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Feito em 1 de fevereiro de 2010 
 
Carta informativa sobre a fusão da sociedade Ondřejovická strojírna, limitada com a sociedade 
Fagonia Consulting, S.A. 
 
 
Prezados senhores, 
 
Temos a honra de informar-lhes que com vigorosidade desde 1/2/2010, foi efectuado o 
processo de fusão da sociedade Ondřejovická strojírna, limitada com sede em Zlaté Hory, 
Ondřejovice n°49, CP 793 76, número de pessoa colectiva 42766982 inscrita no Cartório de 
registo comercial do Tribunal provincial em Ostrava, tomo C, registo n°1908 (em seguida 
somente designado “Ondřejovická strojírna, limitada”) com a sociedade Fagonia 
Consulting S.A., com sede em Praga 1, Olivova n°2096/4, CP 110 00, número de pessoa 
colectiva 28375696 inscrita no Cartório de registo comercial do Tribunal da cidade de Praga, 
tomo B, registo n°14200 e isto com criação de uma nova sociedade designada Ondřejovická 
strojírna S.A. com sede em Zlaté Hory, Salisov n°49, CP 793 76, número de pessoa 
colectiva 290 26 008 inscrita no Cartório de registo comercial do Tribunal provincial em 
Ostrava, tomo B, registo n°4259 (em seguida somente designado “Empresa sucessora”), 
também (em seguida somente designado “fusão”). 
 
Á data efectiva de inscrição do acto de fusão no Cartório de registo comercial, são também 
transferidos todos os direitos e obrigações da sociedade Ondřejovická strojírna, limitada 
para a Sociedade sucessora, isto incluindo os direitos e obrigações relativos ás relações 
jurídicas de trabalho.  
 
Todos os documentos nos quais a sociedade Ondřejovická strojírna, limitada está designada 
como parte jurídica integrante se mantêm válidos sem qualquer mudança ou redução de 
teor de validade, tornando-se por conseguinte desnecessário que sejam concebidos novos 
contratos ou proferidos quaisquer outros processos legais com a Sociedade sucessora. 
 
Considerando as circunstâncias acima referidas, gostaríamos de pedir-lhes para tomarem 
este facto em consideração e que garantam que sejam efectuadas as respectivas mudanças 
relativas aos dados identificativos da Sociedade sucessora nos sistemas informativos de 
facturação e correspondência de vossas empresas, por forma a que sejam evitadas 
quaisquer eventuais complicações no relacionamento seguinte.  
 
Os dados de identificação e contacto da Sociedade sucessora, são os seguintes: 
 
Nome comercial Ondřejovická strojírna, S.A. 
Sede social  Zlaté Hory, Salisov n°49, CP 793 76 
Número de identificação 
fiscal 

290 26 008 

Endereço de cobrança Zlaté Hory, Salisov n°49, CP 793 76 
Conta bancária CZK 43-6204640277/0100, IBAN CZ1801000000436204640277 

EUR 43-6204660227/0100, IBAN CZ0901000000436204660227 
Telefone +420 584 425 151 
Fax +420 584 425 462 
E-mail ondrstroj@ondrstroj.cz 



 
 
Pedimos ainda que toda e qualquer documentação comercial e de correspondência 
seguinte, seja emitida e endereçada para a Sociedade sucessora, usando os dados 
identificativos acima referidos. Pedimos igualmente que para todas as transações e 
pagamentos bancários façam o uso das novas contas bancárias como exibidas acima. 
 
Anexo á esta carta, enviamos uma copia do extrato do Alvará comercial da Sociedade 
sucessora, no qual os dados evocados podem ser justificados.  
 
Caso necessitem de qualquer informação complementar ligada aos factos acima focados, 
por favor, não hesitem em contactar o secretariado da sociedade, através do terminal 
telefónico +420 584 425 151 eventualmente pelo correio electrónico usando o endereço: 
ondrstroj@ondrstroj.cz.  
 
Os melhores cumprimentos 
 
Assinado por: 
Engro Rman Stárek 
Director geral da sociedade  
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