Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“)
Základné informácie o účastníkoch a zlúčení
Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa plánuje cezhraničné zlúčenie týchto
spoločností:
Superpoistenie s.r.o., spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej a existujúcej podľa
práva Slovenskej republiky, so sídlom Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 679 242, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45256/B (ďalej len „Superpoistenie“);
a
Rýchlepoistenie s. r. o., spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej a existujúcej podľa
práva Slovenskej republiky, so sídlom Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 36 860 760, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 61807/B (ďalej len „Rýchlepoistenie“);
ako zanikajúcich spoločností (ďalej spoločne ako „Zanikajúce spoločnosti“)
do spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o., spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej a
existujúcej podľa práva Českej republiky so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká
republika, IČO: 28480406, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, spis. zn. C 144679 (ďalej ako „ePojisteni“), ako nástupnickej spoločnosti (ďalej len
„Nástupnícka spoločnosť“).
Zanikajúce spoločnosti a Nástupnícka spoločnosť spolu tiež ako „Zúčastnené spoločnosti“.
Slovenské Zúčastnené spoločnosti si týmto dovoľujú splniť svoju povinnosť a zverejniť na
webovom
sídle
https://www.superpoistenie.sk/
v časti
„Aktuality“
a
https://www.rychlepoistenie.sk/ v časti „Povinné informácie“ informácie, tak ako to stanovuje
§ 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka a v tejto súvislosti oznamujú nasledovné:
Adresa Nástupníckej spoločnosti (adresa sídla českej spoločnosti po cezhraničnom
zlúčení)
Zanikajúce spoločnosti v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestnia svoje sídla mimo
územia Slovenskej republiky, a to do Českej republiky, a konkrétne sídlom Nástupníckej
spoločnosti po cezhraničnom zlúčení bude Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká
republika.
Informácie o Nástupníckej spoločnosti a jej právnej forme
Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej formu spoločnosti s ručením obmedzeným,
upravenú v Českej republike ustanoveniami § 132 a násl. českého zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních korporacích.
Účtovné závierky Zúčastnených spoločností za posledné 3 roky
Účtovné závierky všetkých Zúčastnených spoločností sú dostupné na uvedených webových
sídlach, pod odkazmi
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2015-UZ-Poznamky-RP.PDF
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2015-UZ-RP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2016-UZ-Poznamky-RP.PDF
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2016-UZ-RP.pdf

https://www.rychlepoistenie.sk/files/2017-UZ-Poznamky-RP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2017-UZ-RP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/Rychlepoistenie-fuzia-SK-ID218336.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2015-UZ-Poznamky-SP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2015-UZ-SP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2016-UZ-Poznamky-SP.PDF
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2016-UZ-SP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2017-UZ-Poznamky-SP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2017-UZ-SP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2015-UZVZ-EP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2016-UZVZ-EP.pdf
https://www.rychlepoistenie.sk/files/2017-UZVZ-EP.pdf
za Rýchlepoistenie a
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2015-UZ-Poznamky-RP.PDF
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2015-UZ-RP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2016-UZ-Poznamky-RP.PDF
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2016-UZ-RP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2017-UZ-Poznamky-RP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2017-UZ-RP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/Rychlepoistenie-fuzia-SK-ID218336.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2015-UZ-Poznamky-SP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2015-UZ-SP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2016-UZ-Poznamky-SP.PDF
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2016-UZ-SP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2017-UZ-Poznamky-SP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2017-UZ-SP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2015-UZVZ-EP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2016-UZVZ-EP.pdf
http://www.superpoistenie.sk/media/pzp/2017-UZVZ-EP.pdf
za Superpoistenie a v sídle každej slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.
Priebežné účtovné závierky (nevzťahuje sa na toto zlúčenie)
Jediný spoločník všetkých Zúčastnených spoločností - spoločnosť NetBrokers Holding a.s.,
so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO:
03514374, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn. B
20168 (ďalej ako „Jediný spoločník“), súhlasil s tým, že sa nebudú vyhotovovať priebežné
účtovné závierky Zúčastnených spoločností a tohto práva sa vzdal. Z tohto dôvodu tieto
priebežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností nie sú predmetom zverejnenia na
webovom sídle ani nebudú sprístupnené k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.
Údaje o notárovi
V prípade slovenských Zúčastnených spoločností preskúma splnenie podmienok
cezhraničného zlúčenia notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej len
„Osvedčenie“). Osvedčenie v prípade slovenských Zúčastnených spoločností bude vydávať
notár: JUDr. Katarína Valová, PhD., so sídlom notárskeho úradu: Pribinova 10, 811 09
Bratislava, EUROVEA, 6. poschodie, tel.: + 421 905 379386, email: katarina.valova@notar.sk.
Ďalšie informácie
Jediný spoločník ďalej súhlasil s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení
nezávislým expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto
dôvodu správy nezávislých expertov pre slovenské Zúčastnené spoločnosti neboli
vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu
v sídlach slovenských Zúčastnených spoločností.

Jediný spoločník ďalej súhlasil s tým, že vypracovanie správ konateľov a dozornej rady
Zúčastnených spoločností nie je potrebné a tohto práva sa vzdal. Z tohto dôvodu tieto správy
pre Zúčastnené spoločnosti neboli vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie
sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídlach slovenských Zúčastnených spoločností.
Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp.
poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené na vyššie uvedených webových sídlach a sú
uložené a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle každej slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.
Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnené na tejto webovej stránke konateľmi spoločnosti
Superpoistenie a sú prístupné k nahliadnutiu aj v sídle každej slovenskej Zúčastnenej
spoločnosti.

