
 

 

 

 
 Michaela Smičeková 
Marečka 22 
84109 Bratislava 

 
 

V Brně dne 26. června 2015 
 
Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 214 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 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 Priessnitzovy léčebné lázně a.s., se sídlem Jeseník, 
Priessnitzova č. p. 299, PSČ 79003, IČO 45193452, společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 323, která 
změnila podobu svých akcií ze zaknihované na listinnou a následně i formu na akcie na jméno oznámit, že z důvodu, že jste tyto 
nové listinné akcie nepředložil(a) k vyznačení změny formy na formu na jméno, resp. nepřevzal(a) v listinné podobě, ani 
v dodatečné lhůtě, budou prodány ve veřejné nedobrovolné dražbě, která se bude konat dne 31. 8. 2015 na adrese Best 
Western Premier Hotel International Brno, Husova 200/16, Brno-město, 602 00  Brno, konferenční salonek. Zahájení dražby 
bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 11:00 hodin. Zápis účastníků dražby začíná v 
10:00 hodin. 
 
Podíl na výtěžku dražby, v případě uskutečnění prodeje akcií, Vám bude po odečtení nákladů této dražby a ostatních 
pohledávek navrhovatele souvisejících s prodejem akcií zaslán poštovní poukázkou na adresu bydliště (sídla), které bylo 
uvedeno v seznamu akcionářů ve Středisku cenných papírů ke dni přeměny podoby předmětných akcií. Výzvy k převzetí listinných 
akcií byly zveřejněny v souladu se zákonem a stanovami společnosti. 
 
V dražební vyhlášce je uveden souhrnný počet akcií několika set vlastníků. Váš je z tohoto počtu jen zlomek. Přesný počet Vámi 
vlastněných akcií zjistíte buď z výpisu ze SCP, který Vám přišel v roce 2006 při přeměně podoby. 
 
Dražby se jako vlastník účastnit nemusíte. To je nutné pouze v případě, že byste měl zájem dražený balík akcií koupit, v tom 
případě postupujte podle přiložené dražební vyhlášky. 
 
Údaje z dražební vyhlášky: 
Navrhovatel:  Priessnitzovy léčebné lázně a.s., se sídlem Jeseník, Priessnitzova č. p. 299, PSČ 79003, IČO 45193452, 

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 323 
 
Dražebník:  CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, společnost 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 5249. 
 
Předmět dražby:  nepřevzaté listinné akcie emitované navrhovatelem, 7.044 ks, viz. dražební vyhláška. 
 
Důvod dražby: postup dle § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, v návaznosti na ust. § 33 odst. 8 

písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., kdy akcionáři navrhovatele (emitenta cenného papíru), jsou v prodlení 
s předložením akcií k vyznačení změny formy na formu na jméno.  

 
Pro informace o dražbě volejte CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na tel. č. 538 705 742, 538 705 773;  
e-mail: corporate@cyrrus.cz. 

 
Na vyzvednutí akcií máte nárok až do okamžiku zahájení dražby. Výměna akcií za nové akcie nebo převzetí akcií a zápis do seznamu 
akcionářů bude prováděn ve dnech pondělí až středa (jsou‐li pracovními dny) v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 14.00 
hodin v sídle společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s.  
Pro bližší informace o převzetí akcií volejte na tel. číslo 584 491 311; e-mail: smahova@priessnitz.cz. 
 
Akcie budou vydávány akcionářům, kteří se dostaví osobně a předloží platný průkaz totožnosti nebo jejich zmocněncům, kteří se 
navíc prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud o vyzvednutí/přeznačení akcií máte zájem, žádáme 
Vás, abyste převzetí pokud možno nenechávali až na poslední dny.  
 

Pokud jste si své akcie v mezidobí převzali či předložili k vyznačení změny formy, tento dopis prosím ignorujte. 
 
S pozdravem 

 
Ing. Tomáš Kunčický 
předseda představenstva 



 

 

 

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 


