
 

 

 

 
V Brně dne 27. října 2020 

  
Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 539 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 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, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032, IČO 00011789, společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem oddíl B, vložka 47, která rozhodla o výměně původních listinných akcií za nové listinné akcie s nižší jmenovitou 
hodnotou v souvislosti s rozhodnutím valné hromady navrhovatele o snížení jmenovité hodnoty akcií, oznámit, že  
 
z důvodu, že Vaše listinné akcie ve jmenovité hodnotě 500,- Kč nebyly předloženy k výměně za nové listinné akcie  
ve jmenovité hodnotě 185,- Kč ani v dodatečné lhůtě, budou tyto nové nepřevzaté listinné akcie prodány  
ve veřejné elektronické nedobrovolné dražbě, která bude provedena pomocí dražebního systému Prodej-dražbou.cz.  
 
Dražba se bude konat dne 07. ledna 2021 v 11:00 hod. na www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 73922.  
Dražba bude ukončena dne 07. ledna 2021 v 11.30 hod. 
 
Výzvy k předložení původních listinných akcií k výměně za nové listinné akcie byly zveřejněny v souladu se zákonem a stanovami 
společnosti.   
 
Podíl na výtěžku dražby v případě uskutečnění prodeje akcií, po odečtení nákladů této dražby a ostatních pohledávek 
navrhovatele souvisejících s prodejem akcií, Vám bude vyplacen, dle údajů uvedených v seznamu akcionářů. 
 
Náklady dražby přímo neplatíte, budou strženy z výtěžku dražby, případně je doplatí Společnost (navrhovatel dražby).  
 
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: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86, 40032 Ústí nad 

Labem, IČO 00011789, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 47. 
 
Dražebník:  CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, 

IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249. 
 
Předmět dražby: 374.144 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč emitovaných navrhovatelem,  

viz. Dražební vyhláška 
 
Důvod dražby: akcionáři nepředložili (neodevzdali) původní listinné akcie se jmenovitou hodnotou 500 Kč k výměně za nové 

listinné akcie se jmenovitou hodnotou 185 Kč dle § 539 zákona č. 90/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli 
k tomu byli opakovaně vyzváni. 

 
Akcionáři mají právo na výměnu akcií až do okamžiku zahájení dražby. Výměna akcií je možná, POUZE po předchozí dohodě, 
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 výměnu a převzetí nových akcií si prosím s dostatečným předstihem rezervujte místo a termín schůzky 
v online rezervačním formuláři na adrese https://spolchemie-akcie.reenio.cz 

 
Podrobnější informace k procesu výměny listinných akcií jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti 
www.spolchemie.cz v sekci „Profil“ – „Pro investory“ – „Ostatní informace pro akcionáře“.  
 
Pro více informací k výměně akcií kontaktujte společnost na e-mailové adrese akcie@spolchemie.cz 
 
Pokud máte o výměnu akcií zájem, žádáme Vás, abyste předložení svých listinných akcií, pokud možno, nenechávali až na poslední 
dny před dražbou.  
 
Pro informace o dražbě kontaktujte společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na e-mailové adrese: corporate@cyrruscf.cz 
 
S pozdravem 

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


