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Informační dopis o fúzi splynutím společnosti Ondřejovická strojírna, spol. s r.o. 
se společností Fagonia Consulting a.s. 

Vážení, 
dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinnosti ke dni 1.2.2010 byl uskutečněn proces fúze splynutím 
společnosti Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., se sídlem Zlaté Hory, Ondřejovice 49, PSČ 793 76, 
IČ: 42766982, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1908 
(dále jen „Ondřejovická strojírna, spol . s r.o.") se společností Fagonia Consulting a.s., se sídlem Praha, 
Olivová 4/2096, PSČ 110 00, IČ: 28375696, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 14200, se vznikem nové společnosti Ondřejovická strojírna, a.s., se sídlem Zlaté Hory, 
Salísov 49, PSČ 793 76, IČ: 290 26 008, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 4259 (dále jen „Nástupnická společnost") (dále jen „Fúze splynutím"). 

Ke dni účinností zápisu Fúze splynutím do obchodního rejstříku přešla všechna práva a povinnosti společnosti 
Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Nástupnickou 
společnost. 

Veškeré dokumenty, ve kterých je jako smluvní strana uvedena společnost Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., 
zůstávají bez jakýchkoliv změn či omezení v platností a není proto nutné uzavírat s Nástupnickou společností 
smlouvy nové či v této souvislosti činit jakékoliv jiné právní úkony. 

S odvoláním na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto skutečnost vzali na vědomí a abyste 
zajistili ve fakturačním a korespondenčním systému Vaší společnosti provedení příslušných změn ohledně 
identifikačních údajů Nástupnické společnosti tak, aby byly vyloučeny jakékoliv případné komplikace při 
vzájemné komunikaci. 

Kontaktní a identifikační údaje Nástupnické společnosti jsou následující: 

Obchodní f irma Ondřejovická strojírna, a.s. 
Sídlo Zlaté Hory, Salisov 49, PSČ 793 76 
IČ 290 26 008 
Fakturační adresa Zlaté Hory, Salisov 49, PSČ 793 76 
Bankovní spojení CZK 43 - 6204640277/0100, IBAN CZ1801000000436204640277 

EUR 43 - 6204660227/0100, IBAN CZ0901000000436204660227 
Telefon +420 584 425 151 
Fax +420 584 425 462 
E-mail ondrstroj@ondrstroj.cz 

Dovolujeme si Vás požádat, abyste veškerou další smluvní/obchodní dokumentaci vystavovali na Nástupnickou 
společnost s výše uvedenými novými identifikačními údaji. Zároveň Vás prosíme, abyste nadále při veškerých 
platbách používali nové bankovního spojení uvedené výše. 

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme kopii výpisu Nástupnické společnosti z obchodního rejstříku, ze kterého 
výše uvedené skutečností vyplývají. 

V případě, že budete požadovat jakékoliv dodatečné informace týkající se výše uvedeného, neváhejte, prosím, 
a kontaktujte sekretariát společnosti na telefonní čísle +420 584 425 151, popř. emailové adrese 
ondrstroj@ondrstroj.cz. 

S pozdravem 

Ing^Roman Stárek 
Ředitel společnosti 

IČ/ID No. / 290 26 008 DIČ/VAT No./ CZ290 26 008 BIC/ KOMBCZPP 
Č.Ú. /Acc. No. [EUR]/ 43 - 6204660227/0100. IBAN CZ0901000000436204660227 
Č.Ú. /Acc. No. [CZK]/ 43 - 6204640277/0100, IBAN CZ1801000000436204640277 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B. vložka číslo 4259 
Registered in the Commercial Register by regional of the Court in Ostrava.Section B, Insert 4259 

http://www.ondrstroj.cz
mailto:ondrstroj@ondrstroj.cz
mailto:ondrstroj@ondrstroj.cz

