
Oznámení o uložení projektu rozdělení do sbírky listin obchodního rejstříku a 

upozornění pro akcionáře a věřitele 

 

AGRO Teplice, a.s., 
sídlo Teplice, Emílie Dvořákové 843, PSČ 41501,  
IČO 28512090 
 
Společnost AGRO Teplice, a.s., sídlo na adrese Teplice, Emílie Dvořákové 843, PSČ 41501, 
IČO 28512090, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 2073 u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, jako společnost zúčastněná na přeměně v postavení rozdělované společnosti, 
tímto plní informační povinnost podle § 33 a § 298 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
přeměnách“), tímto oznamuje, že uložila podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách do 

sbírky listin obchodního rejstříku k výše uvedené spisové značce projekt rozdělení 
odštěpením sloučením vyhotovený dne 25. 11. 2022, na jehož základě se odštěpovaná část 
jejího jmění sloučí se zúčastněnou nástupnickou společností AGT Development s.r.o., IČO 
17548730, sídlo na adrese Emilie Dvořákové 843/38, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsaná v 
obchodním rejstříku pod sp. zn. C  49429 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 
 
Tímto oznámením se dále jediný akcionář rozdělované společnosti upozorňuje, že má právo 
podle § 299 zákona o přeměnách, aby pro něj byl v sídle rozdělované společnosti alespoň 1 
měsíc před stanoveným dnem rozhodování v působnosti valné hromady o schválení rozdělení 
k nahlédnutí výše uvedený projekt rozdělení, jakož i účetní závěrky zúčastněných společností 
za poslední 3 účetní období, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o ověření těchto závěrek, 
popřípadě další listiny, pokud se vyžadují, a má také právo, aby mu rozdělovaná společnost, 
jestliže o to požádá, vydala bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výpis z uvedených 
listin.  
 
Tímto oznámením se zároveň věřitelé uvedených zúčastněných společností upozorňují, že 
mají práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách, a to zejména, že za podmínek podle těchto 
ustanovení ti věřitelé, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se 
zápis rozdělení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat 
poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku rozdělení zhorší dobytnost jejich 
pohledávek, a že ten věřitel, který prokáže, že se v důsledku rozdělení podstatným způsobem 
sníží dobytnost jeho pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, 
může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení do obchodního 
rejstříku.  
 
představenstvo AGRO Teplice, a.s. 
 


