OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN OBCHODNÍHO
REJSTŘÍKU A UPOZORNĚNÍ PRO ACIONÁŘE A VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA
I.
Obchodní společnosti:
-

Obchodní společnost ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 166, 682
01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1740, (dále též jen
„ROSTĚNICE, a.s.”) a

-

Obchodní společnost Agria, a.s., IČ: 606 99 175, Se sídlem: nám. č.p. 74, 684 01 Nížkovice, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1305 (dále též jen „Agria, a.s.”).,

tímto ve smyslu § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů („ZOP“), informují, že mezi nimi jakožto zúčastněnými společnostmi dojde k uskutečnění přeměny
formou vnitrostátní fúze sloučením, v rámci níž bude:
a) nástupnickou společností:
ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 166, 682 01, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1740;
b) zanikající společností:
Agria, a.s., IČ: 606 99 175, Se sídlem: nám. č.p. 74, 684 01 Nížkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1305
ROSTĚNICE, a. s. a Agria, a.s. dále též i jako „osoby zúčastněné na přeměně“ nebo jednotlivě „osoba
zúčastněná na přeměně“.
V důsledku přeměny dojde ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku k zániku zanikající společnosti - Agria,
a.s. a přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost – ROSTĚNICE, a. s.
V důsledku přeměny vstoupí nástupnická společnost - ROSTĚNICE, a. s. do právního postavení zanikající
společnosti Agria, a.s.
Každý akcionář, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně,
jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky
listin. Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne, pokud: a) by poskytnutí těchto informací mohlo
způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo ji ovládající nebo jí ovládané osobě, b) tyto informace
tvoří předmět obchodního tajemství, nebo c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované
informace.
I.
Osoby zúčastněné na přeměně tímto informují, že projekt přeměny byl uložen u obou osob zúčastněných na
přeměně do sbírky listin, která je vedena u Krajského soudu v Brně.
Dále je rovněž projekt vnitrostátní fúze sloučením v souladu s § 119 ZOP k nahlédnutí pro akcionáře v sídle každé z
osob zúčastněných na přeměně, a to po dobu alespoň 1 měsíce přede dnem, kdy má dojít k zápisu vnitrostátní fúze
sloučením do obchodního rejstříku. Tento den je předpokládán na 30.4.2019.
S projektem jsou současně v uvedené lhůtě k nahlédnutí i: a) účetní závěrky osob zúčastněných na přeměně za
poslední 3 účetní období, pokud osoba zúčastněná na přeměně po tuto dobu trvá a zprávy auditora o jejich ověření,
pokud se vyžadují; b) konečné účetní závěrky obou osob zúčastněných na přeměně, zahajovací rozvaha nástupnické
akciové společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.

Osoby zúčastněné na přeměně vydají akcionáři, pokud o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo
výpis z těchto listin, případně mu kopie těchto listin budou s jeho souhlasem zaslány elektronicky. Souhlas lze dát
jakýmkoliv způsobem, z něhož tato vůle akcionáře plyne.
II.
Osoby zúčastněné na přeměně upozorňují věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 až 39 ZOP, a sice:
1)

Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se
zápis přeměny do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této
lhůty toto právo zaniká.

2)

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.

3)

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.

4)

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

Při fúzi nedochází k žádné výměně akcií. Základní kapitál nástupnické společnosti - ROSTĚNICE, a. s.. i zanikající
společnosti – Agria, a.s, je zcela splacen.
Účast společnosti ROSTĚNICE, a. s. jako jediného akcionáře společnosti Agria, a.s, v důsledku fúze a zániku
společnosti Agria, a.s, zaniká.

III.
Přeměna podle tohoto projektu ve smyslu ustanovení § 132 Zákona o přeměnách nevyžaduje schválení jediným
akcionářem zanikající společnosti ani valnou hromadou nástupnické společnosti.
ROSTĚNICE, a. s. jako nástupnická společnost upozorňuje své akcionáře na jejich práva vyplývající z § 131 ZOP,
tedy, že dosavadní akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 %
upsaného základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí sloučením, že mají právo požádat představenstvo
nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne zveřejnění
tohoto oznámení.
Za ROSTĚNICE, a. s.
Agria, a.s.

