Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 15. srpna 2012 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy

OZNÁMENÍ / VALNÁ HROMADA / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ / VÝZVA
Představenstvo společnosti

Představenstvo obchodní společnosti

Představenstvo společnosti

Software602 a.s.

FA Mayer Corporation, a.s.

ČIS Development, a.s.

IČ: 63078236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3044
(dále jen »společnost«)

se sídlem v Praze 3, Ježkova 9/944, IČ: 25615939

svolává řádnou valnou hromadu,

Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o hospodářském výsledku
3. Odvolání a volba členů orgánů společnosti
4. Ukončení
Vybrané údaje účetní závěrky – hosp. výsledek:
- 867 tis. Kč, vlastní kapitál 9.795 tis. Kč.
Akcionáři se upozorňují, že účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9 do 18 hod.
Digitálně podepsal Ing. Pavel Nemrava
Důvod: Schvaluji tento dokument
Datum: 13.08.2012 10:38:45

V Praze dne 8. 8. 2012
Představenstvo FA Mayer Corporation a.s.
419790-33/12

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

IČ: 29233542, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6178
(dále jen »společnost«)

činí tuto

která se bude konat dne 17. září 2012 od 11.00 hodin v sídle společnosti

strana A/15 u 33/2012

činí tuto

VÝZVU AKCIONÁŘŮM K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ ZA ÚČELEM
VYZNAČENÍ ZVÝŠENÍ JEJICH JMENOVITÉ HODNOTY
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 22. června 2012 schválila zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích
s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.
Představenstvo tímto v souladu s ustanovením § 209 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, vyzývá akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili
ve lhůtě 60 dnů ode dne zveřejnění této výzvy za účelem vyznačení zvýšení jejich
jmenovité hodnoty.
Předložení listinných akcií a vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty lze učinit ve shora
stanovené lhůtě v pracovních dnech v úterý a čtvrtek mezi 9 a 16 hodinou v sídle
společnosti. S ohledem na skutečnost, že k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty akcií
je zapotřebí podpisu členů představenstva společnosti, žádáme akcionáře, aby si za
účelem předložení akcií společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty předem sjednali
termín schůzky na tel. +420 222 011 215.
Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle
§ 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

VÝZVU AKCIONÁŘŮM K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ ZA ÚČELEM
VYZNAČENÍ ZVÝŠENÍ JEJICH JMENOVITÉ HODNOTY
Dne 29.6.2012 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů
společnosti. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede
vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů
představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.
Představenstvo tímto vyzývá akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě 60 dnů ode dne zveřejnění této výzvy za účelem vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty.
Předložení listinných akcií a vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty lze učinit
ve shora stanovené lhůtě v pracovních dnech v úterý a čtvrtek mezi 9.00 a 16.00
hodinou v sídle společnosti.
Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich
předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní
postup podle § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Představenstvo společnosti
Software602 a.s.

Představenstvo společnosti
ČIS Development, a.s.

419777-33/12
419776-33/12

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
1. Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ V DALŠÍ DODATEČNÉ LHŮTĚ

PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o.
Kojetínská 728, 751 52 Přerov
46580077
CZ46580077

OZNÁMENÍ

Představenstvo akciové společnosti

Představenstva společností

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na dodávku CNC stroje na ohýbání trubek z oceli. Stroj musí umět ohýbat trubku
v 3D prostoru, a to plně automaticky dle předvolených parametrů. Předpokládaná cena dodávky je 5.000.000 Kč bez DPH.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat elektronicky po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek na e-mailové adrese: hkprerov@hkprerov.cz. Kontaktní
osoba: Martin Dýčka, tel. 581 208 735 nebo mob. 724 362 488. Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.
4. Adresa pro podání nabídek uchazečů je: Hospodářská komora okresu Přerov,
Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov. Nabídky je možné podat osobně v pracovní
dny od 7.30 do 15.30 hod. nebo poslat poštou či jinou kurýrní službou. V případě
zaslání je nutné, aby nabídka byla doručena před koncem lhůty pro podání nabídek. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoli datum odeslání.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 18.9.2012 v 15.00 hodin.
6. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
7. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
8. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
419785-33/12

Hloubětínský park s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Klimentská 1216/46,
PSČ 110 02, IČ: 27593835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 117624 (dále jen »Hloubětínský park s.r.o.«)

Sídlo: Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
IČ: 44569505
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 208
(dále jen »Společnost«)

a

vyzývá své akcionáře k výměně listinných akcií Společnosti
v další dodatečné lhůtě od 16. srpna 2012 do 30. září 2012 včetně
K výměně listinných akcií dochází z důvodu snížení základního kapitálu Společnosti
a přeměny formy akcií. Došlo ke snížení jmenovité hodnoty všech kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč a ke změně akcií z formy na majitele na formu na jméno. Akcie
Společnosti budou akcionářům vyměněny v sídle Společnosti, Lázně Libverda 82
(ekonomický úsek), v pracovní dny, a to v úterý v době od 8.00–12.00 hodin a ve
čtvrtek od 8.00–12.00 hodin a 13.00–15.00 hod. Mimo uvedené výdejní dny budou
akcie vydány po telefonické dohodě. Akcionáři vrátí listinné akcie na jméno nebo
majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a obdrží nové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Finanční částka, o kterou se snížil základní kapitál společnosti, bude vyplacena akcionářům v hotovosti při výměně listinných akcií (nad
10.000,- Kč bezhotovostním převodem). Akcionář-fyzická osoba nebo zástupce akcionáře se při výměně akcií prokáže platným občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti, akcionář-právnická osoba se prokáže navíc originálem nebo úředně
ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 (tří) měsíců či jiným dokladem prokazujícím oprávnění jednat jménem právnické osoby. Zástupce akcionáře
se navíc prokáže platnou speciální písemnou plnou mocí k výměně akcií. Podpis
zmocnitele na písemné plné moci musí být úředně ověřen. U plné moci úředně ověřené v zahraničí musí být všechna prohlášení v cizím jazyce úředně přeložena do jazyka českého.
Náklady, které vzniknou akcionáři v souvislosti s převzetím listinných akcií, nese akcionář.
Představenstvo upozorňuje akcionáře, že nevrácené shora uvedené akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v dodatečné lhůtě k jejich převzetí budou prohlášeny za neplatné a nevyzvednuté shora uvedené akcie s novou jmenovitou hodnotou 100,- Kč
též v dodatečné lhůtě k jejich převzetí budou prodány prostřednictvím obchodníka
s cennými papíry ve veřejné dražbě.

KP2 Hloubětínský park s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Klimentská 1216/46,
PSČ 110 02, IČ: 24252140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 197518 (dále jen »KP2 Hloubětínský park s.r.o.«)

O ULOŽENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ DO SBÍRKY LISTIN
Jednatelé společností Hloubětínský park s.r.o. a KP2 Hloubětínský park s.r.o. tímto
ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen »zákon o přeměnách«), oznamují, že dne 15. srpna 2012 byl do sbírek listin vedených Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 117624, a oddíl C, vložka 197518, uložen projekt
rozdělení.
Předmětem projektu je odštěpení části jmění společnosti Hloubětínský park s.r.o.
s tím, že tato odštěpená část jmění přejde na společnost KP2 Hloubětínský park s.r.o.
Věřitelé společností Hloubětínský park s.r.o. a KP2 Hloubětínský park s.r.o. se upozorňují na svá práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách, tj. zejména na právo
věřitelů, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis
přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny 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 přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené
zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.
Jednatel společnosti Hloubětínský park s.r.o.
Jednatel společnosti KP2 Hloubětínský park s.r.o.
419784-33/12

Představenstvo Společnosti
419779-33/12

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
a) Zadavatel výběrového řízení

Statutární orgány společností

Představenstva společností
FINEP Hostivař a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00,
IČ: 27590020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10930 (dále jen »FINEP Hostivař a.s.«)
a

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
Kútiky 637, 760 01 Zlín-Prštné
IČ: 49973053
DIČ: CZ49973053
oznamuje zahájení výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu:

FINEP Hostivař OMEGA a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ: 27922120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12081 (dále jen »FINEP Hostivař
OMEGA a.s.«)

O ULOŽENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ DO SBÍRKY LISTIN

»Úspora energie objektu Týniště nad Orlicí
areál Elitex – rekonstrukce vytápění haly«
b) Předmět zakázky
Předmětem je rekonstrukce vytápění stávajícího objektu haly, napojení objektu na
areálový rozvod zemního plynu, plynová zařízení, elektrotechnická zařízení.
c) Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu
zakázky.
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat písemně po celou dobu běhu lhůty pro
podání nabídek. O zadávací dokumentaci je možné si požádat a tuto vyzvednout
u zmocněné osoby v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. po předchozí
tel. domluvě nebo bude zaslána poštou na dodejku.
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny zmocněné osobě zadavatele nejpozději do 17.9.2012 do 10.00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zmocněná osoba zadavatele:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607
760 01 Zlín
Tel./fax: 573 034 265/573 034 266
E-mail: office@mciservis.eu

Představenstva společností FINEP Hostivař a.s. a FINEP Hostivař OMEGA a.s.
tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 298 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »zákon o přeměnách«), oznamují, že dne 15. srpna 2012
byl do sbírek listin vedených Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10930,
a oddíl B, vložka 12081, uložen projekt rozdělení.
Předmětem projektu je odštěpení části jmění společnosti FINEP Hostivař a.s. s tím,
že tato odštěpená část jmění přejde na společnost FINEP Hostivař OMEGA a.s.
Představenstva společností FINEP Hostivař a.s. a FINEP Hostivař OMEGA a.s.
upozorňují své akcionáře, že v souladu s § 299 odst. 1 zákona o přeměnách jsou
každý pracovní den ode dne 15. srpna 2012 v době od 10.00 hodin do 12.00 hodin
v sídle společnosti FINEP Hostivař a.s. a FINEP Hostivař OMEGA a.s. pro akcionáře
k nahlédnutí následující dokumenty:
a) projekt rozdělení;
b) účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období
včetně zprávy auditora o jejich ověření pro společnost FINEP Hostivař a.s.
Představenstva společností FINEP Hostivař a.s. a FINEP Hostivař OMEGA a.s.
dále upozorňují akcionáře na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 299 odst. 2
zákona o přeměnách vydá na požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora uvedených listin pod písmenem a) a b).
Pokud akcionář jakýmkoliv způsobem vysloví svůj souhlas s tím, že zúčastněná
společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou
mu být kopie listin uvedené pod písmeny a) a b) zaslány elektronicky.

e) Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotač. programu OPPI, prioritní osa 3.
Efektivní energie, oblast podpory 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie,
programu EKO-ENERGIE, Výzva III.
Výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPI.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez udání důvodů.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním
a podáním nabídky.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Věřitelé společností FINEP Hostivař a.s. a FINEP Hostivař OMEGA a.s. se upozorňují na svá práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách, tj. zejména na právo věřitelů, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis
přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny 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 přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené
zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Zadavatel umožní všem zájemcům prohlídku místa plnění po předchozí tel. dohodě
s kontaktní osobou zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Představenstvo společnosti FINEP Hostivař a.s.
Představenstvo společnosti FINEP Hostivař OMEGA a.s.
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»ENDL s.r.o.«, se sídlem Olomouc, Riegrova 390/25, PSČ 779 00, IČ: 63321050,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 8247 (dále jen »ENDL s.r.o.«)
a
ENDL + K a.s., se sídlem Olomouc-město, Riegrova 390/25, IČ: 26805600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
2683 (dále jen »ENDL + K a.s.«)

O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE DO SBÍRKY LISTIN
Statutární orgány společností ENDL s.r.o. a ENDL + K a.s. tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »zákon
o přeměnách«), oznamují, že dne 15. srpna 2012 byl do sbírek listin vedených
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8247, a oddíl B, vložka 2683, uložen
projekt fúze sloučením.
Předmětem projektu je zrušení společnosti ENDL s.r.o. bez likvidace s přechodem
veškerého jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na společnost ENDL + K a.s.
Současně představenstvo společnosti ENDL + K a.s. upozorňuje akcionáře,
že v souladu s § 119 odst. 1 zákona o přeměnách jsou každý pracovní den ode dne
15. srpna 2012 v době od 10.00 hodin do 12.00 hodin v sídle společností ENDL + K a.s.
pro akcionáře k nahlédnutí následující dokumenty:
a) projekt fúze sloučením;
b) účetní závěrky společností ENDL s.r.o. a ENDL + K a.s. za poslední tři účetní
období;
c) konečné účetní závěrky společností ENDL s.r.o. a ENDL + K a.s. zpracované
ke dni 31. prosince 2011 včetně zprávy auditora o jejich ověření;
d) zahajovací rozvaha společnosti ENDL + K a.s. zpracovaná ke dni 1. ledna 2012
včetně zprávy auditora o jejím ověření;
Představenstvo společnosti ENDL + K a.s. dále upozorňuje akcionáře na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 zákona o přeměnách vydá na
požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora
uvedených listin pod písmenem a) až d).
Pokud akcionář jakýmkoliv způsobem vysloví svůj souhlas s tím, že společnost
ENDL + K a.s. bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedené pod písmeny a) až d) zaslány elektronicky.
Věřitelé společností ENDL s.r.o. a ENDL + K a.s. se upozorňují na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách, tj. zejména na právo věřitelů zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se
zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, požadovat
poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku realizace fúze zhorší dobytnost
jejich pohledávek za podmínek daných ustanovením § 35 zákona o přeměnách.
Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky za některou ze zúčastněných společností, je oprávněn, za
podmínek daných ustanovením § 35 zákona o přeměnách, požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku.
Představenstvo společnosti ENDL + K a.s.
Jednatelé společnosti ENDL s.r.o.
419775-33/12

