Upozornění pro věřitele na jejich práva
podle ustanovení § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev (dále jen jako „Zákon o přeměnách“)

obchodní společnost Prago Investment a.s., IČO: 046 58 175, Křížovnická 86/6, Staré Město,
110 00 Praha 1, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 21229, zastoupená členem správní rady DMDF, s.r.o., registrační číslo 46429735, se
sídlem 94132 Semerovo, 236, Slovenská republika, při výkonu funkce Gabriela Juríková,
obchodní společnost Tarmo Corp a.s., IČO: 072 16 491, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň,
180 00 Praha 8, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 23566, zastoupená členem správní rady DMDF, s.r.o., registrační číslo 46429735, se
sídlem 94132 Semerovo, 236, Slovenská republika, při výkonu funkce Gabriela Juríková a
obchodní společnost Unicorns Investment SE, IČO: 243 15 150, se sídlem Salmovská
2002/18, Nové Město, Praha 2, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp.zn. H 667, zastoupená členem představenstva DMDF, s.r.o., registrační
číslo 46429735, se sídlem 94132 Semerovo, 236, Slovenská republika, při výkonu funkce
Gabriela Juríková
(dále také jen jako „Zanikající společnosti“)
a
FREE CARS SRLS, registrační číslo 10364480961, se sídlem via Tadino Alessandro 29, 201
24 Milano (MI), Italská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním
registrem Milano, Monza, Brianza, Lodi, zápis v Evropském registru č. MI - 2526528,
zastoupená Jaroslav Šusta, jednatel
(dále také jen jako „Nástupnická společnost“),
(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně také jako „Zúčastněné
společnosti“),

tímto v souladu s ustanovením § 33a Zákona o přeměnách, uveřejňuje upozornění pro věřitele
na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 a 59u téhož zákona:

1. Věřitelé osob zúčastněných na přeměně mohou přihlašovat své nesplatné pohledávky
k zajištění do tří (3) měsíců od uveřejnění projektu přeshraniční přeměny podle § 33a,
u české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, která je jejich dlužníkem, jestliže se
v důsledku přeměny (převodu jmění) zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným
uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

2. Nedojde-li mezi věřitelem a společností zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu
zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši
pohledávky.
3. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku převodu jmění podstatným způsobem sníží
dobytnost jeho pohledávky a společnost zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené
zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem převodu
jmění do obchodního rejstříku.
4. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení
svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení
považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu převodu
jmění do obchodního rejstříku.

Praha, 17. února 2021
Za nástupnickou společnost
FREE CARS SRLS
Jaroslav Šusta, jednatel
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Za zanikající společnost
Prago Investment a.s.
DMDF, s.r.o., člen správní rady
při výkonu funkce Gabriela Juríková
zast. Jaroslav Šusta,
na základě plné moci ze dne 28.1.2021
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Unicorns Investment SE
DMDF, s.r.o., člen představenstva
při výkonu funkce Gabriela Juríková
zast. Jaroslav Šusta,
na základě plné moci ze dne 28.1.2021
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Za zanikající společnost
Tarmo Corp a.s.
DMDF, s.r.o., člen správní rady
při výkonu funkce Gabriela Juríková
zast. Jaroslav Šusta,
na základě plné moci ze dne 28.1.2021

