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NZ 760/2020

S T E J N O P I S

N O T Á Ř S K Ý   Z Á P I S

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 19.11.2020, tj. devatenáctého--

listopadu roku dvoutisícího dvacátého, při úředním dnu notářky na adrese Praha 1, Břehová 8,

Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle §  24 notářského řádu--

jejím zástupcem.---------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomen je účastník:----------------------------------------------------------------------------------------

KLIKA - BP, a.s., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ 255 55 316, zaps. v ob----

chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6348 jediný společník

společnosti KLIKA - BP services s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ:-----

09456881, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka---

1198123 (dále jen "společnost") zastoupen Ing. Richardem Kadlecem, narozeným 1.8.1965,--

bytem Bratislava-Ružinov, Bancíkovej 17007/1A, Slovensko, na základě plné moci ze dne----

16.11.2020, která tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu.-------------------------------

Totožnost zástupce  účastníka je zástupci notáře osobně známa-------------------------------------

Existence společnosti KLIKA - BP, a.s. mi byla prokázána výpisem z obchodního-------------

rejstříku ze dne 17.11.2020, o kterém Ing. Richard Kadlec prohlašuje, že výpis z obchodního-

rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku ---

Existence společnosti KLIKA - BP services s.r.o. mi byla prokázána výpisem z obchodního-

rejstříku ze dne 17.11.2020, o kterém Ing. Richard Kadlec prohlašuje, že výpis z obchodního-

rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku a  

zakladatelská listina ze dne 18.8.2020 sepsaná formou notářského zápisu Petrem Oulíkem,----

notářem v Praze, pod čj. NZ 591/2020 spolu s rozhodnutím jediného společníka  v působnosti
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valné hromady společnosti ze dne 17.9.2020 jménem JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojano--

vé, notářky se sídlem v Jihlavě, pod čj. NZ 310/2020 je v  posledním aktuálním znění.---------

Ing. Richard Kadlec  jménem společníka prohlašuje, že tento se vzdává svého práva na zaslá-

ní dokumentů ve smyslu § 7 a následujících, §250 a násl, § 280 a § 285 zákona číslo-----------

125/2008 Sb., kromě zprávy o přeměně a znaleckého posudku dle ust. § 24 zákona-------------

125/2008Sb.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Richard Kadlec dále prohlašuje, že:-----------------------------------------------------------------

- statutární orgán společnosti KLIKA - BP services s.r.o.,  dle ustanovení § 33 odst. 1 záko--

na č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, uložil do Sbírky listin----

projekt rozdělení této společnosti a že rovněž dle předmětného ustanovení bylo v  Obchodním

věstníku zveřejněno oznámení o uložení projektu rozdělení společnosti KLIKA - BP, a.s.,  

do sbírky listin dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-

chodních společností a družstev, včetně upozornění pro společníka a věřitele.--------------------

- byly ve lhůtě určené zákonem pro společníka zúčastněné společnosti k nahlédnutí zejména--

projekt rozdělení, účetní závěrky zúčastněné společnosti za poslední tři účetní období, znalec-

ký posudek a zpráva představenstva KLIKA - BP, a.s., a že tyto materiály jsou k nahlédnutí---

při dnešním rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady. ------------------------

Ing. Richard Kadlec prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního---

jednání o kterém je notářský zápis a jménem účastníka prohlašuje, že tento je způsobilý  sa---

mostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je notářský zápis a jeho jménem-

činí toto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY------------------

Za prvé:  Rozhoduji podle ustanovení zákona 125/2008 Sb. o rozdělení odštěpením slouče---

ním, a to tak, že od společnosti KLIKA - BP, a.s., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihla-

va, IČ 255 55 316, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,--

vložka 6348 se odštěpuje část jejího jmění a ta se slučuje se společností --------------------------

- KLIKA - BP gas systems s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ:-------------

09456864, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka---

119122--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- KLIKA - BP sprinklers s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ: 09456805,-

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119115------

- KLIKA - BP services s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ: 09456881, za-

ps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1198123--------

Za druhé: Schvaluji projekt rozdělení odštěpením akciové společnosti ze dne 30.9.2020, pro-

jekt rozdělení tvoří přílohu číslo dva tohoto notářského zápisu.-------------------------------------

----Osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a for-

malit, ke kterým je osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení pře----

měny, včetně projektu přeměny. Dále osvědčuji a potvrzuji, že schválení přeměny je v soula--

du s právními předpisy, projektem přeměny a zakladatelským dokumentem osoby zúčastněné-

na přeměně.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: --------------------

Prohlašuji, že právní jednání účastníka obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s------

právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání--------

vyžaduje zvláštní právní předpis.-------------------------------------------------------------------------

Prohlašuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním----------------

právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku. ------------

Prohlašuji, že byly splněny a doloženy formality, které stanoví pro právní jednání, pro----------

zápis do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.-------- -----

------ O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem  účastníka v plném roz---

sahu schválen.------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ing. Richard Kadlec v.r.

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.
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Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, s přílohou číslo jedna a dvě, vyhotovený dne----

19.11.2020, tj. devatenáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého se shoduje s notářským--

zápisem sepsaným dne 19.11.2020 pod běžným číslem NZ 760/2020, s přílohou číslo jedna a-

dvě, uloženým ve sbírce notářských zápisů  notářky JUDr. Ivany Demutové. -----------------
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