
Kód dražby 2021-121
datum provedení dražby 12.07.2021
čas zahájení dražby zahájení 11:00, příklep udělen 11:52:22
místo provedení dražby www.prodej-drazbou.cz ID dražby: 74797

Označení a popis předmětu 
dražby

Nekótované kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1,- 
Kč, neomezeně převoditelná emise, emitent Harvardský průmyslový holding, a.s. - 
v likvidaci, IČO 44269595

Příslušenství předmětu 
dražby není
Práva a závazky spojená s 
předmětem dražby

zástavní právo ve prospěch (zároveň oprávněného z exekuce, která je titulem pro 
konání této dražby): MT Absol s.r.o., IČO: 27397840

popis stavu předmětu dražby Na akciích nahrazenými hromadnými listinami č. 000208 a 000529 je vyznačeno 
zástavní právo ve prospěch (zároveň oprávněného z exekuce, která je titulem pro 
konání této dražby) a to: MT Absol s.r.o., se sídlem Pod Petřinami 58/16, Praha 6 
– Veleslavín, PSČ 16200, IČO: 27397840, společnost zapsaná u Městského 
soudu v Praze oddíl C., vložka 110059.
Akcie přejdou na vydražitele bez zástavního práva, zánik zástavního práva bude 
(po úhradě ceny dosažené vydražením) na akciích řádně vyznačen (škrtnut 
zástavní rubopis dle zákona). 

množství [ks] 263 277
Odhad ceny 1 ks [Kč] 3,25
Odhad ceny celkem [Kč] 855 650,00

Dražebník

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo 
Pole, 612 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsána u KS v Brně, B.5249

Navrhovatel - Vlastník

Mgr. Dušan Šnaider – soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se 
sídlem úřadu Evropská 663/132, Praha 6, PSČ 160 00, číslo soudního exekutora: 
174, IČO: 63641461; vstupujícího do práv vlastníka v rámci zpeněžení předmětu 
dražby v exekučním řízení proti povinnému (jako vlastníkovi), a to: TRIA s.r.o. "v 
likvidaci", se sídlem Dykova 9, Praha 10 - Vinohrady, PSČ 101 00, IČO: 
62584499, společnost zapsaná u MS v Praze, C.33681. 

licitátor Ing. Tomáš Kunčický

minimální podání 450 000,00
cena dosažená vydražením 1 200 000,00
složená dražební jistota 120 000,00
Zbývající cena k úhradě 1 080 000,00

V Brně dne 12.07.2021

Údaje z protokolu o provedené dobrovolné dražbě


