Upozornění pro věřitele
dle § 33 odst. 1 zákona o přeměně obchodních společností a družstev
I.
Společnost ANAH+SK, s.r.o. se sídlem Žarošice 312, Žarošice, IČ: 46976272, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7417 („zanikající
společnost“) a WELDPLAST ČR, s.r.o., IČ: 289 10 630 se sídlem Dělnická 786/38, Praha 7,
Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 152615 (,,nástupnická společnost“) tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b)
zákona o přeměně obchodních společností a družstev č. 125/2008 Sb, („zákon o přeměně“)
upozorňuje věřitele na jejich právo dle ustanovení § 35 až § 39 zákona o přeměně. Jedná se o
následující práva věřitelů.
II.
Věřitelé nástupnické nebo zanikající společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6
(slovy: šesti) měsíců do dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči
třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dodatečné jistoty, zhorší-li se v důsledku fúze
dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi
věřitelem a zanikající, či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky,
rozhodne o dodatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Prokáže-li
věřitel, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho
pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty před zápisem fúze do obchodního
rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní
uspokojování svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení
považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do
obchodního rejstříku.
III.
Vlastníci vyměnitelných a prioritních cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných
cenných papírů, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti fúze
sloučením vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaké měli vůči emitentovi. Výše uvedené
se nepoužije, jestliže schůze vlastníků nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili
se změnou svých práv souhlas, nebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich
nástupnická společnost takovéto cenné papíry odkoupila. Výše uvedeným postupem nejsou
dotčena práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona. Povinnost splatit vklad není fúzí
sloučením dotčena, nestanoví-li zákon o přeměně jinak.
Toto upozornění pro věřitele je zveřejněno a přístupno na webové stránce nastupující
společnosti http://www.weldplast.cz a zanikající společnosti http://www.anah-sk.cz.
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