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rrec: lílfořfilácia o zlúčení spoločností a o zmene údajov

Vážená spoločnosť

sPoloČnosť MH ManaŽment, a. s. ako akcionár spravuje vo svojom majetkovom portfóliu šesťŠtátnYch tePlárenských sPoločností: Bratislavská tepláienská, a.s,, Trnávská teplárenská, á.s.,
Žllinská tePlárenská, a.s., Martinská teplárenská, a,s., Zvolenská teplárenská, a.s. a Tepláreň Košice,
a,s,, ktoré boli v Priebehu roka 2020 zjednotené do tzv. MH Teplárenského holdingu (MHTH)" Kudňu 1,1 ,2022uŽ doŠlo k Zmene obchodného mena Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKo, a.s. na MHTeplárenslgí holding, a.s.

MH ManaŽment, a.s. realizuje zlúČenie vyššie uvedených teplárenských spoločností do jednej
samostatnej spoloČnosti MH Teplárenský holding a.s, ku ktorej dójde k1.5.2022, kedy budezlúčenie účinné zápisom do obchodného registra šlovenskej republiky,

K 01, 05, 2022zaniká Páť tePlárensloých spotočností - Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská
tePlárenská, a,s., Žilinská tePlárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., zvolenská teplárenská, a.s.,ktoré sa zlučujú do jednej nástupnickej spotočnosti ktorou bude MH Teplárenslcý holding,
a,s, Po uskutoČnení zlúČenia bude existovať už len jedna teplárenská spoločntsť ako univerzálny
právny nástupca všethých za n ikn utých teplá renských spoločností.

Na základe vYŠŠie uvedeného Vám oznamujeme, že k 01 , 05.zo2zsa žilinská teptárenská, a.s.zluČuje so sPoloČnosťou MH Tep!árenský holding, a.s., ktorá je našim pravnym nástupcom
a z tohto dóvodu si Vám dovolujeme zasielať nové ríJaje, ktoré sa budú pouiivat Óa ú.05.2022:
MH Teplárenský holding, a.s.

adresa sídla: Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
koreŠPondenČná adresa: Žilinsta teptárenská, a.s., Košická cesta 11, 01í 87 žilina

I Spoločnosťje zapísaná v Obchodnom

I 
registri Okresného súdu Žilina,

I oddiel: Sa, Vložka č.1o33o/L
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Dovolujeme si Vám oznámiť zmenu bankového spojenia našej spoločnosti. od 1.5.2022 bude
hlavný bankový účet pre MHTH len jeden, a to:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SKí7 1100 0000 0026 2706 4293

BlC (SWlFT): TATRSKBX

Prosíme, abY ste si zmenu zaevidovali vo svojich systémoch a v budúcnosti používali rnýlučne toto
ČÍslo ÚČtu" Zmena bankového spojenia bude uvedená aj na namivystavených faktúrach.

S pozdravom

ft#§iil!i,n,

JUBř. Eplk stetak
pre d s e dalpred.ďave nstva

/
/

riTeplárenský
clENj si(uplNiy Zi hold lng

Mgr. Pavořuuoovs4i
člen predstavenstva\

Žilinská teplárensl<á, a. s,

6rošicl<á ll, oll 8l Žillna (B Www.ziltep.sl(
@iltep@zllt€p.sk q +421 41 306424o

I 
tČo: so ao 3o :2 otČ: 20 zo 10 67 48

I 
lC DPH: Sl( 20 20 10 67 48

l lBAit]: SK60 1100 0000 0026 2515 1940

spoločnosť je zapísaná v obclrodnom
re8istri okresného súdu Žilina,
oddiel: 5a, vložka č.10330/L


