
Představenstvo společnosti Real 17 a.s., IČO:28199669, Spisová značka: B 12919 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo:Praha 1, Myslíkova 209/5, PSČ 11000. 
Zveřejňuje toto oznámení podle ustanovení § 33, 35 až 39, 363 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev  (dále jen Zákon o přeměnách):   
   
Společnost Real 17 a.s., založila do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Projekt 
rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti s ručením omezeným, dle kterého dojde k rozdělení odštěpením se 
vznikem nové společnosti s ručením omezeným. Současně byl založen i znalecký posudek k ocenění odštěpované části 
jmění společnosti Real 17 a.s. 
 

Statutární orgán společnosti Real 17 a.s., upozorňuje věřitele  společnosti na jejich práva dle ustanovení § 35 až 39  
Zákona o přeměnách, tedy zejména, že:   

 
   (1) Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se 
zápis přeměny 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. 
 (2) Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem k 
dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši 
pohledávky. 
 (3) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a 
osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty 
ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. 
      

Upozornění pro akcionáře  

V souladu s ustanovením § 299 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, tímto 
představenstvo společnosti Real 17 a.s. upozorňuje na skutečnost, že v sídle společnosti jsou připraveny k nahlédnutí 
a) projekt změny rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti 
b) znalecký posudek k ocenění odštěpované části jmění společnosti 
c) účetní závěrky společnosti za poslední 3 účetní období 
d) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha rozdělované a nástupnické společnosti 
 
 
 


