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V Brně dne 26. ledna 2021 

INFORMACE O DRAŽBĚ a o POSLEDNÍ MOŽNOSTI 
zaknihování akcií společnosti STATUS stavební, a.s. a převzetí listinných akcií na jméno společnosti STATUS Holding, a.s.  
 
(Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 539 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, v platném znění a § 214 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 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 STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 

PSČ 396 01 Humpolec, IČO 46679120, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích pod spis. zn. B 487, která rozhodla o přeměně listinných akcií na zaknihované, oznámit, že 

 

z důvodu, že jste neodevzdal(a) Vaše listinné akcie ani v dodatečné lhůtě a ani nesdělil(a) údaje nezbytné k připsání zaknihovaných 

akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, budou tyto zaknihované akcie prodány ve veřejné elektronické nedobrovolné 
dražbě.  
 
Dražba č. 2021-117 se bude konat dne 30. března 2021 v 10:00 hod. na www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 74204. 

Dražba bude ukončena dne 30. března 2021 v 10:30 hod. 
 
dále si dovolujeme Vám jako dražebník pověřený představenstvem společnosti 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, která rozhodla o změně formy akcií na akcie na jméno, oznámit, že 

 

z důvodu, že jste si nepřevzal(a) Vaše listinné akcie na jméno ani v dodatečné lhůtě, budou tyto akcie na jméno prodány 
ve veřejné elektronické nedobrovolné dražbě. 
 

Dražba č. 2021-118 se bude konat dne 30. března 2021 v 13:00 hod. na www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 74205. 
Dražba bude ukončena dne 30. března 2021 ve 13:30 hod. 

Podíl na výtěžku dražby v případě uskutečnění prodeje akcií, po odečtení nákladů této dražby a ostatních pohledávek 
společností souvisejících s prodejem akcií, Vám bude vyplacen na Váš bankovní účet, který společnosti oznámíte. V případě, 
že jste akcionářem (kou) pouze jedné ze zmíněných společností, bude Vám vyplacen výtěžek jen z jedné dražby. 
 

Náklady dražby přímo neplatíte, budou strženy z výtěžku dražby, případně je doplatí společnosti (navrhovatelé dražeb).  
 

V každé dražební vyhlášce je uveden souhrnný počet akcií desítek vlastníků, Váš je z tohoto počtu jen zlomek. 
 
Dražeb 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 přiložených dražebních vyhlášek. 

 

Údaje z dražebních vyhlášek: 
 

Dražebník CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 
se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 5249. 

Navrhovatel STATUS stavební a.s. 
se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec,  

IČO 46679120, společnost zapsaná u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích, spis. zn. B 487 

STATUS Holding, a.s. 
se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 

Praha 4, IČO 28132629, společnost zapsaná 

u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 17859 

Číslo dražby 2021-117 2021-118 
Předmět dražby 2 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o 

jmenovité hodnotě 200.000 Kč, ISIN CZ0005134775, 

7 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o 

jmenovité hodnotě 10.000 Kč, ISIN CZ0005134791, 

722 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o 

jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0005134783 

2 ks kmenových listinných akcií na jméno  

o jmenovité hodnotě 200.000 Kč,  

7 ks kmenových listinných akcií na jméno  

o jmenovité hodnotě 10.000 Kč,  

736 ks kmenových listinných akcií na jméno  

o jmenovité hodnotě 1.000 Kč 

Důvod dražby akcionáři nepředložili (neodevzdali) listinné akcie při 

změně podoby na zaknihované cenné papíry dle § 534 

zákona č. 89/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k 

tomu byli opakovaně vyzváni 

akcionáři navrhovatele nepředložili původní akcie 

ve formě na majitele k výměně za nové akcie 

vydané ve formě na jméno, ačkoli k tomu byli 

opakovaně vyzváni. 
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Většina akcionářů, jejichž akcie jsou předmětem dražby, si nevyzvedli ještě původní listinné akcie společnosti STATUS 

stavební a. s., které byly vydávány při přeměně z původních zaknihovaných akcií v roce 2005. V roce 2011 došlo k odštěpení 

společnosti STATUS Holding, a.s. od společnosti STATUS stavební a.s., čímž vznikla povinnost akcionářů převzít si i akcie nově 

vzniklé společnosti. V roce 2017 pak proběhlo opětovné zaknihování akcií společnosti STATUS stavební a.s. 

 

Akcionáři mají právo na zaknihování akcií společnosti STATUS stavební, a.s. a převzetí listinných akcií na jméno společnosti 

STATUS Holding, a.s. až do okamžiku zahájení dražby, resp. z technických důvodů a nutné kontroly do 29. 3. 2021. 

 

Pokud máte o akcie zájem, žádáme Vás, abyste poskytnutí součinnosti nenechávali až na poslední dny před dražbou. 

 
Zaknihování akcií společnosti STATUS stavební, a.s.  

a převzetí listinných akcií na jméno společnosti STATUS Holding, a.s.  
je možné POUZE po přechozí dohodě.  

 
Prosím pročtěte si informace na internetových stránkách společností www.status.cz a www.status-holding.cz 

 
Informace k procesu zaknihování a k převzetí listinných akcií obdržíte 
na telefonním čísle 777 755 203 či na e-mailové adrese: kubu@status.cz 

 
Tato zásilka byla vypravena společně pro akcionáře STATUS stavební a.s. a STATUS Holding, a.s., jelikož 
akcionářská struktura je až na jednotlivé výjimky totožná. Je tedy možné, že se Vás informace a dražba týkají 
pouze ohledně jedné z těchto společností.  
 
Pokud si nejste jisti, prosím kontaktujte společnosti na výše uvedených kontaktech. 
 

 
Informace o dražbách jsou akcionářům a zájemcům k dispozici na internetových stránkách dražebníka www.cyrruscf.cz, 

a na emailu: corporate@cyrruscf.cz a tel.: +420 538 705 742. 

 
 

S pozdravem 

 
Ing. Tomáš Kunčický 

předseda představenstva 

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 

dražebník 

 


