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V Praze 25. 9. 2018 

 

Oznámení – fúze sloučením společnosti RIO Media a.s., jakožto zanikající společnosti, se společností 

Nej.cz s.r.o., jakožto nástupnickou společností, v důsledku které přejdou současná práva a povinnosti 

společnosti RIO Media a.s. na nástupnickou společnost Nej.cz s.r.o. 

Rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s připravovanou fúzí sloučením společnosti 

Rio Media a.s., IČ: 282 16 733, se sídlem Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 – Libeň, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 13521 (dále jen „RIO Media a.s.“), 

jakožto zanikající společnosti, se společností 

Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 228799 (dále jen „Nej.cz s.r.o.“), 

jakožto nástupnickou společností, 

při které dojde k zániku společnosti RIO Media a.s., a jmění společnosti RIO Media a.s. přejde na 

nástupnickou společnost Nej.cz s.r.o. (dále jen „Fúze“), dojde k přechodu všech práv a povinností ze 

společnosti RIO Media a.s., na společnost Nej.cz s.r.o. 

Proces Fúze obou společností je v současnosti dokončován a předpokládá se, že formálním završením 

procesu Fúze bude její zápis ke dni 1. 10. 2018. 

Ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku nastanou všechny efekty Fúze, zejména k tomuto dni zanikne 

společnost RIO Media a.s. a dojde k přechodu veškerého majetku a dluhů společnosti RIO Media a.s. na 

společnost Nej.cz s.r.o. 

V praxi to bude znamenat, že ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku přestane být Vaším obchodním 

partnerem společnost RIO Media a.s. a ze zákona se jím téhož dne stane společnost Nej.cz s.r.o. 

Tímto Vás prosíme o zavedení změny do Vašich systémů tak, aby na všech zákonných a jiných dokladech 

vztahujících se k období po 1. 10. 2018 byly již údaje na společnost Nej.cz s.r.o. 

Zároveň Vám chceme oznámit změnu sídla a kontaktní adresy společnosti Nej.cz s.r.o..  

Nová adresa je: Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4. 

 

Děkujeme za pochopení 

 

Za společnost RIO Media a.s. :     Za společnost Nej.cz s.r.o. : 

 

 

 

………………………………………………...   ………………………………………………… 

Ing. Jaroslav Hanyk,      Ing. Jaroslav Hanyk,              

místopředseda představenstva     předseda jednatelů společnosti 

 


