Zverejnenie informácií týkajúcich sa plánovaného cezhraničného zlúčenia slovenskej spoločnosti
ags 92, s.r.o. a českej spoločnosti ags 92, s.r.o.
podľa ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
Spoločnosť ags 92, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 915 897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
34446/B (ďalej ako „Zanikajúca spoločnosť“), v súvislosti s prípravou cezhraničného zlúčenia so
spoločnosťou ags 92, s.r.o., so sídlom Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika,
IČO: 481 10 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C,
vložka č.: 16210 (ďalej ako „Nástupnícka spoločnosť“), v dôsledku ktorého Zanikajúca spoločnosť
zanikne zlúčením bez likvidácie a Nástupnícka spoločnosť sa stane nástupnickou spoločnosťou (ďalej
len „Cezhraničné zlúčenie“), v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vo svojom sídle na adrese
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, ako aj na svojej internetovej stránke
www.ags92.com/sk/ zverejňuje nasledovné informácie a dokumenty:
1. Zanikajúca spoločnosť v dôsledku Cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo
územia Slovenskej republiky, pričom sídlo Nástupníckej spoločnosti bude na adrese
Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika.
2. Právna forma Nástupníckej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným (společnost
s ručením omezeným), ktorú upravujú ustanovenia § 132 a nasl. zákona Českej republiky č.
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
v platnom znení.
3. Zanikajúca spoločnosť zverejňuje na internetovej stránke www.ags92.com/sk/ účtovné
závierky Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti za posledné po sebe idúce tri (3)
roky.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že všetci spoločníci Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej
spoločnosti sa vzdali práva na zverejnenie priebežnej účtovnej závierky, Zanikajúca
spoločnosť priebežnú účtovnú závierku v zmysle § 69aa ods. 4 písm. d) Obchodného
zákonníka nezverejňuje.
5. Osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka o splnení požiadaviek, ustanovených
pre cezhraničné zlúčenie, bude pri Zanikajúcej spoločnosti ako slovenskej zúčastnenej
spoločnosti vydávať notár: JUDr. Tomáš Trella, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava.

Bratislava, dňa 29.6.2022
ags 92, s.r.o.

