
Informace pro akcionáře a věřitele  
 

I. Společnost ProSpanek a.s., IČ: 24661554, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 
2534/2, PSČ 12000, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl B , vložka  16131  ve smyslu ust. § 33 a násl. z.č. 125/2008 Sb. oznamuje, 
že ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B  
16131 a H 411 a na webových stránkách společnosti ProSpanek a.s., IČ: 24661554, se 
sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 na adrese  
http://www.prospanek.cz/  byl zveřejněn projekt fúze těchto zúčastněných společností:   
a. Zanikající společnost: ProSpanek a.s., IČ: 24661554, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, 

Kunětická 2534/2, PSČ 12000, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka  16131,  

b. Nástupnická společnost: SEFONIEL, SE, IČ: 24148415, se sídlem Opletalova 
1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, která je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka  411. 

II.  Předmětem projektu jsou informace o fúzi sloučením zúčastněných společností dle ust. § 
61 a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev  (dále jen 
zákon). Projekt fúze je k dispozici k nahlédnutí v sídle zúčastněných společností.    

III.  Ve smyslu ust. § 35 – 39 zákona o přeměnách mohou požadovat věřitelé zúčastněných 
společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis 
přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, poskytnutí dostatečné 
jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným 
uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou 
na přeměně 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 a osoba zúčastněná na 
přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty 
ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. 

IV.  Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení 
svých pohledávek v insolvenčním řízení; kteří se pro účely insolvenčního řízení považují 
za zajištěné věřitele; nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do 
obchodního rejstříku. 

V. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných 
papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena 
zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti 
stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní 
práva na vydání účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných 
papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů nástupnické společnosti nebo 
jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být uveden v projektu přeměny, 
musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií 
nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně, ledaže schůze vlastníků 
těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou 
svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická 
společnost nebo družstva takové cenné papíry odkoupila.  Práva vlastníků dluhopisů podle 
zvláštního zákona nejsou tímto dotčena. Ustanovení § 35 zákona se nepoužije, jestliže 
schůze vlastníků dluhopisů vyslovila souhlas s přeměnou postupem podle zvláštního 
zákona. Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-
li zákon jinak. 

VI.  Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně 
opis nebo výpis z listin uvedených v § 119 odst. 1 písm. a) až f) zákona, pokud se 
vyžadují. Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování 
informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány 
elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře. 
Toto ustanovení se nepoužije, jestliže internetová stránka umožňuje akcionářům po celou 
dobu stažení a vytištění dokumentů. 



VII.  Zúčastněná společnost není povinna zpřístupnit dokumenty uvedené v § 119 odst. 1 
zákona ve svém sídle, pokud je uveřejní po dobu alespoň 1 měsíce před stanoveným dnem 
konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze, až do doby 1 měsíce po jejím 
konání na internetové stránce.  Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k souvislému přerušení 
přístupu na internetovou stránku po dobu delší než 24 hodin, je zúčastněná společnost 
povinna plnit povinnosti uvedené v § 119 zákona s tím, že doba pro jejich plnění běží 
okamžikem uplynutí doby 24 hodin. 

VIII.  Nemá-li se konat valná hromada jedné nebo více zúčastněných společností ve smyslu ust. 
§ 129 a násl. zákona, jsou dosavadní akcionář nebo akcionáři nástupnické společnosti, 
kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % 
upsaného základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí sloučením, oprávněni 
požádat představenstvo nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem 
schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny nebo uveřejněny 
údaje o fúzi. Jestliže společnost vydala prioritní akcie bez hlasovacího práva, snižuje se o 
jmenovitou hodnotu těchto akcií výše základního kapitálu pro účely výpočtu podle věty 
první. 

IX.  Nástupnická společnost je povinna odkoupit akcie akcionářů zanikající společnosti jsou l 
splněny podmínky podle ust. § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a zákona. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Petr Oliva, advokát  
v plné moci za ProSpanek a.s.  
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