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Váš kompetentní partner

Yo u r  Co m p e T e n T  pa r T n e r

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NÁZVU OBCHODNÍ FIRMY

Vážení obchodní partneři/zákazníci/dodavatelé,

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s vlastnickými změnami v naší společnosti došlo s účinností 
ode dne 5. 4. 2017 ke změně názvu obchodní firmy z Ham - FInaL s.r.o. na FINAL Tools s.r.o.

Veškeré ostatní skutečnosti, jako je sídlo, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů, zůstávají nezměněny. Dochází pouze 
ke změně e-mailových adres zaměstnanců. nové e-mailové adresy jsou ve formátu: příjmení@finaltools.cz. 

Změna názvu obchodní firmy nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči obchod-
ním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. na již uzavřených smlouvách se nic 
nemění. 

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, zadávání plateb, uzavírání nových smluv 
či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi budou od 
uvedeného data realizovány pod novým názvem obchodní firmy. 

proto si Vás dovolujeme požádat, aby veškeré obchodní listiny byly vystavovány pod novým názvem ob-
chodní firmy. přikládáme přílohou výpis z obchodního rejstříku, kde jsou uvedeny veškeré identifikační 
údaje. 

Velice Vám děkujeme a vážíme si dosavadní spolupráce. Těšíme se, že uvedená změna v naší společnosti 
přispěje k růstu našich dlouhodobých obchodních vztahů a že Vám naše společnost bude i nadále přinášet 
jedinečná a spolehlivá technická řešení.

S pozdravem 

Stanislav Fiala 

jednatel společnosti FInaL Tools s.r.o. 


