OZNÁMENÍ
společnosti
TRIANGOLO spol. s r.o.
sídlem:
Wolkerova 845, 768 24 Hulín
IČ:
47906600
sp.zn.:
C 9384 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupená:
Mgr. Pavlem Drobilem, jednatelem
dále jen TRIANGOLO
a
společnosti
TRIANGOLO INVEST s.r.o.
sídlem:
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:
05820383
sp.zn.:
C 72590 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupená: Jaroslavem Čánkem, jednatelem
dále jen TRIANGOLO INVEST
O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE DO SBÍRKY LISTIN
Jednatel společnosti TRIANGOLO (nástupnická společnost) a jednatel společnosti
TRIANGOLO INVEST (zanikající společnost) tímto ve smyslu ustanovení §118 a § 33 odst. 1.
písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen
ZoP), oznamují, že dne 18.5.2018 byl do sbírky listin vedené Krajským soudem v Ostravě,
oddílu C, vložka 9384 a dne 18.5.2018 byl do sbírky listin vedené Krajským soudem
v Ostravě, oddílu C, vložka 72590, uložen projekt fúze.
Předmětem projektu fúze je zrušení společnosti TRIANGOLO INVEST bez likvidace s tím, že
obchodní jmění společnosti TRIANGOLO INVEST, včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů přechází na společnost TRIANGOLO jakožto nástupnickou
společnost.
Věřitelé nástupnické společnosti a zanikající společnosti se upozorňují na jejich práva podle §
35 až § 39 ZoP, tj. zejména na právo věřitelů, kteří přihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode
dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří
nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné
jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi
věřitelem a nástupnickou společností nebo zanikající 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 přeměny podstatným způsobem sníží
dobytnost jeho pohledávky za nástupnickou společností, nebo zanikající společností, může
požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního
rejstříku.
Společníci zanikající společnosti a společník nástupnické společnosti mohou v sídle
společností nahlédnout do následujících dokumentů: projekt fúze, účetní závěrky

zúčastněných společností za poslední 3 účetní období (pokud se vyhotovovaly), 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.

……………………
Pavel Drobil
jednatel
TRIANGOLO

……………………
Jaroslav Čánek
jednatel
TRIANGOLO INVEST

