Z-D-00012835-2018

V Žiline dňa 01.03.2018

Vec:

Zmena obchodného mena

Vážený partner,
dovoľte nám oznámiť Vám, že od 1. marca 2018 sa zmenilo obchodné meno našej spoločnosti so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina z pôvodného Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., na nové obchodné
meno Stredoslovenská distribučná, a.s.
Spoločnosť prijala rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti na Valnom zhromaždení dňa 27.
novembra 2017, pričom dňa 1. marca 2018 bolo nové obchodné meno zapísané v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina.
Od 1. marca 2018 taktiež došlo ku zmene domény a internetovej adresy spoločnosti, namiesto pôvodnej
www.sse-d.sk sú naše internetové stránky dostupné na www.ssd.sk. E-mailové adresy našich zamestnancov
zmenili časť prípony, teda namiesto adresy meno.priezvisko@sse-d.sk je v súčasnosti platná nová adresa
meno.priezvisko@ssd.sk. Ak použijete pôvodnú e-mailovú adresu, je dočasne, do 30. júna 2018, zabezpečené
automatické presmerovanie na novú adresu.
Zároveň potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka predstavenstva, manažmentu a ani iných
zamestnancov, ktorí s Vami komunikujú. Všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.), ako i
telefónne čísla ostávajú bez zmeny. Identifikačné údaje od 1. marca sú nasledovné:
Obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. bank. účtu v tvare IBAN:
SWIFT:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
36 442 151
SK2022187453
2022187453
VÚB, a.s., Žilina
SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SUBASKBX

Za účelom zamedzenia nedorozumení vyplývajúcich z vyššie uvedených zmien Vás taktiež žiadame
v rámci komunikácie s našou spoločnosťou o používanie aktuálne platných údajov.
Nový výpis z obchodného registra so zmeneným obchodným menom spoločnosti je k dispozícii od 1.
marca 2018 na internetovej stránke Obchodného registra Slovenskej republiky www.orsr.sk.
Ďalšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti.
S úctou a pozdravom

Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Vido, CSc.
podpredseda predstavenstva
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