
Oznámení o fúzi společnosti ProSpanek a.s., IČ: 24661554, se sídlem Praha 
2 - Vinohrady, se sídlem Kunětická 2534/2, PSČ 120 00 a společnosti 
SEFONIEL SE, IČ: 24148415, se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 
110 00 Praha 1   
 
 
rádi bychom Vám tímto oznámili, že s účinky ke dni 1. 11. 2015 došlo k zápisu fúze 
sloučením společností ProSpanek a.s., IČ: 24661554, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, se 
sídlem Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16131 jako společnosti zanikající  a společnosti 
SEFONIEL SE, se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24148415, 
která je zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  H, vložka  
411 jako společnosti nástupnické.     
 
V důsledku uvedené fúze tak došlo, s účinností ode dne 01.11. 2014, k zániku společnosti 
ProSpanek a.s., přičemž veškeré její jmění, práva a povinnosti, včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost SEFONIEL SE, která bude 
nadále vystupovat pod obchodním jménem ProSpánek SE . Společnost ProSpánek SE  se tak 
stala universálním právním nástupcem společnosti ProSpanek a.s. 
  
V souvislosti s uskutečněnou fúzí se žádným způsobem nemění postavení věřitelů, dlužníků, 
dodavatelů  či zákazníků společnosti ProSpanek a.s., jelikož tito jsou ze zákona ve stejném 
postavení vůči nástupnické společnosti ProSpánek SE. Z uvedeného plyne, že veškeré 
smluvní vztahy, tj. veškeré platné a účinné smlouvy uzavřené společností  ProSpanek a.s. 
zůstávají i nadále v platnosti, přičemž společnost ProSpánek SE vstupuje, jako důsledek fúze, 
ze zákona do těchto smluvních vztahů namísto zaniklé společnosti  ProSpanek a.s. 
 
Platební styk mezi Vámi a společností  ProSpanek a.s. zůstává nezměněn. Veškeré své 
závazky prosím hraďte na bankovní účet společnosti  dle dosavadních smluvních ujednání a 
vystavených faktur, pokud Vám nebude písemně sdělen účet jiný. 
 
 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedeného nás prosím kontaktujte 
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. 
 
 
 
  
V Praze dne 2.11.2015 
 
 
 
 
 
 
   


