V Brně dne 26. listopadu 2018
Oznámení o veřejné nedobrovolné dražbě dle § 40 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění a zaslání
dražební vyhlášky dle § 43 odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Vážená paní, Vážený pane,
dovolujeme si Vám jako dražebník pověřený představenstvem společnosti PAVUS, a. s., IČO: 60193174, se sídlem Praha 9 - Prosek,
Prosecká 412/74, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309, která
změnila podobu svých akcií z listinné na zaknihovanou, oznámit, že z důvodu, že Vaše listinné akcie nebyly předloženy a nebyla
Vámi poskytnuta náležitá součinnost nezbytná pro připsání akcií v zaknihované podobě ani v dodatečné lhůtě, budou tyto
zaknihované cenné papíry prodány dle § 534 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve veřejné elektronické
nedobrovolné dražbě, která bude provedena pomocí dražebního systému Prodej-dražbou.cz. Dražba se bude konat
dne 30. 1. 2019 v 10:00 hod. na www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 55383. Dražba bude ukončena v 10:30 hod.
Podíl na výtěžku dražby v případě uskutečnění prodeje akcií, po odečtení nákladů této dražby a ostatních pohledávek
navrhovatele souvisejících s prodejem akcií, Vám bude doručen, dle údajů uvedených v seznamu akcionářů vedeného společností
PAVUS, a. s. ke dni přeměny podoby předmětných akcií. Výzvy k předložení listinných akcií a poskytnutí součinnosti nezbytné pro
připsání nově vydaných zaknihovaných cenných papírů byly zveřejněny v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
V dražební vyhlášce je uveden souhrnný počet akcií několika vlastníků. Váš je z tohoto počtu jen zlomek.
Dražby se jako vlastník účastnit nemusíte. To je nutné pouze v případě, že byste měl/a zájem dražený balík akcií koupit. V tom
případě postupujte podle přiložené dražební vyhlášky.
Údaje z dražební vyhlášky:
Navrhovatel:
PAVUS, a. s., se sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 412/74, PSČ 19000, IČO 60193174, společnost zapsaná
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2309.
Dražebník:

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419, společnost
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249.

Předmět dražby: zaknihované akcie emitované navrhovatelem, 1.989 ks, viz. dražební vyhláška.
Důvod dražby:

postup dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., kdy akcionáři nepředložili listinné akcie při změně
podoby ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Akcionáři mají právo na připsání zaknihovaných akcií až do okamžiku zahájení dražby. Nezbytnou podmínkou pro uvedené připsání
však je, že akcionář poskytne náležitou součinnost nezbytnou pro připsání nově vydaných zaknihovaných cenných papírů, tzn., že
předloží svoje listinné akcie a zároveň sdělí (dvanáctimístné) číslo svého majetkového účtu vedeného Centrálním depozitářem
cenných papírů (dále jen „CDCP“), včetně (trojmístného) čísla účastníka CDCP, pod kterým je uvedený majetkový účet podřazen.
Listinné akcie, včetně sdělení výše uvedeného čísla majetkového účtu, může akcionář předložit u dražebníka CYRRUS
CORPORATE FINANCE, a. s.:
•
na adrese sídla Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (administrativní centrum PLATINIUM) a to v pondělí nebo
středu (pokud se jedná o pracovní den) vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin.
Kontakt: corporate@cyrrus.cz, tel: +420 538 705 786, anebo
•
na pobočce na adrese Na Florenci 2116/15 (Florentinum recepce A) 110 00 Praha 1, po předchozí telefonické domluvě
na tel: +420 221 592 361.
Pokud máte zájem o poskytnutí součinnosti nezbytné pro připsání nově vydaných cenných papírů, žádáme Vás, abyste předložení
listinných akcií spolu se sdělením čísla v CDCP pokud možno nenechávali až na poslední dny.
Pro informace o dražbě kontaktujte CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
na tel. č. 538 705 786; e-mail: corporate@cyrrus.cz.
S pozdravem

Ing. Tomáš Kunčický
předseda představenstva
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

