H=lN,
lnformačnídopis o fúzi sloučením
Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, žek datu 1. 4.2021dojde k fúzi sloučenímspolečností
Hein & spol.- keramické závody,spol. s r.o. Tošovice1,74235 Odryo IČ:25838857, jako
zaníkajíci společnost
S

ROMOTOP spol. § r.o., Komenského 325, 742

01,

Suchdol nad Odrou,

IČ:47678186 , DIČ: CZ47678l86 jako nástupnická společnost
Projekt přeměny je oznámen a uložen ve sbírce listin obou společností.

V důsledku Fúze dojde k zániku společnosti Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. a
přechodu veškeréhojejího jmění, včetně práv a povinností z dodavatelsko-odběratelských vztahi,
na nástupnickou společnost ROMOTOP spol. s r.o. V této souvislosti uvádíme, že veškeré
dokumenty, ve kterych je jako smluvní strana uvedena zanikajicí společnost Hein & spol. keramické závody, spol. s r.o. , mohou zůstat bez 1akýchkoliv změn ěi omezení v platnosti a není

proto nutné uzavirat s nástupnickou společností smlouvy nové či v této souvislosti činit jakákoliv
jiná právní jednání. S odvoláním na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto

skutečnost vza|i na vědomí a abyste zajistili ve fakturačníma korespondenčním systému Vaší
společnosti provedení příslušných změn ohledně identifikačních údajůnástupnické společnosti tak,
aby byly vyloučeny jakékoliv případné komplikace pŤi vzájemné komunikaci, a to s účinnostíod

I.4.202I.

V případě platby vašich závazků, používejteod I.4.2021výhradně tyto bankovní účty:
čsog czK_890883/0300
čsog EUR - IBAN: CZ68 0300 0000 0001 6057 2470, BIC:CEKoCZpp
V případě vystavování daňových dokladů zvaši strany proDUZP od l.4.2021,vás žádáme o
vystavení již jen na nástupnickou společnost ROMOTOP, spol. s r.o. a zasílánífaktur elektronicky
na e-mailovou adresu: uctarna@,romotop.cz.

Všechny ostatní kontakty zůstávajibeze změn.

V případě jakýchkoliv dotazi
e-mail

v

: kanova. iva

se

prosím obracejte na kontaktní osobu Ivu Káňovou, tel: 605 233 2I9,

@hein.cz.

suchdole nad odrou

Josef Hein, jednate

Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o., Tošovice 1,742 35 Odry
IČ: 25838857 , DlČ: CZ25838857
www.hein.cz I info@hein.cz

