Vážení obchodní partneři,
tímto si vás dovolujeme informovat, že za účelem zefektivnění organizační struktury, lepšího využívání
lidských zdrojů, snížení provozních nákladů a optimalizace řídících procesů ve společnosti, dojde
rozhodnutím o fúzi, připravovaným k přijetí nejpozději dne 28.12.2018 (po uplynutí zákonných lhůt pro
realizovanou publikaci projektu fúze v obchodním rejstříku a obchodním věstníku), počínaje dnem
31.12.2018 k fúzi sloučením společností:

ŽPSV a.s.

se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, IČO
spisová značka B 744, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "Zanikající společnost")

46346741,

a

Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., se sídlem Třebízského 207, 687 24
Uherský Ostroh, IČO: 06298362, spisová značka C 108128, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen
"Nástupnická společnost")
K datu účinnosti fúze, tj. k 31. prosinci 2018, dojde k zániku společnosti ŽPSV a.s. s právním nástupnictvím
a k přechodu veškerých práv a povinností na Nástupnickou společnost Železniční Průmyslová Stavební Výroba
Holding s.r.o., která bude od 31.12.2018 působit pod novou obchodní firmou

ŽPSV s.r.o.
Na Nástupnickou společnost přejde veškerý majetek, pohledávky, závazky z obchodních a jiných vztahů,
bankovní účty, záruky apod. Zanikající společnosti. Nástupnická společnost tedy převezme v celém rozsahu
veškeré podnikatelské a obchodní aktivity Zanikající společnosti.
Vzhledem k výše uvedenému si Vás proto dovolujeme požádat, abyste počínaje dnem 31.12.2018 zanesli
do Vašich informačních systémů příslušné změny v identifikaci naší společnosti. Daňové doklady za
uskutečněná zdanitelná plnění (vystavené a odeslané po dni 30.12.2018) a veškeré další dokumenty
(objednávky, smlouvy, ostatní obchodní korespondence atd.) směřujte již výhradně na Nástupnickou
společnost, s níže uvedenými identifikačními údaji:
ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362
DIČ: CZ06298362
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha, č. účtu: 7943212/0800
I v případě, že bude datum zdanitelného plnění před 31.12.2018, tj. 30.12.2018 a dříve, ale doklad bude
vystaven a odeslán 31.12.2018 a později, tak už musí být vystaven na ŽPSV s.r.o a její DIČ.
K datu 1.1.2019 dochází rovněž k personálním změnám ve vedení společnosti, kdy na pozici generálního
ředitele a jednatele ŽPSV s.r.o. nastoupí Ing. Tomáš Opletal, dosavadní obchodní ředitel společnosti.

V Uherském Ostrohu dne 13.12.2018

Za ŽPSV a.s.

Za Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o.

Ing. Jan Spevák v.r.
předseda představenstva

Christian Kilger v.r.
jednatel

