Činnost společnosti Ing. Vladimír Zavřel přechází na Z-WARE s. r. o.
Informace o změně právní formy

V Brně 12. 12. 2018

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že dne 31. 12. 2018 přechází činnost společnosti Ing. Vladimír Zavřel (IČO 155 64 894 a
DIČ 5805222500) na zcela novou právnickou osobu Z-WARE s. r. o., IČO 075 97 533, DIČ CZ07597533.
Sídlo nové společnosti je stejné jako korespondenční adresa původní firmy, Z-WARE, Řípská 1153/20a, Slatina, 627 00,
Brno.
Lidé, auta, servery, webové stránky, maily, smlouvy, závazky, pohledávky a především vlastní obchodní, vývojová
a výrobní činnost přechází pod novou společnost.
Rekapitulace nových základních údajů dle obchodního rejstříku
Datum vzniku zápisu: 31. října 2018
Spisová značka: C 109036 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Z-WARE s.r.o.
Sídlo: Řípská 1153/20a, Slatina, 627 00 Brno
Identifikační číslo: 07597533, DIČ: CZ07597533
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních
zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn. zákona
Statutární orgán:
jednatel: Ing. Vladimír Zavřel, dat. nar. 22. května 1958, Horákovská 163/7, Líšeň, 628 00 Brno
Den vzniku funkce: 31. října 2018
Základní kapitál: 100 000 Kč
Hlavní předmět činnosti: Vývoj, výroba, montáž a servis docházkových, přístupových a stravovacích systémů
Číslo účtu: 115-8291770297/0100, vedený u KB Brno
Webové stránky: www.z-ware.cz.
Hlavní kontakty:
BRNO: Řípská 20a, 627 00
tel.: 515 919 840
brno@z-ware.cz
JIHLAVA: Havlíčkova 46, 586 01
tel.: 567 586 104
jihlava@z-ware.cz

Veškeré právní vztahy a uzavřené smlouvy zůstávají nadále v platnosti, postupně bude docházet k jejich
aktualizaci.
Aktualizovat se budou Servisní smlouvy, Smlouvy GDPR, Smlouvy o dílo a další.
V souvislosti s touto změnou si, prosím, aktualizujte název naší společnosti ve Vaší databázi. Dodavatele žádáme, aby
na všech fakturách a další korespondenci uváděli od tohoto data výhradně nový název společnosti, jinak vaše
faktury nemohou být proplaceny. Tento text ve formě PDF najdete na https://www.z-ware.cz/dokumenty.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
Vladimír Zavřel
vladimir.zavrel@z-ware.cz
603 521 034

