
 

 

 

 

V Brně dne 16. října 2019 

  

Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 539 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., občanského 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 AGRO - spol., akciová společnost, se sídlem Na Sadech 

4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO 46356002, společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl B., vložka 2394, u které došlo k procesu výměny listinných akcií z titulu snížení jmenovité hodnoty akcií, oznámit, že 

z důvodu že Vaše listinné akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 10.000,- Kč nebyly předloženy k výměně za nové listinné 
akcie ve jmenovité hodnotě 250,- Kč a 2.500,- 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 18. 12. 2019 v 10:00 hod. na www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 65270. Dražba bude ukončena v 10.30 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 společností AGRO - spol., akciová společnost. 
 

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: AGRO - spol., akciová společnost, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, IČO 46356002, 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2394 

 

Dražebník:  CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, IČO 27758419, společnost 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249 

 

Předmět dražby: 1.557 ks akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč a 430 ks akcií o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč, viz. dražební vyhláška 

 

Důvod dražby: akcionáři si nevyměnili listinné akcie při změně jmenovité hodnoty akcií ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu 

byli opakovaně vyzváni. 

 

Akcionáři mají právo na výměnu akcií až do okamžiku zahájení dražby.  

Výměna akcií probíhá v sídle společnosti NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Sadech 4/3, 
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, vždy po předchozí dohodě na níže uvedených kontaktech: 
 

JUDr. Petr Neubauer a/nebo Mgr. Zita Poláková  
Tel. č. 387 435 511, E-mail: info@ak-cb.cz  

 

Pokud máte o výměnu akcií zájem, žádáme Vás, abyste předložení svých listinných akcií, 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. 


