Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia podľa § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
SuperScale s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Bottova
2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 47 523 697, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 94037/B (ďalej len „SuperScale SK“), týmto
v súvislosti s pripravovaným cezhraničným zlúčením spoločností SuperScale sp. z o.o., spoločnosťou s ručením obmedzeným
založenou a exitujúcou podľa práva Poľskej republiky, so sídlom Grzybowska 87, 00-844 Varšava, Poľská republika, zapísanou v
registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Varšavu vo Varšave, XIII. Obchodná divízia, pod
č. KRS 0000510468 (ďalej len „SuperScale PL“), v dôsledku ktorého sa spoločnosť SuperScale PL ako zanikajúca spoločnosť zruší
bez likvidácie a spoločnosť SuperScale SK sa stane jej nástupníckou spoločnosťou (ďalej len „Cezhraničné zlúčenie“),
v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka vo svojom sídle na adrese: Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská
časť Staré mesto, Slovenská republika a na svojom webovom sídle v súlade s § 69aa ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka
zverejňuje nasledujúce informácie a dokumenty:
a)

Informácia o tom, či spoločnosť v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej
republiky, ak sa navrhuje, aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo územia Slovenskej republiky
Spoločnosť SuperScale SK ako nástupnícka spoločnosť v dôsledku Cezhraničného zlúčenia nepremiestni svoje sídlo mimo
územia Slovenskej republiky, pričom sídlo spoločnosti SuperScale SK ako nástupníckej spoločnosti po uskutočnení
Cezhraničného zlúčenia bude naďalej na adrese Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská
republika.

b)

Informácia v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s odkazom na konkrétne ustanovenia
právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, ak bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia
Slovenskej republiky
Spoločnosť SuperScale SK ako nástupnícka spoločnosť v rámci Cezhraničného zlúčenia je spoločnosťou s ručením
obmedzeným v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pričom na túto právnu formu sa vzťahujú všetky ďalšie
príslušné ustanovenia slovenského práva.

c)

Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za posledné po sebe idúce
tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu za všetky roky jej trvania
Účtovné závierky spoločností SuperScale SK a SuperScale PL za posledné po sebe idúce tri roky, t. j. účtovné závierky za roky
2018, 2019 a 2020, budú dostupné v sídle spoločnosti SuperScale SK na nasledujúcej adrese: Bottova 2A, 811 09 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, ako aj na nasledujúcich odkazoch:
SuperScale SK
Účtovná závierka za rok 2021 ešte nebola ku dňu
zverejnenia informácie schválená
Účtovná závierka za rok 2020 je dostupná tu
Účtovná závierka za rok 2019 je dostupná tu
Účtovná závierka za rok 2018 je dostupná tu

d)

SuperScale PL
Účtovná závierka za rok 2021 ešte nebola
zverejnenia informácie schválená
Účtovná závierka za rok 2020 je dostupná tu, po
KRS 0000510468 do vyhľadávania
Účtovná závierka za rok 2019 je dostupná tu, po
KRS 0000510468 do vyhľadávania
Účtovná závierka za rok 2018 je dostupná tu, po
KRS 0000510468 do vyhľadávania

ku dňu
zadaní č.
zadaní č.
zadaní č.

Priebežná účtovná závierka vyhotovená ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca
predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, ak posledná riadna účtovná závierka je
vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení uplynulo viac ako šesť
mesiacov
Keďže posledné riadne účtovné závierky spoločností SuperScale SK a SuperScale PL boli vyhotovené ku dňu, od ktorého do
dňa vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností SuperScale SK a SuperScale PL neuplynulo viac ako šesť
mesiacov, vyhotovenie a zverejnenie priebežných účtovných závierok sa v zmysle § 69aa ods. 4 písm. c) Obchodného
zákonníka v prípade Cezhraničného zlúčenia nevyžaduje, a preto spoločnosť SuperScale SK priebežné účtovné závierky
nezverejňuje.

e)

Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka, adresu jeho
notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje
Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka pri
spoločnosti SuperScale SK ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať nasledujúci notár: JUDr. Tomáš Trella, so
sídlom notárskeho úradu Mostová 185/2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, e-mail: tomas.trella@notar.sk, telefón:
+421 2 4319 1972.

V Bratislave dňa 26. mája 2022
SuperScale, s.r.o.

