
DODATEK Č.i K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE ČÍSLO 2013-001

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů dle 33 zákona č. 256/2004 Sb.
(vyhotovená dle 43 zákona Č. 26/2000 Sk)

I.

Dražebník cenných papírů: CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., 1Č 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 Oo.
obchodník s cennými papíry, zapsanÝ v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B vložce 5249. držitel povoleni
k poskytování investiční služby dle 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb. Dražební řád byl schválen rozhodnutím České národní
banky čj. 2009/7649/570 ze dne 6. 10. 2009 ajek dispozici v sídle dražebníka ana stránce www.c\Tnlscfcz

Dražebník tímto dodatkem dražební vyhlášky upravuje informace o stavu předmětu dražby cenných papírů.

Navrhovatel: GEOtest, a.s., iČ 463 44 942. Brno: Šmahova 1244/112: PSČ 627 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B. vložka 699

Vlastník:

Dlužník:
Zástavce:

Den konání:
Místo konání:

Akcionáři navrhovatele (emitenta ceiuiého papíru), kteří jsou v prodlení s předložením listinných akcií k výměně.
Seznam vlastníků není znihn.

1L
28.3.2013
Modrý salónek: OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 47. Brno 603 73

Čas Zahájení dražby bude provedeno vvvolá.nim licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 11:00 hodin.
Zápis účastníkú dražby začíná v 10:00 hodin.

Všechny dražené akcie hudou draženy jako jeden celek.

IV.
Dle stavu předmětu dražby, jak je uveden výše v této dražební vyhlášce, nejnižší podání činí =2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých což je 51,73 % z odhadní ceny předmětu dražby ve výši 4.832.681,76 Kč (=3.258,72 Kč na jednu akcii) dle
znaleckého posudku číslo 32 - 01 I 13, zpracovaného dne 18. I .2013 znalcem v oboru ekonomika Ing. Petrem Pelcem, Ph.I). Rozhodnédatum ocenění je 30.9.2012.
Minimální příhoz je stanoven ve výši =30.000,- Kč, slovy: třicet tisíc korun českých.
Licitátor může v průběhu dražby výši minimálního příhozu snížit.

V.
Dražební jistota je stanovena ve výši =750.000,- Kč, slovy: sedm set padesát tisíc korun českých. 1)ra.žebiií jistota musí být uhrazena,budto v hotovosti na pokladně kterékoliv pký banky ČSOB (vložením na účet dražebníka uvedený dále), as. nebo bankovním
převodem na účet dražebníka vedený u ČSOB, as., č. účtu 224 674 549 I 0300, specifický symbol 2013001, variabilní symbol provšechny zpusoby úhrady je identiflkační číslo či rodné číslo účastníka dražby.

V ostatním je dražební vyhláška beze změny.

V Brně dne 28.3.2013
Za CYRRIJS CORPORAIE FINANCE: a. s.

Ing. Jiří Běhal
místopředseda představenstva

Předmětem dražby jsou tyto cenné oaoirv:
In.

Emitent GEOtest, a.s.
Identifikační číslo 463 44 942
Typ Akcie
Druh Kmenová
Forma Na jméno
Podoba Listinná
Kotace Nekótovaná
Převoditelnost Neomezená
Jmenovitá hodnota! I ks = 1.000,- Kč
Množství 1.483 ks
Čísla akcií, od (včetně) až do (včetně) od 36.223 do 37.705 včetně
Zjištěná odhadní cena stanovená znalcem 4.832.681,76 Kč (3.258,72 Kč na jednu akcii)
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