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Vnitřní	  informace	  č.	  10/2015 
	  
12.	  8.	  2015	  
 
Fúze	  společností	  a	  úpis	  zbytku	  první	  emise	  zaknihovaných	  dluhopisů	  
	  
Jediný	  společník	  společnosti	  Pereta	  Estates	  s.r.o.	  (UNICAPITAL	  a.s.,	  IČ	  018	  00	  817,	  se	  sídlem	  Opletalova	  1418/23,	  Nové	  Město,	  
110	  00	  Praha	  1)	   a	   jediný	   společník	   společnosti	  Development	  Pobřežní,	   s.r.o.	   (Pereta	  Estates	   s.r.o.,	   IČ	   03517446,	   se	   sídlem	  
Hvězdova	  1716/2b,	  Nusle,	  140	  00	  Praha	  4)	   rozhodli	  o	   schválení	   fúze	  sloučením	  společností	  Pereta	  Estates	   s.r.o.,	   IČ	  035	  17	  
446,	  se	  sídlem	  Hvězdova	  1716/2b,	  Nusle,	  140	  00	  Praha	  4,	   jakožto	  společnosti	  nástupnické,	  a	  Development	  Pobřežní,	  s.r.o.,	  	  
IČ	  279	  51	  723,	  se	  sídlem	  Sokolovská	  675/9,	  Karlín,	  186	  00	  Praha	  8,	  jakožto	  společnosti	  zanikající.	  
	  
Fúzí	   sloučením	   došlo	   k	  zániku	   zanikající	   společnosti	   a	   přechodu	   jmění	   zanikající	   společnosti	   na	   nástupnickou	   společnost.	  
Nástupnická	  společnost	  Pereta	  Estates	  s.r.o.	  vstoupila	  do	  právního	  postavení	  zanikající	  společnosti	  (tak	  jak	  to	  upravuje	  §	  61	  
odst.	  1	  zákona	  č.	  125/2008	  Sb.,	  o	  přeměnách	  obchodních	  společností	  a	  družstev,	  ve	  znění	  pozdějších	  předpisů).	  Právní	  účinky	  
fúze	  nastaly	  dnem	  jejího	  zápisu	  do	  obchodního	  rejstříku,	  tedy	  ke	  dni	  5.	  srpna	  2015.	  
 
--- 
 
UNICAPITAL	  ENERGY	  a.s.	   upsal	   v	  rámci	   sekundární	   veřejné	  nabídky	  dluhopisy	  o	   celkové	   jmenovité	  hodnotě	  50.000.000	  Kč.	  
První	  emise	  zaknihovaných	  Dluhopisů	  UNICAPITALENERGY	  5,1/2020,	   ISIN	  CZ0003512311	  o	   jmenovité	  hodnotě	  100.000.000	  
Kč,	  s	  pevným	  úrokovým	  výnosem	  5,1	  %	  p.a.,	  datem	  emise	  7.	  4.	  2015	  a	  splatných	  dne	  7.	  4.	  2020	  je	  tímto	  k	  datu	  11.	  8.	  2015	  
upsaná	  ze	  100	  %.	  
 


