Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin
Společnost SHERLOG Technology, a.s., IČO: 471 15 467, se sídlem, Štěpánská 650/23, Nové Město,
110 00 Praha 1, sp. zn.: B 1753 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „SHERLOG Technology“
nebo „Nástupnická společnost“ a společnost SHERLOG SE, IČO: 068 62 357, se sídlem Štěpánská
650/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn.: H 2097 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen
„SHERLOG SE,“ nebo „Zanikající společnost“
(Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále jen „Zúčastněné společnosti)
tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. (1) písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zveřejňují v
souvislosti s přeměnou, v jejímž důsledku dochází k fúzi sloučením mezi Nástupnickou společností a
Zanikající společností, přičemž fúzí dojde k zániku Zanikající společnosti, jemuž bude předcházet
zrušení této společnosti bez likvidace a jmění Zanikající společnosti včetně práv a povinností z
pracovněprávních vztahů přejde na Nástupnickou společnost. Rozhodným dnem fúze je 1. ledna
2022 (dále jen „Přeměna“) a dále pak
I.

tímto oznamují, že do sbírky listin obou Zúčastněných společností, jejichž spisové značky jsou
vedeny Městským soudem v Praze, byl dne 11. října 2022 uložen projekt Přeměny, a
II. zároveň tímto upozorňují věřitele Zúčastněných společností na jejich práva podle ustanovení
§ 35 až § 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Věřitelé Zúčastněných společností, 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
zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
Nedojde-li mezi věřitelem a příslušnou Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu
zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši
pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Přeměny podstatným způsobem
sníží dobytnost jeho pohledávky a příslušná Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené
zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Přeměny do
obchodního rejstříku. 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.
Společná/é zpráva/y o fúzi, znalecká/é zpráva/y o fúzi a posudek znalce pro ocenění jmění se
nevyžadují.
Věřitelé a akcionáři Zúčastněných společností mohou také bezplatně obdržet úplné informace o
svých právech v sídle Zúčastněných společností.
Upozornění pro akcionáře zúčastněných společností na jejich práva.
Zúčastněné společnosti upozorňují své akcionáře, že jejich akcie nepodléhají v souvislosti s fůzí
výměně, a že jim jsou nejméně jeden (1) měsíc před konáním valné hromady, na které má být
schválena Přeměna, k nahlédnutí v sídlech Zúčastněných společností tyto dokumenty: (i) projekt
Přeměny (ii) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři (3) roky, a to včetně zpráv
auditora o jejich ověření, pokud se vyžadovaly (iii) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností
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vyhotovené ke dni 31. prosince 2021, a to včetně zpráv auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují
(iv) zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti ke dni 1. ledna 2022, a to včetně zprávy auditora o
jejím ověření, pokud se vyžaduje. Akcionář si může požádat o bezplatné vydání těchto dokumentů.
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