Upozornění pro věřitele na jejich práva
podle ustanovení § 35 až 39 PřemZ
obchodní společnost JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Holešov, Holešovská 1692,
PSČ 769 01, okres Kroměříž, IČO 277 42 679; DIČ CZ27742679, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56033, zastoupená Romanem Šalomounem, jednatelem
a Michalem Plačkem, jednatelem (dále také jen jako „zanikající společnost") a obchodní společnost
JABLOTRON PARTNERS s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33, PSČ 466 01, IČO 041
36 390; DIČ CZ04136390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem,
oddíl C, vložka 35771, zastoupená Miroslavem Jarolímem, jednatelem (dále také jen jako „přejímající
společník") (obě společnosti také dohromady jako „Zúčastněné Společnosti“), tímto v souladu
s ustanovením § 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
uveřejňuje upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 téhož zákona:
1.1. Věřitelé společností zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti (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 (převodu jmění)
zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
1.2. Nedojde-li mezi věřitelem a společností zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu zajištění
pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
1.3. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku převodu jmění podstatným způsobem sníží dobytnost
jeho pohledávky a společnost zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může
požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem převodu jmění do obchodního
rejstříku.
1.4. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých
pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné
věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku.
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