Informácia o cezhraničnom zlúčení

Na základe zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností:
MyENERGY s.r.o., so sídlom: Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 934 069, zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
23054/B
ako zanikajúca spoločnosť bez likvidácie (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“)
do spoločnosti VIRDEN HOLDING LIMITED, so sídlom: 205 Christodoulou Chatzipavlou Street,
Loulloupis Court, 3036 Limassol, Cyprus, registračné číslo: HE 289567 (ďalej len „Nástupnícka
spoločnosť“ a spoločne so Zanikajúcou spoločnosťou ďalej ako „Zúčastnené spoločnosti“).
MyENERGY s.r.o. ako slovenská zúčastnená spoločnosť si týmto dovoľuje splniť svoju povinnosť
a zverejniť na svojom internetovom sídle http://www.mye.sk/ nasledovné informácie, tak ako to
stanovuje §69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej
ako „Obchodný zákonník“):
Sídlo Nástupníckej spoločnosti bude Limassol, Cyperská republika. Nástupnícka spoločnosť bude mať
naďalej právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom právnu formu Nástupníckej
spoločnosti upravujú ustanovenia §201Θ – 201ΚΖ cyperského Zákona o spoločnostiach (Cyprus
Companies Law cap. 113 Part IV as amended by Law 186(I)/2007).
Všetci spoločníci Zúčastnených spoločností súhlasili v súlade s §218c ods. 5 Obchodného
zákonníka s tým, že sa nebudú vyhotovovať predbežné účtovné závierky Zúčastnených
spoločností. Z tohto dôvodu tieto predbežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností nie sú
predmetom zverejnenia na internetovej adrese Zanikajúcej spoločnosti, ani nie sú prístupné
k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.
Všetci spoločníci slovenskej Zúčastnenej spoločnosti ďalej, v súlade s §218a ods. 5 Obchodného
zákonníka súhlasili s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení nezávislým
expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto dôvodu správa
nezávislého experta pre slovenskú Zúčastnenú spoločnosť nebola vypracovaná, a teda nie je
predmetom zverejnenia ani nie je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle Zúčastnenej spoločnosti.
Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp.
poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené na internetovom sídle http://www.mye.sk/, a sú uložené
a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle Zanikajúcej spoločnosti.
Podľa ustanovenia §69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre
cezhraničné zlúčenie, v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti preskúma notár a vydá o tom
osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej ako „Osvedčenie“).
Osvedčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: JUDr. Ivana
Vagaš, so sídlom notárskeho úradu: Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava, tel: 02/38 105 327, e-mail:
ivana.vagas@notar.sk.
Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnenej na tejto internetovej stránke konateľmi spoločnosti
VIRDEN HOLDING LIMITED, a konateľmi spoločnosti MyENERGY s.r.o.

