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 V Brně dne 19. 4. 2021 
 
Zaslání dodatku dražební vyhlášky, protokolu o provedené dražbě a formuláře pro zaslání výtěžku 
dražby 

 
Vážená paní, Vážený pane, 
 
dne 30. 3. 2021 proběhly veřejné elektronické nedobrovolné dražby akcií společností:  
 

STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 46679120, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. B 487 a  
 
STATUS Holding, a.s., se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 28132629, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod. spis. zn. B 17859.  
 
Z pozice dražebníka Vám, jako bývalému vlastníku předmětu dražby, zasíláme: 

- dodatek č. 1 k dražební vyhlášce č. 2021-117 a dodatek č. 1 k dražební vyhlášce č. 2021-118 a  
- protokol o provedené dražbě č. 2021-117 a protokol o provedené dražbě č. 2021-118 a 
- formulář pro zaslání výtěžku dražby  

 
Povinnost dražebníka zaslat Vám tyto dokumenty je stanovena zákonem o veřejných dražbách. 
 
Co pro Vás provedení dražby znamená: 
 

• nadále již nejste vlastníkem dražených akcií 
• v protokolech je uveden souhrnný počet akcií několika desítek vlastníků. Vám příslušel z tohoto 

počtu jen zlomek.  
• výše uvedené platí i pro výtěžek dražby, který bude rozdělen (po odečtení nákladů této dražby a 

ostatních pohledávek navrhovatele souvisejících s prodejem akcií) mezi bývalé vlastníky podle 
příslušných počtů jejich akcií. 

• výplata podílů z výtěžku dražby bude provedena navrhovateli dražeb, tedy společnostmi STATUS 
stavební a.s. a STATUS Holding, a.s., obvykle k tomuto kroku přistupuje navrhovatel po uplynutí  
3 měsíční ochranné lhůty. 
 

Podíl na výtěžku dražby Vám bude vyplacen na základě formuláře, který je přílohou tohoto dopisu. 

Vyplněný a podepsaný formulář s Vaším úředně ověřeným podpisem prosím zašlete poštou na adresu: 
STATUS stavební a.s. 
Nádražní 998 

396 01 Humpolec 
 

Tato zásilka byla vypravena společně pro již bývalé akcionáře STATUS stavební a.s. a STATUS Holding, 
a.s., jelikož akcionářská struktura byla až na jednotlivé výjimky totožná. Je tedy možné, že se Vás informace 
a dražba týkají pouze ohledně jedné z těchto společností. 
 
V případě nejasností kontaktujte společnosti STATUS stavební a.s. nebo STATUS Holding, a.s.  

na tel. č. 777 755 203, případně prostřednictvím e-mailu kubu@status.cz 
 

S pozdravem 

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


