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        V Brně dne 18.6.2019 
 
  
Informace našim obchodním partnerům 
  
 
Věc: oznámení o fúzi společností 
 
 Vážení, 
 
 ve shora označené věci tímto oznamujeme, že ke dni 01.07.2019 bude do obchodního rejstříku 
zapsána fúze společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 
Brno, IČO: 25504070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 28351, 
jako společnosti zanikající (dále též jen „MORAVIA Europe, spol. s r.o.“), se společností MORAVIA 
Consulting, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 49967550, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13303, jako společností nástupnickou 
(dále též jen „MORAVIA Consulting, spol. s r.o.“). 
 
 V odkazu na uvedené skutečnosti ode dne 01.07.2019 dochází k zániku společnosti MORAVIA 
Europe, spol. s r.o., přičemž veškeré jmění společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o. přechází na 
nástupnickou společnost MORAVIA Consulting, spol. s r.o.  
 Na společnost MORAVIA Consulting, spol. s r.o. přechází zejména práva a povinnosti ze 
závazkových vztahů a vlastnických práv k movitým a nemovitým věcem, jakož i veškerá práva a povinnosti z 
pracovněprávních vztahů. Společnost MORAVIA Consulting, spol. s r.o. vstupuje do právního postavení 
společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o. 
 
 S ohledem na shora uvedené skutečnosti tímto za společnost MORAVIA Europe, spol. s r.o. a 
současně za společnost MORAVIA Consulting, spol. s r.o. sdělujeme, že od 01.07.2019 bude probíhat 
obchodní činnost výhradně se společností MORAVIA Consulting, spol. s r.o., která přebírá veškeré závazky 
společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o. 
 Podrobnosti naleznete v projektu fúze, který je uložen ve sbírce listin obou shora uvedených 
společností viz: 
 

- https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=57474986&subjektId=579152&spis=713333 
- https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=57553900&subjektId=402694&spis=700135 

 
a dále v oznámení uveřejněném v obchodním věstníku viz: 

 
- https://ov.ihned.cz/zapis/15681401?query=fulltext%3Dmoravia%2520consulting&resultsPage=1 

 
V případě potřeby nás kontaktujte. 

 
 Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem 
    
   
 
 za MORAVIA Consulting, spol. s r.o.    za MORAVIA Europe, spol. s r.o. 
 Ivona Hüblová, jednatelka     Ivona Hüblová, jednatelka 
 
 
 
 za MORAVIA Consulting, spol. s r.o.    za MORAVIA Europe, spol. s r.o. 
 Alois Hübl, jednatel       Alois Hübl, jednatel 
 

 


