
INFORMAČNÍ MEMORANDUM 
 
Předseda představenstva „nástupnické“ obchodní společnosti Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, 
se sídlem v Hradci Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Hradci Králové oddíl B, vložka 389, a  členové představenstva a jednatelé „zanikajících“ obchodních 
společností: 
 
1. OBALY CZ, a.s., IČ: 25963635, se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2221,  
 
2. REMIT s.r.o., IČ: 48392243, se sídlem Šternberk, Uničovská č.2250/64, PSČ 785 01, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5970,  
 

si Vás dovolují informovat o těchto významných skutečnostech: 
 
I. 

Dne 18. 5. 2015 přijaly výše uvedené zúčastněné společnosti projekt vnitrostátní fúze sloučením mezi 
nástupnickou společností a zanikajícími společnostmi. Toto právní jednání bylo zapsáno ve formě 
notářského zápisu NZ 191/2015 notářkou JUDr. Janou Čírtkovou, notářkou v Hradci Králové. Na základě 
tohoto projektu se uskuteční fúze sloučením zúčastněných společností, dojde k zániku všech zanikajících 
společností bez likvidace s přechodem jmění, včetně všech práv a závazků a včetně práv a závazků 
z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost Marius Pedersen a.s.  

 
II. 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl Usnesením Fj 32342/2015, že den 1. 8. 2015 je zapsán jako den 
účinnosti zápisu vnitrostátní fúze sloučením zúčastněných společností do obchodního rejstříku. 

K tomuto dni tak:   
a) zaniknou výše uvedené „zanikající společnosti“ zrušením bez likvidace, a 
b) jejich právním nástupcem se stane nástupnická společnost Marius Pedersen a.s., která vstoupí do 
všech práv a povinností zanikajících společností. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti považují zúčastněné společnosti za nezbytné Vás informovat, že 
od 1. 8. 2015 je namísto zanikajících společností Vaším jediným partnerem pro obchodní a všechny ostatní 
vztahy firma:  

Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, 
  se sídlem: Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09 
  zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 389. 
 
Oznamujeme Vám, že zanikající společnosti a jejich provozovny naleznete označené jako provozovny 
společnosti Marius Pedersen a.s.  (jedná se pouze o kontaktní a doručovací adresy  korespondence, 
dokladů, popř. faktur...........apod., na tyto adresy se nevystavují faktury)  -  viz. tabulka. 
 

Zanikající společnost Nástupnická společnost Provozovna 

do 31. 7. 2015 od 1. 8. 2015 

 
Fakturační adresa 

Zasílací adresa 
faktur, korespondence 

 
OBALY CZ a.s., IČ: 25963635, 
se sídlem Hradec Králové, 
Průběžná 1940/3, PSČ 500 09 

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 
IČ: 42194920 

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 
IČ: 42194920 

 
 

Zanikající společnost Nástupnická společnost Provozovna 

do 31. 7. 2015 od 1. 8. 2015 

 
Fakturační adresa 

Zasílací adresa 
faktur, korespondence 

 
REMIT s.r.o., IČ: 48392243 
se sídlem Šternberk, Uničovská 
2250/64, PSČ 785 01 

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 
IČ: 42194920 

Marius Pedersen a.s. 
Provozovna Šternberk 
Uničovská 2250/64 
785 01 Šternberk 
IČ: 42194920 

 



 
  
Všechny dosavadní možnosti komunikace se subjekty zúčastněnými na fúzi zůstávají nezměněny, včetně 
dosud platného bankovního spojení. Naši zaměstnanci jsou připraveni k další spolupráci s Vámi na místech, 
kde působily dosavadní zanikající obchodní společnosti (též doručovací adresa korespondence). Zvláště si 
dovolujeme upozornit na skutečnost, že Vámi vystavené daňové doklady na zaplacení dodávek vašich 
služeb či výrobků mohou být s účinností od 1. 8. 2015 vystavovány (fakturační adresa) pouze na 
nástupnickou společnost: Marius Pedersen a.s. 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
IČ: 42194920, DIČ: CZ 42194920 

 
Těšíme se na další spolupráci a věříme, že proces fúze našich společností proběhne bez problémů. 
Dovolujeme si Vás požádat o předání Informačního memoranda všem odpovědným zaměstnancům Vaší 
firmy, kteří s uvedenými zanikajícími společnostmi spolupracují. 
 
 
Marius Pedersen a.s. 
předseda představenstva Christian Moller 
 
MP OBALY CZ, a.s., IČ: 25963635,  
člen představenstva Ing. Pavel Borůvka 

 
REMIT s. r. o., IČ: 49903438,  
jednatel Ing. Radim Holibka 
 
 
 
 
 


