
UPoZonnĚNÍ PRo vĚrurnr'n

TRAFOP, s.r.o.' IČ: 26t48455
se sídlem Kostelec nad Labem,Bažantnícká4}4, okres Mělník, PsČ 27713
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze' oddíl C, vloŽka 74532
jednající Stanislavem Dunkou, jednatelem

dále j en,,Zanikající spoleěnost''

TRAF.OP - Cz.s.r.o." IČ 27114619
se sídlem Kostelec nad Labem, NeratovickáI043,PsČ27713
zapsanáv obchodním rejstffku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, v|ožka97326
jednající Stanislavem Dunkou a Ing. Naděždou Dunkovou, jednatelé společnosti

dále jen,,Nástupnická spoleěnost''

Zantkajíci spoleěnost a Nástupnická společnosi společně dále jen ,,Zilčastněné spo1ečnosti'',

akaždá samostatně také jako ,,Zučastněná společnost''.

Ke dni |.l.2016 dochéni k přeměně výše uvedených společností f6zí, kďy TRAFoP, s.r.o.
fÚzízanikáa nástupnickou společností je TRAFOP _ CZ, s.r.o..

Společnost TRAFOP, s.r.o. a TRAFoP _ CZ, s.r.o., tímto upozorňují věřitele osob
zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy
se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobiím, že mohou
požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost
jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaníká. Nedojde-li mezi věřitelem
a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění
pohledávky, rozhodne o dostateěném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokiíŽe' že se v důsledku přeměny podstatn;ým způsobem sníží dobytnost jeho
pohledávky a osoba zúčastrrěná na přeměně neposkyla přiměřené zajištění, může požadovat
poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisern přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskýnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení sých
poh|edávek v insolvenčním Ťizení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za
zajištěné věřitele, nebo jejichŽ pohledávky vznikly ů po zápisu přeměny do obchodního
rejstříku.

V Kostelci nad Labem dne26.II.2015

TRAFOP, s.r.o 1R {P'OP - CZ" s.r.o.
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