Vec: Oznámenie o zmene obchodného mena
Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali, že dňom 21. 12. 2016 sa zmenilo obchodné meno našej spoločnosti
z pôvodného názvu
GRAFIE SK s.r.o.
na nový názov

Focus Pro, s.r.o.
Tento krok je logickým vyústením zmien, ku ktorým v našej spoločnosti došlo za posledné obdobie a súčasne
aj odpoveďou na požiadavky trhu. Jasne a zreteľne sa chceme odlíšiť od konkurencie a potvrdiť skutočnosť, že
našou snahou je štandardizácia a profesionalizácia všetkých ponúkaných činností a služieb.
Súčasne potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka konateľov, manažmentu a ani iných
pracovníkov, ktorí s Vami komunikujú. Mení sa len názov spoločnosti, všetky ostatné identifikačné údaje (sídlo,
IČ, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie), ako i telefónne čísla zostávajú nezmenené. E‐mailové adresy menia časť
prípony, teda namiesto adresy ...@grafie.sk prosíme naďalej o používanie výhradne novej adresy
...@focuspro.sk.
Zmena obchodného mena spoločnosti nemá žiadny vplyv na platné uzatvorené zmluvy a iné obchodno‐
právne vzťahy a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bez zmien. 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), sme pripravení realizovať Vaše požiadavky.
Upravte si prosím vo svojich systémoch meno spoločnosti, ktoré je treba využívať v obchodných listinách,
všetkej vzájomnej korešpondencii a fakturácii. Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie (e‐mailom), že ste
zmeny súvisiace s novým obchodným názvom zaevidovali na všetkých Vašich obchodných oddeleniach.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a veríme, že tento krok budete vnímať pozitívne. V prípade nejasností
a otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
V Bratislave dňa 4. 1. 2017

PhDr. Robert Méry
konateľ Focus Pro, s.r.o.
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