Informační dopis o fúzi sloučením společností AUTO VYSOČINY, s.r.o.,
AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o. a Auto – F – Rozkoš, s.r.o.

V Jihlavě, dne 1.1.2020

Vážení,
tímto bychom Vás chtěli informovat, že u níže uvedených společností došlo
s účinností ke dni 01.01.2020 k zápisu fúze sloučením společností AUTO
VYSOČINY, s.r.o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01,
IČ: 60916001, Auto – F – Rozkoš, s.r.o., se sídlem Humpolec, Rozkoš 145, PSČ
396 01, IČ: 26026627, a AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o., se sídlem Jihlava,
Znojemská 5504/96, PSČ 586 01, IČ: 63249898, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Fúze“) do obchodního rejstříku.
V rámci Fúze došlo k zániku společností
AUTO VYSOČINY,
s.r.o.
a AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o. a přechodu veškerého jejich jmění včetně práv
a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost Auto – F –
Rozkoš, s.r.o.
Zároveň je nástupnická společnost Auto – F – Rozkoš, s.r.o. v rámci Fúze
transformována ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, kdy
s účinností od 01.01.2020 nástupnická společnost podniká pod firmou VYSOČINA
AUTO GROUP a.s.
V souvislosti s Fúzí uvádíme, že veškeré dokumenty, ve kterých je jako smluvní
strana uvedena zanikající společnost AUTO VYSOČINY, s.r.o. nebo
AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o., mohou zůstat bez jakýchkoliv změn či omezení
v platnosti a není proto nutné uzavírat s nástupnickou společností smlouvy nové či
v této souvislosti činit jakákoliv jiná právní jednání.
S odvoláním na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto skutečnost
vzali na vědomí a abyste zajistili ve fakturačním a korespondenčním systému Vaší
společnosti provedení příslušných změn ohledně identifikačních údajů nástupnické
společnosti tak, aby byly vyloučeny jakékoliv případné komplikace při vzájemné
komunikaci, a to s účinností od 01.01.2020.
Kontaktní a identifikační údaje nástupnické společnosti VYSOČINA AUTO
GROUP a.s. budou následující:
Obchodní firma

VYSOČINA AUTO GROUP a.s.

Sídlo

Humpolec, Rozkoš 145, PSČ 396 01

IČ

IČ: 26026627

DIČ

CZ26026627

Bankovní spojení

214006467/0300

Korespondenční adresa

Znojemská 5641/94a, 586 01 Jihlava

SOUČASNĚ VÁS ŽÁDÁME O ZASÍLÁNÍ VŠECH DOKLADŮ VE FORMÁTU DPF
NA E-MAIL: chvojsikova@autorozkos.cz

V případě jakýchkoliv nejasností či dalších dotazů prosím kontaktujte v této
záležitosti paní Alenu Juzovou na telefonním čísle: 730 193 644, popř. emailové
adrese: juzova@autorozkos.cz
S pozdravem

----------------------------------Alena Juzová
člen představenstva VYSOČINA AUTO GROUP a.s.

