
Představenstvo společnosti 

AGRO Staňkov a.s., 
IČ: 001 15 746, se sídlem: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce 971,  

(dále jen „nástupnická společnost“) 

tímto i za představenstvo společnosti 

Staňkovská a. s., 
 IČ: 251 93 643, se sídlem: Staňkov, Plzeňská 350, PSČ 34561, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1006, 

 (dále jen „zanikající společnost“) 

v souladu s ust. § 33 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), činí 

následující 
 

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE DO SBÍRKY LISTIN 

 A UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ A VĚŘITELŮ 

Představenstvo společnosti AGRO Staňkov a.s., IČ: 001 15 746 jako společnosti nástupnické 

i za představenstvo společnosti Staňkovská a. s., IČ: 251 93 643, jako společnosti zanikající 

(společně dále jen „zúčastněné společnosti“) zveřejňuje následující oznámení: 

1. Do sbírky listin vedené Krajským soudem v Plzni ke sp. zn. B 971 a do sbírky listin vedené 

Krajským soudem v Plzni ke sp. zn. B 1006 byl uložen projekt fúze sloučením. 

2. Akcionáři nástupnické společností se upozorňují na svá práva podle zákona o přeměnách, 

zejména na to, že v sídle každé ze zúčastněných společností, v pracovních dnech vždy od 9:00 

hod. do 13:00 hod. jsou k nahlédnutí:  

a) projekt fúze sloučením;      

b) účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období;  

c) konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností;      

d) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti;      

e) ostatní nutné listiny podle zákona o přeměnách. 

Akcionáři nástupnické společností se dále upozorňují na skutečnost, že nástupnická 

společnost vydá na požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze 

shora uvedených listin pod písm. a) až písm. e). 

3. Věřitelé zúčastněných společností se upozorňují na jejich práva vyplývající z ust. § 35 až  § 

39 zákona o přeměnách, tzn. zejména na to, že 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, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, 

jestliže se v důsledku přeměny zhoršila dobytnost jejich pohledávek a na to, že marným 

uplynutím této lhůty toto právo zaniká; dále na to, že nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou 

či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o 

dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; na to, že 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 a dále na práva 

vlastníků vyměnitelných a prioritních dluhopisů výslovně vyjmenovaná v ust. § 37 a § 39 

zákona o přeměnách. 

 

Představenstvo společnosti AGRO Staňkov a.s. v.r. 


