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Z-D-00006553-2018
V Žiline dňa 01.02.2018

Vec: Zmena obchodného mena

Vážený partner,

dovoľte nám oznámiť Vám, že od 1. marca 2018 meníme 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. Od 1. marca 2018 bude spoločnosť používať vyššie uvedené nové obchodné meno a nové logo.
Zmena obchodného mena spoločnosti nemá žiadny vplyv na platné uzatvorené zmluvy a iné právne vzťahy.
Spoločnosť bude naďalej plniť všetky platné uzatvorené zmluvy a pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich
práv bude vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv. Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je
zmenou platných zmlúv, ich obsahu ani ho nemožno interpretovať ako zmenu iného platného právneho vzťahu so
spoločnosťou. V prípade potreby zmeny Vašej zmluvy v označení zmluvných strán (obchodné meno spoločnosti,
kontakty), sme pripravení realizovať Vaše požiadavky.

Od 1. marca 2018 dôjde taktiež ku zmene domény a internetovej adresy spoločnosti, namiesto súčasnej
www.sse-d.sk budú naše internetové stránky dostupné na www.ssd.sk. E-mailové adresy našich zamestnancov
zmenia časť prípony, teda namiesto adresy meno.priezvisko@sse-d.sk bude nová adresa
meno.priezvisko@ssd.sk. Ak použijete pôvodnú e-mailovú adresu, je dočasne, do 30. júna 2018, zabezpečené
automatické presmerovanie na novú adresu.

 Súčasne 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. Od 1. marca 2018 budú identifikačné údaje nasledovné:
Obchodné meno: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo spoločnosti: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151
IČ DPH: SK2022187453
DIČ: 2022187453
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Žilina
Č. bank. účtu v tvare IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT: SUBASKBX
 

Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste na všetkých faktúrach (daňových dokladoch) a iných
obchodných dokladoch, ktoré budú vystavené dňom účinnosti zmeny obchodného mena, t.j. počnúc dňom
1. marca 2018, uvádzali nové obchodné meno našej spoločnosti. Uvedené sa týka tiež faktúr za dodané plnenia,
ktoré majú dátum dodania pred dňom účinnosti uvedenej zmeny, t.j. pred 1. marcom 2018, ale vystavené budú po
1. marci 2018. Uvedeným postupom budú vystavované aj faktúry a obchodné doklady v našej spoločnosti.
 

Nový výpis z obchodného registra so zmeneným obchodným menom spoločnosti bude k dispozícii od
1. marca 2018 na internetovej stránke Obchodného registra Slovenskej republiky www.orsr.sk.

Ďalšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti.
 

S úctou a pozdravom

                          Ing. František Čupr, MBA                                                             Ing. Jozef Vido
               predseda predstavenstva                              podpredseda predstavenstva


