Upozornění pro věřitele
_________________________________________________________________________________
Společnost FlowMon Networks, a.s., se sídlem U vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno,
IČ 277 30 450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4906,
právní forma: akciová společnost, zastoupena předsedou představenstva RNDr. Rostislavem Vocilkou,
CSc., místopředsedou představenstva, Ing. Pavlem Čeledou a členem představenstva, Tomášem Martínkem
(dále jako „FlowMon Networks“ nebo „nástupnická společnost“),
a
společnost FerretApps s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 242 92 176,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 193801, právní forma
- společnost s ručením omezením (dále jen „FerretApps“ nebo „zanikající společnost“)
oznamují
ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále
jen „zákon o přeměnách“), že jsou účastny fúze sloučením podle Projektu fúze sloučením
vyhotoveného formou notářského zápisu dne 24.5.2016 dle něhož bude společnost FerretApps
zrušena bez likvidace a bude sloučena se společností FlowMon Networks, která se stane jejím
univerzálním právním nástupcem, (dále jen „fúze sloučením“) a že do Sbírky listin společnosti FlowMon
Networks vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4906 a do Sbírky listin společnosti
FerretApps vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 193801 byl dne 25.5.2016 podán
projekt fúze sloučením společnosti FlowMon Networks se společností FerretApps schválený
statutárními orgány obou společností.
Zanikající a nástupnická společnost budou dále společně označovány jako „zúčastněné společnosti“. Ve
vztahu ke společnosti FerretApps jsou údaje zapsány a listiny jsou založeny v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 193801.
Obě zúčastněné společnosti uveřejnily toto upozornění pro věřitele jakož i projekt fúze sloučením na
internetových stránkách:
www.flowmon.com/cs/fuze
Současně zúčastněné společnosti zveřejňují následující upozornění pro své věřitele na jejich práva podle
§ 35 až § 39 a dále § 118 a násl. zákona o přeměnách:
UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE A SPOLEČNÍKY NA JEJICH PRÁVA
1) Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se
zápis fúze sloučením 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 zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne
o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
2) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho
pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.
3) 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.
4) Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry a
nevztahuje se tedy na ně povinnost upozorňovat jejich vlastníky na práva podle ustanovení § 37 a 38
zákona o přeměnách.
5) Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li tento zákon jinak.

Zúčastněné dále společně informují své akcionáře o tom, že:


je pro ně v sídle každé ze společností k nahlédnutí:
a) projekt fúze,
b) účetní závěrky obou společností za poslední 3 účetní období,
c) konečné účetní závěrky obou společností k 31.12.2015 a zahajovací rozvaha společnosti
FlowMon Networks k 1.1.2016;



vydají každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis
z listin: projekt fúze, účetní závěrky obou společností za poslední 3 účetní období, konečné účetní
závěrky obou společností k 31. 12. 2015 a zahajovací rozvaha společnosti FlowMon Networks
k 1.1.2016;



pokud akcionář souhlasil s tím, že společnosti budou k poskytování informací využívat
elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky, souhlas lze dát
jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře;



dosavadní akcionář nebo akcionáři nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž
celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu nástupnické
společnosti před fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo nástupnické společnosti o
svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne tohoto
upozornění.
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