
V Brně dne 4. října 2022 

 

INFORMACE O DRAŽBĚ a o POSLEDNÍ MOŽNOSTI PŘEVZETÍ LISTINNÝCH AKCIÍ 

 

(Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu,  

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 ZD Dřísy a.s. (dále „Společnost“), se sídlem  

Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, IČO 00104906, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 25948, u které došlo po rozhodnutí původní členské schůze družstva ke změně právní formy Zemědělského 

družstva Dřísy na akciovou společnost a vydání kmenových akcií v listinné podobě, oznámit, že  

 

z důvodu, že jste nepřevzal(a) Vaše listinné akcie ve jmenovité hodnotě 1,- Kč ani v náhradní lhůtě, budou tyto nepřevzaté 

listinné akcie prodány ve veřejné elektronické nedobrovolné dražbě.  

 

Dražba se bude konat dne 8. prosince 2022 ve 14:00 hod. na www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 76359.  

 

Podíl na výtěžku dražby v případě uskutečnění prodeje akcií, po odečtení nákladů této dražby a ostatních pohledávek navrhovatele 

souvisejících s prodejem akcií, Vám bude doručen, dle údajů uvedených v seznamu akcionářů (dříve seznam členů družstva) 

vedeném společností ZD Dřísy a.s.  

 

Náklady dražby přímo neplatíte, budou strženy z výtěžku dražby, případně je doplatí Společnost (navrhovatel dražby).  

 

V dražební vyhlášce je uveden souhrnný počet akcií více 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: ZD Dřísy a.s., se sídlem Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, IČO 00104906, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25948. 

Dražebník:  CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, 

IČO 27758419, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 5249. 

Předmět dražby: 533 632 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč emitovaných navrhovatelem, viz. Dražební 

vyhláška. 

Důvod dražby: akcionáři si nepřevzali listinné akcie vydané v rámci procesu změny právní formy Zemědělského družstva Dřísy 

na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s. v souladu s Projektem změny právní formy dle § 360  

a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ani v náhradní lhůtě, ačkoli  

k tomu byli opakovaně vyzváni. Výzvy k převzetí listinných akcií byly uveřejněny v souladu se zákonem a 

stanovami Společnosti. 

 

 

Akcionáři mají právo na převzetí akcií až do okamžiku zahájení dražby, resp. z technických důvodů a nutné kontroly  

do středy 7. 12. 2022. Převzetí akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin na adrese sídla 

společnosti ZD Dřísy a.s., Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty.  

Kontaktní osobou pro převzetí akcií je Mgr. Karel Kromíchal, email: kromichal.karel@zddrisy.cz, tel. +420 775 867 111. 

 

Pokud máte o převzetí akcií zájem, žádáme Vás, abyste převzetí svých listinných akcií nenechávali až na poslední dny před 

dražbou. 

 

Informace o dražbě naleznete na internetových stránkách dražebníka www.cyrruscf.cz/zd-drisy-a-s  

V případě dotazů k dražbě kontaktujte dražebníka na tel. č. +420 530 334 240 nebo e-mailem na dotazy@cyrruscf.cz  

 

 

S pozdravem 

 
Ing. Tomáš Kunčický 

předseda představenstva¨ 

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.  

dražebník 
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