
Upozornění pro věřitele a akcionáře fúzujících společností 
 

 

 

Contipro Biotech s. r. o., 

se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 252 81 844, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod zn. C 12661 

 

a 

 

Contipro Group s. r. o. 

se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 256 74 285, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod zn. C 17451 

 

a 

 

Contipro Pharma a. s. 

se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod zn. B 1176, 

 

dále jen „zúčastněné společnosti“ 

 

 

 

tímto v souladu s ustanovením § 33a a souvisejícími zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o přeměnách“), uveřejňují toto upozornění pro věřitele a své akcionáře: 

 

 

Oznámení o uveřejnění projektu fúze na webových stránkách 
 

Zúčastněné společnosti vyhotovili v souvislosti s realizací fúze sloučením zúčastněných 

společností projekt fúze, který byl uveřejněn postupem podle § 33a odst. 1 zákona 

o přeměnách na webové stránce zúčastněných společností www.contipro.com. 

 

 

Upozornění pro věřitele na jejich práva 
 

V souvislostí s fúzí sloučením zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva 

vyplývající z § 35 a následujících zákona o přeměnách. 

 

Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy 

se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinný vůči třetím osobám, a kteří 

nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mají právo požadovat poskytnutí 

dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku realizace fúze sloučením zhorší dobytnost jejich 

pohledávek. Marným uplynutím uvedené lhůty toto právo zaniká.  

 

Nedojde-li mezi věřiteli a danou zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění 

pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. 

 

Jestliže se věřitelé prokáží, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jejich 

pohledávek, jsou tito věřitelé oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před 

zápisem fúze do obchodního rejstříku. 

 

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé zúčastněných společností, kteří mají právo na 

přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního 

http://www.contipro.com/


řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením 

do obchodního rejstříku. 

 

Zahájení přípravy fúze bylo oznámeno poskytovateli veřejné podpory postupem podle § 14a 

odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Upozornění pro akcionáře 

 

Výměna akcií bude probíhat podle čl. 4 odst. 6 projektu fúze, který je uveřejňován současně. 

 

Žádná ze zúčastněných společností nevydala vyměnitelné a prioritní dluhopisy ani žádné 

účastnické cenné papíry, proto v souvislosti s takovými cennými papíry nevznikají žádná práva 

podle § 37 zákona o přeměnách. 

 

 

V Dolní Dobrouči dne 26. února 2016 

 

 

Contipro Biotech s. r. o., 

Contipro Group s. r. o. 

Contipro Pharma a. s. 

 

 

 


