DODATEK Č. 1. K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE ČÍSLO 2013-007
o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů dle § 33 zákona č. 256/2004 Sb.
(vyhotovené dle § 43 zákona č. 26/2000 Sb.)
I.
Dražebník cenných papírů: CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00,
obchodník s cennými papíry, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B vložce 5249, držitel
povolení k poskytování investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. Dražební řád byl schválen rozhodnutím
České národní banky č.j. 2009/7649/570 ze dne 6. 10. 2009 a je k dispozici v sídle dražebníka a na stránce www.cyrruscf.cz.
1.
2.

Dražebník tímto dodatkem k dražební vyhlášce opravuje chybu v psaní v údaji „minimální příhoz“.
Dražebník tímto dodatkem dále upozorňuje na změnu stavu předmětu dražby, a to změnu formy akcií na formu na
jméno ze zákona.

Navrhovatel:

Moravský zemský holding, a.s., IČ 449 92 220, Plzeň, Solní 4, č.p. 278, PSČ 301 00, společnost zapsána v
obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1189

Vlastník:

Akcionáři navrhovatele (emitenta cenného papíru), kteří jsou v prodlení s předložením listinných akcií k vyznačení
snížené jmenovité hodnoty.
Seznam vlastníků není znám.
----II.
11.3.2014
Konferenční salónek, OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno 603 73

Dlužník:
Zástavce:
Den konání:
Místo konání:
Čas:

Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 11:00 hodin.
Zápis účastníků dražby začíná v 10:00 hodin.
III.

Předmětem dražby jsou tyto cenné papíry:
Emitent
Identifikační číslo
Typ
Druh
Forma, ZMĚNA
Podoba
Kotace
Převoditelnost
Jmenovitá hodnota/ 1ks
Množství
Čísla akcií, od (včetně) až do (včetně)
Zjištěná odhadní cena stanovená znalcem

Moravský zemský holding, a.s.
449 92 220
Akcie
Kmenová
Na jméno
Listinná
Nekótovaná
Neomezená
=140,- Kč
20.920 ks
viz. příloha
1.694.520,- Kč (81 Kč na jednu akcii)

Pro vyloučení pochybností dražebník prohlašuje, že Minimální příhoz je stanoven ve výši 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun
českých. Nesprávný údaj, uvedený v dražební vyhlášce slovy, byl způsoben chybou psaní.
Dražebník upozorňuje, že na základě zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových
společností došlo od 1. 1. 2014 ke změně formy všech akcií, tvořících předmět dražby, na formu na jméno.
Změna formy není k datu sestavení tohoto dodatku na akciích vyznačena. Informace o postupu vyznačení, nebo o výměně
akcií a vyhlášení lhůt k předložení akcií k vyznačení změny formy, nebo výměně, emitentem není dražebníkovi známa.
V ostatním je dražební vyhláška beze změny.
V Brně dne 7. 1. 2014
Za CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s.

…………………..........………
Ing. Tomáš Kunčický
předseda představenstva

