27. září 2016
Věc: Oznámení o fúzi

Vážení,

tímto bychom Vás rádi informovali o připravované fúzi sloučení naší Společnosti (dále jen „Fúze“, která se
uskuteční v souladu se zákonem o přeměnách obchodních společností /zákon č. 125/2008 Sb.) mezi
následujícími zúčastněnými společnostmi:
• Společností Fair Credit International, SE, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11,
IČO 24852422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 863
jako zanikající společností, a
• Společností Walton Investment, SE, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, IČO
04424115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1642
jako společností nástupnickou.
V důsledku uskutečnění Fúze, tj. po jejím zápisu do obchodního rejstříku, který se předpokládá ke dni
1. října 2016:
• S univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti stane nástupnická společnost (Walton
Investment, SE), a
• zanikající společnost zanikne a její veškeré jmění, včetně práv a povinností ze smluvních vztahů, přejde
na nástupnickou společnost.
Nástupnická společnost vstoupí dnem účinnosti Fúze do všech platných a účinných právních vztahů
zanikající společnosti přímo ze zákona a veškeré smluvní dokumenty a ujednání tak zůstanou bez
jakýchkoli změn či omezeni nadále platná a účinná, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové, dodatky ke
stávajícím smlouvám nebo činit jakékoli jiné právní jednáni.
Zároveň Vás tímto informujeme, že v souvislosti s Fúzí dojde ke změně názvu nástupnické společnosti na
Fair Credit International, SE (společnost Walton Investment, SE se přejmenuje na Fair Credit International,
SE).

Nová identifikace nástupnické společnosti po Fúzi a následném přejmenování tak bude:
Obchodní společnost:

Fair Credit International, SE

IČO:

04424115

DIČ:

CZ04424115

Sídlo:

Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10 – Vršovice

Ostatní kontakty zůstávají nadále v platnosti.
U všech daňových dokladů s datem uskutečnění plnění od 1. 10. 2016 a jiných dokumentů, u kterých to
vyžadují obecně závazné právní předpisy, prosím používejte identifikaci nástupnické společnosti tak, jak
je uvedena výše.

Adresa pro zasílání faktur:
Fair Credit International, SE
Finanční účtárna
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10 – Vršovice
Nebo email: efaktury@faircredit.cz

Nástupnická společnost se dnem účinnosti Fúze stane plátcem DPH dle §6b odst. 2 zákona o dani z
přidané hodnoty.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem

…………………………………..

………………………….

Ing. Ondřej Sychrovský

Ing. Milan Betka
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