Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin
Obchodního rejstříku a o uveřejnění na internetových stránkách
Společnost HBB, s.r.o. IČ: 263 89 525, se sídlem Bezdružice, Úterská 291, PSČ: 349 53, Česká
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17228
(dále jako „HBB, s.r.o.“ anebo „Zanikající společnost“)
a
Společnost SIGNUM spol. s r.o., IČ:182 00 061 , se sídlem Nádražní 41, Hustopeče, PSČ: 693 01 ,
Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
1199 (dále jako (dále jako „SIGNUM spol. s r.o.“ anebo „Nástupnická společnost“),
oznamují
v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 33a odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“), že dne 18.
listopadu 2016 byl do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni a obchodního
rejstříku Krajského soudu v Brně uložen projekt fúze sloučením společnosti HBB, s.r.o. se
společností SIGNUM spol. s r.o., dle něhož bude společnost HBB, s.r.o. zrušena bez likvidace, jmění
Zanikající společnosti přejde na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost vstoupí do
právního postavení Zanikající společnosti (dále jen „Fúze“ a Zanikající společnost a Nástupnická
společnost dále společně jako „Zúčastněné společnosti“).
Současně Zanikající společnost zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle
§ 35 až 39 Zákona o přeměnách:
Práva podle § 35 Zákona o přeměnách: Věřitelé Zanikající společnosti, kteří přihlásí své nesplatné
pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím
osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost
jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty jejich právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a
Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění
soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným
způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na Fúzi neposkytla přiměřené zajištění,
může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.
Práva podle § 36 Zákona o přeměnách: Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo
na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního
řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do
obchodního rejstříku.
Práva podle § 37 Zákona o přeměnách: Zúčastněné společnosti neemitovaly vyměnitelné a prioritní
dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry a toto
ustanovení se tedy nepoužije.
Práva podle § 38 Zákona o přeměnách: Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou
ustanoveními § 36 a 37 Zákona o přeměnách dotčena.
Práva podle § 39 Zákona o přeměnách: Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není Fúzí
dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak; základní kapitál Zúčastněných společností je splacen,
tj. vkladová povinnost byla zcela splněna ohledně všech akcií/podílů v Zúčastněných společnostech.
Práva podle § 39a Zákona o přeměnách: Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné
podpory.
Práva, která mohou uplatňovat společníci:
Společníci mohou v sídle Zúčastněné společnosti nahlédnout do následujících dokumentů: projekt
Fúze, účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, a zprávy auditora o jejich
ověření, pokud se vyžadovaly, konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha
Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.
Každý společník Zúčastněné společnosti, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají
ostatních osob zúčastněných na Fúzi, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění tohoto
oznámení. Zúčastněná společnost informace neposkytne pouze v případech stanovených zákonem.

Za splnění zákonných podmínek má společník také právo na dorovnání, právo na výměnu podílů,
vyplacení doplatků, právo na náhradu škody, (tato práva se neuplatní v této Fúzi), dále pak právo
podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a/nebo usnesení valné hromady apod.
Zúčastněná společnost je povinna bezplatně poskytnout každému společníku/akcionáři nebo věřiteli
kterékoliv ze Zúčastněných společností písemnou formou, anebo na žádost elektronickou formou,
úplnou informaci o všech právech, která náleží společníkům/akcionářům či věřitelům Zúčastněných
společností.
Věřitelé a společníci Zúčastněných společností mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých
právech v sídle Zúčastněných společností.
Projekt Fúze a toto oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách:
www.signumcz.com
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