UPOZORNĚNÍ
ve věci rozdělení odštěpením sloučením
Společnost BUZULUK a.s., se sídlem Komárov, Buzulucká 108, PSČ 26762, Česká republika, IČO:
250 56 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4059,
jako rozdělovaná společnost (dále jen „rozdělovaná společnost“) a Piston Rings Komarov s.r.o., se
sídlem na adrese Komárov, Buzulucká 108, PSČ 26762, Česká republika, IČO 061 43 814, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 276977, jako nástupnická
společnost (dále jen „nástupnická společnost“, obě společnosti společně dále jen „zúčastněné
společnosti“) vyhotovily pro účely rozdělení formou odštěpení sloučením (dále jen „rozdělení“)
projekt rozdělení.
Projekt rozdělení byl dne 27. 9. 2017 uveřejněn v souladu s § 33a zákona č. 125/2008 Sb., o
přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), na
internetové stránce rozdělované společnosti (http://www.buzuluk.com/cz/).
V důsledku rozdělení rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na nástupnickou
společnost. Rozhodným dnem rozdělení byl stanoven 1. 6. 2017.
1.

Upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva

V souvislosti s rozdělení upozorňují zúčastněné společnosti své věřitele na jejich práva vyplývající z
ustanovení § 35 a násl. zákona o přeměnách, s tím, že věřitelé mohou své případné nároky v této
souvislosti uplatňovat na výše uvedené adrese příslušné společnosti.
Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne,
kdy se zápis rozdělení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat
poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku rozdělení zhorší dobytnost jejich pohledávek.
Marným uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě toto právo zaniká.
Nedojde-li mezi věřiteli a danou 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 rozdělení podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a zúčastněná
společnost neposkytla přiměřené zajištění, může věřitel požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě
před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku.
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých
pohledávek v insolvenčním řízení, dále věřitelé, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za
zajištěné věřitele nebo věřitelé, jejichž pohledávky vznikly až po zápisu rozdělení do obchodního
rejstříku. Vzhledem k tomu, že žádná ze společností nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry, s
nimiž jsou spojena zvláštní práva, neupozorňuje se na práva dle § 37 až 39 zákona o přeměnách.
Zúčastněné společnosti dále upozorňují své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení § 257 až
262 a § 264 zákona o přeměnách.
Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly rozdělované společnosti, až do částky ocenění
jmění, jež na ni má přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.
Nedojde-li k ocenění jmění přecházejícího na nástupnickou společnost posudkem znalce, je pro účely
ručení rozhodná částka, o niž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti vykázaná v
zahajovací rozvaze nástupnické společnosti oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné
účetní závěrce nástupnické společnosti.
Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení na nástupnickou společnost do
výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze rozdělované společnosti.
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Není-li z projektu rozdělení zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na nástupnickou společnost,
platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem rozdělované společnosti.
Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné
společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost, a
pokud vyžádané informace neobdrží bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.
2.

Upozornění pro dlužníky zúčastněných společností

V souvislosti s rozdělením upozorňují zúčastněné společnosti své dlužníky na jejich práva vyplývající
z ustanovení § 263 zákona o přeměnách.
3.

Upozornění pro akcionáře společnosti BUZULUK a.s.

V sídle společnosti BUZULUK a.s. jsou akcionářům k nahlédnutí před stanoveným dnem pro
rozhodnutí o schválení rozdělení, (i) projekt rozdělení, (ii) účetní závěrky zúčastněných společností za
poslední 3 účetní období, (iii) konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy obou zúčastněných
společností, a (iv) zprávy auditora o ověření uvedených účetních výkazů. Společnost BUZULUK a.s.
vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše
uvedených listin. Výše uvedené listiny budou akcionářům a společníkům zúčastněných společností
volně přístupné k nahlédnutí také na valných hromadách zúčastněných společností, které budou
rozhodovat o schválení rozdělení.
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