Informácia o organizačnej zmene spoločnosti COFIDIS, a.s.

v Bratislave dňa 1.12.2017
Vážený klient/ka,
radi by sme Vás aj touto cestou informovali o plánovanej organizačnej zmene spoločnosti COFIDIS,
a.s. so sídlom Einsteinova ulica 11/3677, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská
republika, IČO: 36 816 337, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka č. 4208/B (ďalej len „COFIDIS, a.s.“).

S účinnosťou odo dňa 1.1.2018 je plánované cezhraničné zlúčenie spoločnosti COFIDIS, a.s. ako
zanikajúcej spoločnosti a COFIDIS SA, so sídlom 61 Avenue Halley, Parc de la Haute Borne, 59866
Villeneuve-d’ Ascq, CEDEX 598 66, Francúzsko, registrovanej v Registri obchodu a spoločností
mesta Lille pod číslom: 325 307 106 (ďalej len „COFIDIS SA“) ako nadobúdajúcej spoločnosti.
Účelom cezhraničného zlúčenia je zjednodušiť korporátnu a administratívnu štruktúru skupiny
COFIDIS SA na území Slovenskej republiky. Okrem spoločnosti COFIDIS, a.s. pôsobí skupina
COFIDIS SA na Slovensku prostredníctvom lokálnej pobočky spoločnosti COFIDIS SA – COFIDIS
SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Einsteinova ulica 11/3677, 851 01 Bratislava - mestská
časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 595 628, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3657/B (ďalej len „Pobočka“), ktorá na území Slovenskej
republiky vykonáva svoju činnosť na základe francúzskej bankovej licencie spoločnosti COFIDIS SA
s využitím EÚ pasportizačného procesu v rámci slobody usadzovania (v zmysle Smernice
2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad
úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami). Odo dňa účinnosti cezhraničného zlúčenia
bude Pobočka vykonávať činnosť, ktorú aktuálne vykonáva spoločnosť COFIDIS, a.s.

Čo pre Vás organizačná zmena spoločnosti COFIDIS, a.s. znamená?
• Pre Vás, nášho klienta, sa nič nezmení. Spoločnosť COFIDIS, a.s. sa zlúči s COFIDIS SA, ktorá na
území Slovenskej republiky koná prostredníctvom COFIDIS SA, pobočky zahraničnej banky. Toto
zlúčenie nebude mať žiaden vplyv na náš doterajší zmluvný vzťah. Všetky záväzky zanikajúcej
spoločnosti COFIDIS, a.s. prejdú na spoločnosť COFIDIS SA.
• Všetky dokumenty zostávajú platné aj po dátume cezhraničného zlúčenia a nebude potrebné ich
opätovne podpisovať.
• Nezmení sa ani spôsob a podmienky splácania Vášho úveru.

• Od dátumu účinnosti cezhraničného zlúčenia sa COFIDIS, a.s. zmení na COFIDIS SA, pobočku
zahraničnej banky. Existujúce kontaktné a platobné údaje zostávajú zachované a nezmení sa ani naša
adresa sídla. Kontaktovať nás môžete taktiež prostredníctvom nášho klientskeho servisu na tel. č.
+421232222000 alebo prostredníctvom našej stránky www.cofidis.sk.
Ďalšie informácie o zlúčení nájdete ďalej v tomto oznámení.
S pozdravom

Thomas Kudela,
Predseda predstavenstva COFIDIS, a.s.

Čo by ste mali vedieť v súvislosti s organizačnou zmenou spoločnosti COFIDIS, a.s.
1. Účinnosť cezhraničného zlúčenia sa očakáva k 1.1.2018. K dátumu účinnosti zlúčenia prejde
celé imanie spoločnosti COFIDIS, a.s., ktorá sa ruší bez likvidácie, na spoločnosť COFIDIS SA.
2. COFIDIS, a.s. sa zlúči s COFIDIS SA, ktorá na území Slovenskej republiky koná prostredníctvom
COFIDIS SA, pobočky zahraničnej banky. Aj po cezhraničnom zlúčení bude naďalej poskytovať
služby v rovnakom rozsahu ako doteraz, pretože dôjde k plynulému pokračovaniu v činnosti.
Existujúce kontaktné a platobné údaje zostávajú zachované.
3. Táto organizačná zmena nebude mať žiadny vplyv na náš doterajší zmluvný vzťah. Podmienky
splácania úveru, ako aj platobné údaje ostávajú bez zmeny.




Akúkoľvek dokumentáciu budete adresovať do dátumu účinnosti zlúčenia stále
spoločnosti COFIDIS, a.s.
Do dátumu účinnosti zlúčenia obdržíte dokumentáciu takisto ešte od spoločnosti
COFIDIS, a.s.
Po dátume účinnosti zlúčenia obdržíte dokumentáciu už od nástupníckej spoločnosti
COFIDIS SA, ktorá bude veriteľom s týmito údajmi: COFIDIS , so sídlom Parc de la
Haute Borne, 61 Avenue Halley, 59866 Villeneuve d’Ascq, Francúzska republika
zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu v Lille vo Francúzsku pod číslom
325 307 106, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky COFIDIS SA,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO:
50 595 628, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po,
vložka č. 3657/B.

