
 
 

Oznámenie o uložení Návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení do zbierky listín 
a zverejnenie informácií týkajúcich sa cezhraničného zlúčenia podľa § 69aa ods. 3  

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonnik“) 

 
Obchodná spoločnosť Energy Group a.s. so sídlom Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica, Slovenská 
republika, IČO: 36 672 912, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddieli: Sa, 
vložka číslo: 10434/T (ďalej len „spoločnosť Energy Group a.s.“) týmto ako nástupnícka spoločnosť 
pripravovaného cezhraničného zlúčenia so spoločnosťou EG Europe, a.s. so sídlom Palackého 740/1, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 267 92 648, zapísanou v obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B vložka 16799 (ďalej len „spoločnosť EG Europe, a.s.), 
v dôsledku ktorého sa spoločnosť EG Europe, a.s. ako zanikajúca spoločnosť zruší bez likvidácie a 
spoločnosť Energy Group a.s. ako nástupnícka spoločnosť sa stane jej univerzálnym právnym 
nástupcom (ďalej len „cezhraničné zlúčenie“) týmto oznamuje, že spoločný Návrh zmluvy o 
cezhraničnom zlúčení/ Projekt přeshraniční fúze sloučením (ďalej len „Návrh zmluvy o cezhraničnom 
zlúčení) bol v súlade s ustanovením § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka uložený do zbierky listín 
Okresného súdu Trnava dňa 29.09.2022. 
 
Spoločnosť Energy Group a.s.v súlade s ustanovením § 69aa ods. 3 Obchodného zákonníka týmto 
zverejňuje nasledovné zákonom požadované údaje o cezhraničnom zlúčení: 
 

a) obchodné meno, právna forma a sídlo každej zúčastnenej spoločnosti 
 
Nástupnícka spoločnosť – slovenská zúčastnená spoločnosť: 
Obchodné meno: Energy Group a.s. 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Sídlo: Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica, Slovenská republika 
 
Zanikajúca spoločnosť- česká zúčastnená spoločnosť: 
Obchodné meno: EG Europe, a.s. 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Sídlo: Palackého 740/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika 

 
b) názov obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je každá zúčastnená spoločnosť 

zapísaná, a identifikačné číslo organizácie v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak jej toto 
bolo pridelené, alebo iné číslo zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak právo štátu, 
ktorým sa zúčastnená spoločnosť spravuje, ukladá zúčastnenej spoločnosti povinnosť zápisu do 
obchodného registra alebo inej evidencie 
 

Nástupnícka spoločnosť – slovenská zúčastnená spoločnosť: 
Obchodné meno: Energy Group a.s. 
IČO: 36 672 912 
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10434/T 
 
Zanikajúca spoločnosť- česká zúčastnená spoločnosť: 
Obchodné meno: EG Europe, a.s. 
IČ: 267 92 648 
Zápis: obchodný register Mestského súdu v Prahe,  oddiel B vložka 16799 

 
c) odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a menšinových 

spoločníkov s uvedením poštovej adresy a adresy webového sídla, ak je zriadené, na 
ktorom možno bezplatne získať všetky uvedené informácie vrátane informácií 
uvedených v § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka 

 
V dôsledku cezhraničného zlúčenia sa nijako nezmení a nezhorší právne postavenie veriteľov 
zanikajúcej spoločnosti EG Europe, a.s., ani právne postavenie veriteľov nástupníckej spoločnosti 
Energy Group a.s.  



Veritelia zanikajúcej spoločnosti EG Europe, a.s budú oprávnení odo dňa účinnosti cezhraničného zlúčenia 
uplatniť svoje práva voči nástupníckej spoločnosti Energy Group a. s. podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky a pred súdmi Slovenskej republiky.  
Veritelia nástupníckej spoločnosti Energy Group a.s. ktorí majú ku dňu schválenia Návrhu zmluvy o 
cezhraničnom zlúčení voči  nej  nesplatné pohľadávky, majú podľa § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka 
právo požadovať od nástupníckej spoločnosti Energy Group a.s., aby splnenie ich neuhradených pohľadávok 
bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia so nástupníckou spoločnosťou Energy Group a.s. nedohodnú, 
o primeranom zabezpečení rozhodne súd.  Zabezpečenie sa považuje za primerané vždy, ak sa do notárskej 
úschovy zloží peňažná hotovosť vo výške pohľadávky označenej veriteľom. 
Práva veriteľov sú zabezpečené, v súlade s § 218f  ods. 1 Obchodného zákonníka tak, že veritelia, ktorí majú 
ku dňu účinnosti cezhraničného zlúčenia voči niektorej zo zúčastnených spoločností nesplatné pohľadávky, 
majú právo, ak sa v dôsledku cezhraničného zlúčenia zhorší vymožiteľnosť ich pohľadávok, do šiestich 
mesiacov odo dňa zverejnenia zápisu cezhraničného zlúčenia v obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
požadovať od spoločnosti Energy Group a.s. ako nástupníckej spoločnosti, aby dostatočným spôsobom 
zabezpečila splnenie ich neuhradených pohľadávok. Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už 
primerane zabezpečená. 
Žiadna zo zúčastnených spoločností nemá menšinového spoločníka (akcionára) a preto nie je potrebné 
prijímať žiadne opatrenia na ochranu ich práv. 

Všetky informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia uvedené vyššie, ako aj informácie v zmysle § 69aa ods. 4 
Obchodného zákonníka je možné bezplatne získať na nasledujúcej poštovej adrese: Tehelňa 2595/40, 909 01 
Skalica, Slovenská republika a na webovom sídle  www.energygroupas.sk. 
 
Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného 
zákonníka pri nástupníckej spoločnosti Energy Group a.s. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude 
vydávať notár: JUDr. Mária Kucharovičová, so sídlom notárského úradu na adrese: Tomášikova 50/A,  831 04 
Bratislava – Nové Mesto,  Slovenská republika, e-mail: maria.kucharovicova @ notar.sk, mobil: +421 905 
396 109. 
  


