
 

 

Vážení obchodní přátelé, 

rádi bychom Vás informovali o tom, že na základě rozhodnutí valných hromad společnosti XANADU a.s., se sídlem 

České Budějovice, Tylova 153/17, PSČ 370 01, IČ: 144 98 138, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1508 (dále jen „Rozdělovaná společnost“) a společnosti DAGIS 

a.s., se sídlem Praha 9, Poděbradská 88/55, PSČ 198 00, IČ: 261 97 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6702 (dále jen „Nástupnická společnost“) došlo v souladu 

s ustanoveními § 2 písm. b), § 243 písm. d) bod. 2 a § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, k rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením 

sloučením s Nástupnickou společnosti (popsaný proces dále jen „Rozdělení odštěpením“). 

V důsledku realizace Rozdělení odštěpením došlo s účinností ke dni 1.11.2010 k přechodu odštěpované části 

jmění Rozdělované společnosti specifikované v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ve znění ze dne 

17.9.2010 uloženém ve vlastních sbírkách listin Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti (dále jen 

„Odštěpovaná část jmění“) na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost se tak s účinností ke dni 

1.11.2010 přímo ze zákona stane ve vztahu k Odštěpované části jmění univerzálním právním nástupcem 

Rozdělované společnosti. 

V rámci realizace procesu Rozdělení odštěpením rovněž s účinností ke dni 1.11.2010 došlo ke změně obchodní 

firmy Nástupnické společnosti, jež bude nově znít CAD Studio, a.s. 

Nástupnická společnost tedy s účinností ke dni 1.11.2010 přímo ze zákona vstoupila do všech dosud platných 

a účinných smluv vztahujících se k Odštěpované části jmění uzavřených mezi Rozdělovanou společností a 

třetími stranami. Veškeré tyto smluvní dokumenty zůstanou bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné 

a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové či činit jakékoli jiné právní úkony. 

S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovolujeme zdvořile poprosit o to, abyste ve vztahu k Odštěpované části 

jmění ve Vašem fakturačním a korespondenčním systému zajistili změnu fakturačního subjektu, jímž dosud byla 

Rozdělovaná společnost, níže uvedenými údaji Nástupnické společnosti tak, aby bylo vyloučeno jakékoli zpoždění 

či případné komplikace při naší vzájemné komunikaci: 

Obchodní firma:  CAD Studio a.s. 

Sídlo:  Ostrava - Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ 702 00 

IČ:  261 97 081 

DIČ: CZ26197081 

V případě, že budete požadovat jakékoli dodatečné informace týkající se výše uvedeného procesu Rozdělení 

odštěpením, neváhejte, prosím, a kontaktujte pana Radka Nekla na telefonním čísle 602 162 167 nebo emailové 

adrese radek.nekl@xanadu.cz, případně pana Čeňka Černého na telefonním čísle 724 131 340 nebo emailové 

adrese cenek.cerny@dagis.cz . 

V Pardubicích dne 1.11.2010 V Praze dne 1.11.2010 

 

.................................................... .................................................. 

Ing. Radek Nekl, Ing.Čeněk Černý 

předseda představenstva XANADU a.s. člen představenstva DAGIS a.s.  
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