
                                                                                                      
 

Vážení obchodní přátelé, 

po 24 letech činnosti akciové společnosti AG COM rozhodli její akcionáři o prodeji části firmy. 
Právě v těchto dnech byl celý projekt dokončen a dnem 1.7. 2016 nabývají všechny změny účinnosti.  
Dovolte nám seznámit vás se základními skutečnostmi. 

Celá transakce proběhla v souladu s Projektem rozdělení odštěpením sloučením, vypracovaným ve 
smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.   

Rozdělovanou společností ve smyslu zákona je AG COM,  a.s., se sídlem: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice, 
IČ: 474 52 081. Nástupnickou společností je AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Morav-
ská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 76 795. 

Rozdělovaná společnost vyčlenila v Projektu přeměny část jmění, která přechází ke dni účinnosti zápisu 
do obchodního rejstříku, tj. 1.7.2016, na nástupnickou společnost. 

V důsledku realizace přeměny přechází na nástupnickou společnost všech 40 zaměstnanců IT Divize 
rozdělované společnosti. Na nástupnickou společnost přechází rovněž veškerá práva a povinnosti z 
dodavatelských smluv, ze smluv s obchodními partnery, ze smluv o dílo a kupních smluv a ze servisních 
smluv, jejichž seznam a bližší specifikace jsou uvedeny v Projektu přeměny. V případě potřeby vás rádi 
seznámíme s dalšími podrobnostmi. 

Počínaje dnem 1.7. 2016 se bude společnost AG COM, a.s. pod vedením Jiřího Skořepy zabývat vý-
hradně projektováním, realizací a servisem slaboproudých technologií. Zkušený tým specialistů pů-
vodní divize slaboproudých technologií využije více než dvacetileté zkušenosti a bude i nadále vašim 
partnerem pro dodávky strukturovaných kabeláží, optických tras, kamerových systémů, EZS, EPS a dal-
ších obdobných systémů včetně souvisejících zařízení. 

AutoCont Cz, a.s. dnem 1.7. 2016 vytvořil Regionální obchodní centrum Východ a jeho řízením pověřil 
Josefa Středu. Obchodní část tvoří kompletní obchodní tým přicházející z AG COM rozšířený o pracov-
níky původního obchodního zastoupení AutoCont v Hradci Králové. Realizační a servisní tým tvoří 14 
specialistů přicházejících z AG COM pod řízením Petra Křivky.  

Kompletní tým, který se v AG COM zabýval realizací projektů založených na implementaci produktů 
IBM Software, se pod vedením Leoše Stránského stává součástí divize CIT, která v AutoContu realizuje 
projekty pro korporátní zákazníky.  

Skutečnost, že do AutoContu přecházejí všichni specialisté IT divize AG COM, je pro naše zákazníky 
zárukou, že rozsah a kvalita služeb zůstane zachována. Právě kontinuita a stabilita jsou základními atri-
buty tohoto projektu. Obě firmy budou nadále spolupracovat na realizacích zakázek i při servisních 
činnostech. 
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