
DODATEK Č. 1 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE ČÍSLO 2016-002 

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů dle § 33 zákona č. 256/2004 Sb. 

(vyhotovená 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. (dále jen „dražebník“). Dražební řád byl schválen rozhodnutím České národní 

banky č.j. 2014/3190/570, ze dne 28.3.2014 a je k dispozici v sídle dražebníka a na webových stránkách www.cyrruscf.cz.   

 

Dražebník touto dražební vyhláškou vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů. 

 

Navrhovatel:   COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Hessen Amtsgericht Frankfurt am Main, vložka HRB 32000., jednající prostřednictvím své organizační složky 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČO: 47610921 

 

Vlastník:  TG Holding, a.s., sídlo: Beroun, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČO: 24130524, B 17280 u MS v Praze. 

Dlužník:  TG Holding, a.s., sídlo: Beroun, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČO: 24130524, B 17280 u MS v Praze.    

Zástavce:  TG Holding, a.s., sídlo: Beroun, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČO: 24130524, B 17280 u MS v Praze. 

II. 

Den konání:  12. dubna 2016. 

Místo konání:  Konferenční salonek, hotel Esplanade Praha, Washingtonova 1600/19, 110 00 Praha 1  

Čas:  Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 11:00 hodin.  

Zápis účastníků dražby začíná v 10:30 hodin. 

III. 

Předmětem dražby jsou tyto cenné papíry: 

Emitent TIPGAMES a.s. 

Identifikační číslo 26709112 

Typ Akcie 

Druh Kmenová 

Forma Na jméno 

Podoba Listinná 

Kotace Nekótovaná 

Převoditelnost Bez omezení (dle údajů v OR) 

Celková jmenovitá hodnota =100.000.000,- Kč 

Čísla akcií, reprezentace • 2.000 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč, 

č. 1 až 2 000; 

• 2.000 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000 

Kč, č. 2 001 až 4 000;  

které byly nahrazeny hromadnou listinou č. 1 série B, o celkové jmenovité hodnotě 

100.000.000 Kč 

Zjištěná odhadní cena stanovená znalcem =404.965.000,- Kč – viz možná změna stavu předmětu dražby níže. 

Všechny dražené akcie budou draženy jako jeden celek. 

Informace o možné změně stavu předmětu dražby 

Cílová společnost TIPGAMES a.s., jejíž akcie tvoří předmět dražby, zaslala dražebníkovi, prostřednictvím svého právního zástupce, dne 8. 4. 2016, 

v 16 hodin, výkazy hospodaření k 31. 12. 2014 a následně dne 11. 4. 2016 výkazy k 30. 9. 2015 a 31. 12. 2015. Vzhledem k tomu, že cílová 

společnost neuložila tyto dokumenty ve sbírce listin a nezveřejnila je, nemohly být tyto výkazy zahrnuty do znaleckého posudku vytvořeného pro 

účely zjištění hodnoty předmětu této dražby s rozhodným datem ocenění 30. 11. 2015.  

 

Tyto výkazy jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.  Dražebník upozorňuje, že: 

 V případě, že zmíněné výkazy hospodaření zobrazují pravý stav hospodaření cílové společnosti, může být hodnota předmětu dražby 

výrazně nižší, než uvádí znalecký posudek a dražební vyhláška.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že parametry dražby byly nastaveny nejen podle stavu předmětu dražby, ale zejména s přihlédnutím k výši pohledávky 

zajištěné předmětem dražby a dále vzhledem k tomu, že poměr stanovených parametrů dražby k případné snížené hodnotě předmětu dražby 

neporušuje zákonné limity, parametry dražby (nejnižší podání, dražební jistota, minimální příhoz) se NEMĚNÍ. 

 

V ostatním je dražební vyhláška beze změny. 

 

V Brně dne 11. dubna 2016      

 

Za CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. 

 

 

 

Ing. Tomáš Kunčický 

http://www.cyrruscf.cz/

