
 
 

V Praze, dne 18.12.2012 
 

 
Věc: Oznámení o právním nástupnictví 
 
 
 
Vážení, 
 
dovolujeme si Vám oznámit, že na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti KERAMOST, a.s. 
akciová společnost, zkráceně: KERAMOST, a.s., IČO: 499 01 222, se sídlem: Most, Žatecká 1899/25, PSČ 
434 30, zapsané v obchodním rejstříku,vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 
485 (dále jen jako „KERAMOST, a.s.“) ze dne 28.11.2012, dojde s účinností k 1.1.2013 k rozdělení 
odštěpením společnosti KERAMOST, a.s. se vznikem 4 nových nástupnických akciových společností: (i) 
KERACLAY, a.s., se sídlem Oleška, Brník 76, PSČ 281 63, IČO: 29140277, (ii) KERAKAOLIN, a.s., se 
sídlem Kadaň, Polní 638, PSČ 432 01, IČO: 22801201, (iii) KERAIN, a.s., se sídlem Most, Žatecká 1899/25, 
PSČ 434 01, IČO: 22801219, a (iv) KERAOUT, a.s, se sídlem Plzeň, Guldenerova 485/3, PSČ 326 00, IČO: 
29163391, na které přechází odštěpované části jmění společnosti KERAMOST, a.s. uvedené v Projektu 
rozdělení akciové společnosti odštěpením se vznikem nových obchodních společností v souladu s ust. § 250 
a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění 
projektu rozdělení odštěpením (dále jen „Projekt rozdělení“). 
 

Právní účinky tohoto rozdělení ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bodu 1 ve spojení s ust. 
§ 244 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů, nastávají ke dni 1.1.2013. Počínaje tímto dnem rozdělovaná společnost KERAMOST, a.s. 
nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
přechází podle vyhotoveného Projektu rozdělení na nově vznikající Nástupnické společnosti. 
 

Sdělujeme Vám tedy tuto skutečnost s tím, abyste se nadále obraceli ve věcech, které podle Projektu 
rozdělení přecházejí na nástupnickou společnost KERAKAOLIN, a.s. přímo na obchodní společnost:  
 
KERAKAOLIN, a.s., 
identifikační číslo 22801201,  
Kadaň, Polní 638, PSČ 432 01,  
zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka 2339.  
 

Vzhledem k výše uvedenému a při vědomí existence vzájemných smluvních vztahů, do nichž nyní 
vstoupila naše společnost KERAKAOLIN, a.s. namísto společnosti KERAMOST, a.s., Vám současně 
nabízíme možnost deklarovat uvedené změny formou dodatků ke smlouvám uzavřeným původně mezi 
společností KERAMOST, a.s. a Vámi. Budete-li považovat tento námi navrhovaný postup za vhodný a 
účelný, jsme připravení zaslat Vám návrh příslušného dodatku obratem. 
 
 
S pozdravem 
 
 

Gabriela Vágnerová 
předseda představenstva 


