
  

 

Ve Starém Městě dne 1. 8. 2020 

 

OZNÁMENÍ O REALIZACI PROCESU ROZDĚLENÍ 

ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM 
 

 

Vážení, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, že společnost Ray Service, a.s., se sídlem Staré 

Město, Huštěnovská 2022, PSČ 68603, IČO: 277 56 203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5165 („Rozdělovaná společnost“), jako rozdělovaná 

společnost, a společnost 3G Real Estate, s.r.o., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČO: 087 93 131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

spisová značka C 325392 („Nástupnická společnost 1“) a společnost 3G Investment, s.r.o., se 

sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 087 92 917, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 325390 („Nástupnická společnost 2“ Ná-

stupnická společnost 1 a  Nástupnická společnost 2 společně „Nástupnické společnosti“), jako 

nástupnické společnosti  realizovaly ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 250 a násl., § 280 a násl., 

§ 290 a násl. a § 314 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchod-

ních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“) proces rozdělení 

Rozdělované společnosti formou odštěpení vyčleněné části jejího obchodního jmění sloučením 

s Nástupnickými společnostmi („Rozdělení odštěpením“). 

Vzhledem k výše uvedenému si Vás tímto dovolujeme informovat o tom, že v důsledku realizace 

Rozdělení odštěpením došlo s účinností ke dni 1. srpna 2020 k přechodu:  

(a) vyčleněné části obchodního jmění Rozdělované společnosti specifikované v ustanovení 

článku 1.1.1 a příloze č. 1 projektu Rozdělení odštěpením ze dne 29. května 2020 („Odště-

povaná část jmění 1“) na Nástupnickou společnost 1; a 

(b) vyčleněné části obchodního jmění Rozdělované společnosti specifikované v ustanovení 

článku 1.1.2 a příloze č. 2 projektu Rozdělení odštěpením ze dne 29. května 2020 („Odště-

povaná část jmění 2“) na Nástupnickou společnost 2;  

aniž by současně došlo ke zrušení či k zániku Rozdělované společnosti, přičemž projekt Rozdělení 

odštěpením je k dispozici ve sbírkách listin všech zúčastněných společností dostupných dálkovým 

přístupem na portálu www.justice.cz.  

 



  

 

 

Nástupnická společnost 1 z titulu univerzálního právního nástupnictví přímo ze zákona 

vstoupila do všech dosud platných a účinných právních vztahů Rozdělované společnosti 

vztahujících se k Odštěpované části jmění 1. Nástupnická společnost 2 z titulu univerzálního 

právního nástupnictví přímo ze zákona vstoupila do všech dosud platných a účinných práv-

ních vztahů Rozdělované společnosti vztahujících se k Odštěpované části jmění 2. Veškeré 

smluvní dokumenty a ujednání tak zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné 

a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové či činit jakákoli jiná právní jednání. 

V případě, že budete požadovat jakékoli dodatečné informace týkající se výše uvedeného procesu 

Rozdělení odštěpením, neváhejte prosím kdykoli kontaktovat. 

 

 

 

 

Za Ray Service, a.s.: 

 

 

_____________________________ 

Ing. Petr Gabriel 

předseda představenstva 


