
 
 

Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia  
podľa §69aa ods. 4  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 v súvislosti s pripravovaným cezhraničným zlúčením 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 Městského súdu v Prahe, 
spisová značka: B 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. sa stane jej univerzálnym právnym nástupcom v zmysle ustanovenia §69aa 
ods. 4 Obchodného zákonníka vo svojom sídle Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica, Slovenská 
republika a na svojom webovom sídle  www.energygroupas.sk/dokumenty-na-stiahnutie 
zverejňuje nasledujúce informácie a dokumenty: 
  

Nástupnícka spoločnosť Energy Group a.s. v dôsledku cezhraničného zlúčenia 
nepremiestňuje svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky a jej sídlo zostáva 
nezmenené na adrese: Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica, Slovenská republika. 
 
Účtovné závierky oboch zúčastnených spoločností za posledné po sebe tri idúce roky: 
Účtovné závierky spoločností Energy Group a.s. a EG Europe, a.s. za posledné po sebe tri 
idúce roky t.j. účtovné závierky za roky 2019, 2020 a 2021 sú dostupné v sídle spoločnosti 
Energy Group a.s. na adrese: Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica, Slovenská republika a ako 
prílohy č. 1 až č.6 tohto oznámenia na webovom sídle. 
 
Priebežná účtovná závierka spoločnosti 
Priebežná účtovná závierky spoločnosti Energy Group a.s. vyhotovená ku dňu 30.06.2022 
je dostupná v sídle spoločnosti Energy Group a.s. na adrese: Tehelňa 2595/40, 909 01 
Skalica, Slovenská republika a ako príloha č. 7 tohto oznámenia na webovom sídle. 
 
Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa §69aa ods. 7 
Obchodného zákonníka a adresa jeho notárskeho úradu, a ďalšie kontaktné údaje  
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 – mestská časť 
Nové Mesto,  e-mail: maria.kucharovicova @ notar.sk, mobil: +421 905 396 109. 

 
 
V Skalici  dňa 28.09.2022 

 
vedenie spoločnosti Energy Group a.s. 


