V Brně dne 17. ledna 2019
Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 214 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
a dále 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 Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost (dále také jen „Spolchemie“), IČO 00011789, se sídlem Revoluční 1930/86,
Ústí nad Labem, PSČ 40032, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí
nad Labem, v oddíle B., vložce 47, která změnila podobu svých akcií ze zaknihované na listinnou, oznámit,
že z důvodu, že jste tyto nové listinné akcie nepřevzal(a) ani v dodatečné lhůtě, budou prodány
ve veřejné nedobrovolné dražbě, která se bude konat dne 26. 3. 2019 na adrese OREA Hotel Voroněž I,
Křížkovského 458/47, Brno 603 73, konferenční salonek. Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním
licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 11:00 hodin. Zápis účastníků dražby začíná v 10:00 hodin.
Podíl na výtěžku dražby v případě uskutečnění prodeje akcií Vám bude, po odečtení nákladů této
dražby a ostatních pohledávek navrhovatele souvisejících s prodejem akcií, zaslán poštovní
poukázkou na adresu bydliště (sídla), které bylo uvedeno v seznamu akcionářů ve výpisu ze
Střediska cenných papírů ke dni přeměny podoby předmětných akcií. Výzvy k převzetí listinných akcií byly
zveřejněny v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
V dražební vyhlášce je uveden souhrn akcií všech akcionářů, kteří si své akcie nepřevzali.
Vy jste vlastníkem pouze zlomku těchto akcií.
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.
Na vyzvednutí akcií máte nárok až do okamžiku zahájení dražby. Akcie je možné osobně převzít
POUZE po předchozí domluvě prostřednictvím níže uvedeného emailu nebo telefonu ve společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, a to:
a) v jejím sídle, na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 40032
b) nebo v kanceláři pobočky, na adrese Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,

V případě zájmu o převzetí akcií kontaktujte společnost Spolchemie
v pracovních dnech mezi 9 – 12 a 13 – 16 hod.
na tel. č. +420 730 587 682, email: akcie@spolchemie.cz
Podrobnější informace o procesu převzetí listinných akcií jsou uveřejněny také na internetových stránkách
společnosti www.spolchemie.cz v sekci „Profil“ – „Pro investory“ – „Ostatní informace pro akcionáře“.
Pokud o vyzvednutí akcií máte zájem, žádáme Vás, abyste převzetí nenechávali až na poslední dny
z důvodu ověření nároku na vydání akcií a samotného převzetí akcií, které je časově náročné.
Pokud jste si své akcie v mezidobí převzali, tento dopis, prosím, ignorujte.
S pozdravem

Ing. Tomáš Kunčický
předseda představenstva
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