
 

 
 

         
 

Veřejný návrh - Postup při prodeji akcií 1. Hradecká zemědělská a.s. 
 
Specifikace akcií: 
Emitent:  1. Hradecká zemědělská a.s.,  

se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 74741, IČ 63479401 
Akcie:  nekótované na oficiálních trzích, ve formě na jméno, v listinné podobě 
 
Kupní cena činí  20 % nominální (jmenovité) hodnoty každé akcie, tj.:  
 

       100,- Kč  za jednu akcii o jmenovité hodnotě      500,- Kč 
    1.000,- Kč  za jednu akcii o jmenovité hodnotě   5.000,- Kč 
  10.000,- Kč  za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.  

 
Pokud máte zájem své výše specifikované akcie prodat, je možno tak učinit jedním z následujících způsobů: 
 
 

1. OSOBNÍ DORUČENÍ AKCIÍ do spole čnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 
 

a. Vezměte s sebou předmětné akcie, které máte zájem prodat, spolu s platným průkazem totožnosti 
(v případě zastoupení ověřenou plnou mocí) 
UPOZORNĚNÍ:  v případě, že jste si po snížení základního kapitálu ještě nevyměnili své původní 
akcie žluté barvy (nom. hodnota 1.000,-, 10.000,- nebo 100.000 Kč) za nové akcie (nom. hodnota 
500,-, 5.000,- nebo 50.000,- Kč), zajděte s původními akciemi nejprve na sekretariát provést jejich 
výměnu 

b. Zastavit se můžete osobně v pracovních dnech od 8.30 do 15.30 hodin do sídla společnosti 
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. , adresa:  Veveří 111, 616 00 Brno (budova Platinium)  

c. peníze obdržíte dle dohody do sedmi dní od uzavření kupní smlouvy na Vámi určený bankovní účet, 
popř. poštovní poukázkou nebo šekem, který si můžete nechat okamžitě proplatit v ČSOB, a.s., jejíž 
pobočka je ve stejné budově 

 
 

2. DORUČENÍ AKCIÍ POŠTOU S VÝPLATOU PEN ĚZ NA ÚČET NEBO SLOŽENKOU  
 

Pokud Vám osobní doručení akcií nevyhovuje, postupujte následovně: 
 

a. Řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané kupní smlouvy (obě dvě vyhotovení) doručíte spolu s akciemi, 
které chcete prodat, poštou nebo jinou doručovací službou na adresu sídla společnosti  
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno  
 

b. Finanční vypořádání 
• V případě, že na smlouvě uvedete bankovní spojení, bude Vám celková kupní cena zaslána do 

sedmi dní od uzavření smlouvy na Vámi uvedený bankovní účet. Pokud celková kupní cena 
přesáhne částku =30.000,- Kč, je nutné, aby alespoň na jednom vyhotovení přiložené kupní 
smlouvy byl Váš podpis úředně ověřen (notář, matrika). 

• V případě, že na smlouvě bankovní spojení neuvedete, bude Vám celková kupní cena zaslána do 
sedmi dní od uzavření smlouvy poštovní poukázkou na Vaši adresu 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Upozorňujeme Vás, že jakékoli doručování Vašich listinných akcií probíhá na Vaše nebezpečí. 
Doporučujeme pojistit poštovní zásilku na částku rovnající se celkové kupní ceně (Česká pošta Vám poskytne 
speciální obálku). Obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. ručí za předmětné akcie 
až okamžikem jejich převzetí. Za případnou ztrátu nebo poškození během doručování nenese  
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. žádnou odpovědnost. 

 
 
V případě dotazů týkajících se výše uvedené záležitosti, nás, prosím, kontaktujte na adrese  
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno, bezplatná telefonní linka 800 297 787, popř. 
538 705 742, 538 705 773 od 8.30 do 15.30 hodin, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 
 
 


