Transformace skupiny na holding

Podstata transformace

ROZDĚLENÍ KORPORÁTNÍ STRUKTURY
NA JEDNOTLIVÉ BUSINESS SEGMENTY

Představenstvo společnosti KLIKA-BP, a.s.,
navrhlo formou projektu přeměny rozdělit
současnou strukturu skupiny na jednotlivé
business segmenty tak, aby struktura skupiny
KLIKA-BP odpovídala obchodnímu uspořádání
strategických subjektů a investorů v oboru
podnikání skupiny.
Realizace přeměny byla navržena dle zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů, a to formou odštěpením sloučením s
k tomu vytvořenými dceřinými společnostmi.
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Rozdělení kompetencí

POKRYTÍ BUSINESS SEGMENTŮ JEDNOTLIVÝMI SPOLEČNOSTMI
Funkce:
centrální řízení, obchod, logistika
KLIKA-BP, a.s.
holdingová
společnost

správa a podpora jednotlivých účastí, funkce Centra Sdílených Služeb
vlastnictví a správa nemovitostí
zajišťování dlouhodobého financování

Funkce:
KLIKA-BP
gas systems,
s.r.o.
inženýrské
systémy

zajišťování skupinového provozního financování
alokace financování dle provozních potřeb do jednotlivých společností

Funkce:
KLIKA-BP
sprinklers,
s.r.o.

projekce interních a externích zakázek vodních a pěnových hasících
systémů

nízkotlaké
vodní a pěnové
systémy

realizace vodních a pěnových hasících systémů
projekce a realizace malých zakázek - doplňkové úpravy na existujících
hasících systémech s vodním médiem

www.klika.cz

projekce hasících systémů objemového hašení (plyny, mlha, aerosoly)
realizace hasících systémů objemového hašení (plyny, mlha, aerosoly)
dodatečné úpravy existujících hasicích systémů (plyny, mlha, aerosoly)
Funkce:

KLIKA-BP
services,
s.r.o.
služby v
oblasti PO a
BOZP

kontroly provozuschopnosti hasících zařízení
běžný servis hasících zařízeních (vč. elektroinstalace)
dodávky v oblasti pasivní požární ochrany staveb a služby k nim
doplňkové služby v oblasti pasivní ochrany, BOZP, servis PHP
Funkce:

KLIKA-BP,
s.r.o. (SK)

aktivity skupiny na slovenském trhu

Realizace transformace
Příprava:
Projekt přeměny by v souladu s požadavky zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, uložen do sbírky
listin v obchodním rejstříku všech dotčených společností a oznam o jeho uložení byl zveřejněn v obchodním věstníku dne 13.10.2020.
Tím byly naplněny zákonné požadavky, zajišťující právní kontinuitu obchodních činností skupiny KLIKA-BP. Jak dovnitř skupiny, tak také
zejména v otázce převodu práv a povinností k našim obchodním partnerům.
Schválení:
Projekt přeměny byl schválen valnými hromadami všech projektem dotčených společností dne 19.11.2020.
Účinnost:
Zápisem do obchodního rejstříku všech dotčených společností dne 1.12.2020 nabyla transformace skupiny také právní účinnosti,
a to v souladu s projektem ve stavu platnému ke dni 1.10.2020.
V současné době pak všechno naše úsilí směřuje k tomu, aby nastalé přechodné období nijak neovlivnilo naše denní operace ve vztahu
k naší schopnosti dostát si všech svých závazků vůči našim partnerům.
Prosíme o pochopení a strpení, pokud by se nám to nedařilo hned na 100 %.
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DĚKUJEME
Kontakty

Ing. Richard Kadlec
předseda představenstva
richard.kadlec@klika.cz
mob. +420 602

Ing. Jaroslav Drastich
člen představenstva
jaroslav.drastich@klika.cz
mob. 420 724 940290

Marek Doležal
člen představenstva
marek.doležal@klika.cz
mob. 420 602 193652

