Vážení,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, že společnost DEWETRON‐PRAHA spol. s r.o., se
sídlem Tehovská 1237/25, Praha 10, PSČ: 100 00, IČO: 00569224, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 842 („Rozdělovaná společnost“), a
společnost DEWETech s.r.o., se sídlem Tehovská 1237/25, Praha 10, PSČ: 100 00, IČO: 09687084,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 340440
(„Nástupnická společnost “) realizovaly ve smyslu ustanovení §§ 15, 250 a 280 a souvisejících
ustanovení zákona č.125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) proces rozdělení Rozdělované společnosti
formou odštěpení vyčleněné části jejího obchodního jmění sloučením s Nástupnickou společností
(„Rozdělení odštěpením“).
Vzhledem k výše uvedenému si Vás tímto dovolujeme informovat o tom, že v důsledku realizace
Rozdělení odštěpením došlo s účinností ke dni 1. dubna 2021 k přechodu vyčleněné části
obchodního jmění Rozdělované společnosti specifikované v ustanovení článku VIII. projektu
Rozdělení odštěpením ze dne 22. února 2020 („Určení majetku, dluhů, práva a povinností
přecházejících na Nástupnickou společností“) na Nástupnickou společnost;
aniž by současně došlo ke zrušení či k zániku Rozdělované společnosti, přičemž projekt Rozdělení
odštěpením je k dispozici ve sbírkách listin obou zúčastněných společností dostupných dálkovým
přístupem na portálu www.justice.cz.
V rámci odštěpení sloučením přechází na Nástupnickou společnost obchodní zastoupení a
spolupráce včetně všech práv a povinností a to těchto společností:
Kulite Semiconductor Products, Inc
National Instruments (Czech Republic) s.r.o.
MMF ‐ Manfred Weber Metra Mess‐ und Frequenztechnik in Radebeul e.K.
Gems Sensors & Controls
OPTEX Technologies B.V.
SHIMADEN CO., LTD.
Nástupnická společnost z titulu právního nástupnictví přímo ze zákona vstoupila do všech dosud
platných a účinných právních vztahů Rozdělované společnosti vztahujících se k Odštěpované části
jmění.
Rozdělovaná společnost nadále zůstává ve všech účinných a platných právních vztazích související
s obchodním zastoupením těchto společností:
DEWETRON GmbH,
DEWESOFT d.o.o
KMT ‐ Kraus Messtechnik GmbH
Tímto vás žádáme, abyste zaregistrovali Nástupnickou společnost ve vašich obchodních adresářích,
případně předali tuto informaci na vaše obchodní oddělení.

V případě, že budete požadovat jakékoli dodatečné informace týkající se výše uvedeného procesu
Rozdělení odštěpením, neváhejte nás prosím kdykoli kontaktovat.
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