
Heneken, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 
36 848 611,  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64793/B 
__________________________________________________________________________________ 
 
Spoločnosť Heneken, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 
Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 848 611, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64793/B, týmto 
 

oznamuje, že zverejňuje vo svojom sídle a na webovej stránke www.heneken.com 
 

údaje a dokumenty podľa § 69aa ods. 4 zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 
I. 
 

Cezhraničným zlúčením podľa § 69aa Obchodného zákonníka sa spoločnosť Heneken IP Kft., 
spoločnosť s ručením obmedzeným, riadne založená a platne existujúca podľa maďarského práva, so 
sídlom Honvéd utca 8. 1. em. 2., 1054 Budapešť, Maďarsko, zapísaná v maďarskom registrovom súde 
v Budapešti pod registračným číslom: 01-09-200874 ako zanikajúca spoločnosť zlúči so spoločnosťou 
Heneken, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, riadne založená a platne existujúca podľa 
slovenského práva, so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská 
republika, IČO: 36 848 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č.: 64793/B, v dôsledku čoho dôjde k zrušeniu spoločnosti Heneken IP Kft. bez likvidácie a k 
prechodu jej celého imania, spolu so všetkými právami a povinnosťami, na nástupnícku spoločnosť 
Heneken, s.r.o. 
 

II. 
 
V súvislosti s uvedeným cezhraničným zlúčením spoločnosť Heneken, s.r.o. zverejňuje nasledovné 
informácie a dokumenty: 
 
a) v dôsledku cezhraničného zlúčenia nepremiestni Heneken, s.r.o. svoje sídlo mimo územia 

Slovenskej republiky, kedy nástupnícka spoločnosť bude mať sídlo v Slovenskej republike; 
 

b) právna forma nástupníckej spoločnosti je „spoločnosť s ručením obmedzeným”, pričom táto je 
upravená v ustanovení § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodný zákonník; 
 

c) účtovné závierky spoločností zúčastnených na cezhraničnom zlúčení za posledné po sebe 
idúce tri roky; 

 
b) Meno a priezvisko notára, ktorý bude podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka vydávať 

osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie, adresa jeho 
notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje sú nasledovné: 

 
JUDr. Tomáš Trella, Notársky úrad 
Mostová 2, 811 02 Bratislava  
Slovenská Republika 
tel.: 02/431 919 72 
e-mail: tomas.trella@notar.sk   

 
So súhlasom jediného spoločníka zanikajúcej spoločnosti a všetkých spoločníkov nástupníckej 
spoločnosti sa v zmysle ustanovenia §218c (5) Obchodného zákonníka, priebežné účtovné závierky 
zúčastnených spoločností sa nevyhotovujú.  
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Spoločnosť Heneken, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), tieto údaje v zmysle § 69aa ods. 4 
Obchodného zákonníka zverejňuje vo svojom sídle, 60 dní pred hlasovaním valného zhromaždenia 
o schválení návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení. 
 
Vyššie uvedené údaje a dokumenty sa zároveň zverejňujú aj na webovom sídle spoločnosti Heneken, 
s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzenžm), ktorým je podľa verejných zdrojov www.heneken.com 
 
 
V Bratislave, dňa 01.07.2022  
 
 

 
 
 
 

Heneken, s.r.o. 
Mgr. Michal Hudoba, konateľ 

 
 


