
 

 

Upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva 

   

Zúčastněné společnosti  

BEST, a.s., IČ: 252 01 859, sídlem Rybnice 148, okres Plzeň – sever, PSČ 331 51, zapsaná v obchodním rej-
stříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 545, jako rozdělovaná společnost 

a DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sídlem Praha 10, Tiskařská 

257/10, PSČ 10800, IČ 247 95 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městském soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 16856, jako nástupnická společnost 

   

tímto v návaznosti na projekt rozdělení odštěpení sloučením společnosti BEST, a.s., jako rozdělované spo-

lečnosti s DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jako nástupnickou společ-

ností, ze dne 29.11.2021 upozorňují své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách: Vě-

řitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis 

rozdělení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dosta-

tečné jistoty, jestliže se v důsledku rozdělení zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této 

lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění 

pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel 

prokáže, že se v důsledku rozdělení podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a zúčastněná 

společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápi-

sem rozdělení do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na 

přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení 

považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu rozdělení do obchodního rej-

stříku. Žádná ze zúčastněných společností nevydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ani jiné cenné 

papíry ve smyslu § 37 a následujících zákona o přeměnách, proto je od upozornění jejich majitelům upuš-

těno. Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou rozdělením dotčena. Povinnost splatit vklad 

nebo emisní kurs akcií není rozdělením dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak.  

  

Dále zúčastněné společnosti v souvislosti s rozdělením upozorňují akcionáře zúčastněných společností na 

jejich práva podle § 49a, 299, 306a a 308 zákona o přeměnách. V sídle každé ze zúčastněných akciových 

společností jsou od 29.11.2021 k nahlédnutí pro akcionáře dokumenty dle § 299 zákona o přeměnách: 

a) Projekt rozdělení 

b) Účetní závěrky zúčastněných společností za poslední tři účetní období, včetně konečných účetních 

závěrek předcházejících rozhodnému dni fúze 1.1.2021, a zahajovací rozvahy a zprávy auditora o 

jejich ověření. 

Každá ze zúčastněných společností vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu 

bezplatně opis nebo výpis z těchto listin. Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude 

k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky.  

 

V souladu se zákonem o přeměnách a s projektem rozdělení se nebude konat valná hromada žádné ze zú-

častněných společností. Akcionáři nástupnické společnosti, jejichž podíly představují alespoň 5 % základ-

ního kapitálu nástupnické společnosti před rozdělením, mají právo požadovat svolání valné hromady ná-

stupnické společnosti za účelem schválení rozdělení do 1 měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny podle § 

33a zákona o přeměnách údaje podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách. 

 

Akcionářům zúčastněných společností nevzniká právo odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této 

společnosti podle § 49a zákona o přeměnách, neboť nástupnická společnost vlastní všechny akcie rozdělo-

vané společnosti a v souladu se zákonem o přeměnách projekt rozdělení neobsahuje výměnný poměr akcií 



 

 

a v důsledku rozdělení nedojde k k výměně akcií rozdělované společností za akcie nástupnické společnosti 

a nedojde ani k žádným změnám ve vztahu ke stávajícím akciím nástupnické společnosti, tedy nedojde k je-

jich výměně, štěpení, zvýšení nebo snížení jejich jmenovité hodnoty nebo změně jejich druhu nebo formy  

ani k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obrá-

ceně. 

 

Nástupnické společnosti nevzniká povinnost odkoupit akcie podle § 308 zákona o přeměnách, neboť nedo-

chází k žádné z operací uvedené v § 308 odst. 2 zákona o přeměnách. 

 

BEST, a.s.   DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 


