
 

 

 

 

 

 

V Brně dne 16.10.2017 

 

Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 539 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech, resp. § 214 odst. 4 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 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 Úněšovský statek a.s., se sídlem Úněšov 76, PSČ 330 38, 

IČO 49790277, společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 372, která změnila formu svých akcií z akcií na 

majitele na akcie na jméno, oznámit, že z důvodu, že jste nepředložil/a listinné akcie na majitele k jejich výměně za nové akcie 

ve formě na jméno a nepřevzal/a nové akcie ani v dodatečné lhůtě, budou tyto nové akcie prodány ve veřejné nedobrovolné 

dražbě, která se bude konat dne 21. 12. 2017 v sále závodní jídelny společnosti Úněšovský statek a.s., v obci Budeč, na adrese 

Budeč 21, 330 38 Úněšov. Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 

10:00 hodin. Zápis účastníků dražby začíná v 9:00 hodin. 

 

Podíl na výtěžku dražby v případě uskutečnění prodeje akcií, po odečtení nákladů této dražby a ostatních pohledávek 

navrhovatele souvisejících s prodejem akcií, Vám bude doručen, dle údajů uvedených v seznamu akcionářů vedeného společností 

Úněšovský statek a.s. Výzvy k předložení listinných akcií na majitele a poskytnutí součinnosti nezbytné pro jejich výměnu na akcie 

ve formě na jméno byly zveřejněny v souladu se zákonem a stanovami společnosti.  

 

V dražební vyhlášce je uveden souhrnný počet akcií několika desítek vlastníků. Váš je z tohoto počtu pouze zlomek.  

 

Dražby se jako vlastník účastnit nemusíte. To je nutné pouze v případě, že byste měl(a) zájem dražený balík akcií koupit, 

v tom případě postupujte podle přiložené dražební vyhlášky. 

 

Údaje z dražební vyhlášky: 

Navrhovatel:  Úněšovský statek a.s., se sídlem Úněšov č. p. 76, 330 38, Úněšov, IČO 49790277, společnost zapsaná u 

Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložce 372 

 

Dražebník:  CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419, společnost 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 5249. 

 

Předmět dražby:  Nepřevzaté listinné akcie na jméno emitované navrhovatelem, 2.522 ks, viz. dražební vyhláška. 

 

Důvod dražby: Postup dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., kdy akcionáři nepředložili listinné akcie k výměně za 

nové akcie ve formě na jméno ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni. 

 

Pro informace o dražbě volejte CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., na tel. č. 538 705 786; e-mail: corporate@cyrrus.cz. 

 

Na vyzvednutí akcií máte nárok až do okamžiku zahájení dražby.  

 

Listinné akcie na jméno si můžete převzít po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 373 300 711 v sídle 

společnosti na adrese Úněšov 76, PŠČ 330 38, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.  

 

Fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti a zástupci právnických osob předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší  

3 měsíců. Akcie budou vydávány akcionářům, kteří se dostaví osobně nebo jejich zmocněncům, kteří se navíc prokáží plnou mocí s 

úředně ověřeným podpisem akcionáře, případné další požadavky na náležitosti předkládaných dokumentů podle Vaší konkrétní 

situace Vám budou sděleny na výše uvedeném kontaktu.  

 

Pokud o vyzvednutí akcií máte zájem, žádáme Vás, abyste převzetí, pokud možno, nenechávali až na poslední dny.  

 

Pokud jste si své akcie v mezidobí převzali, tento dopis prosím ignorujte. 

 

S pozdravem 

 
Ing. Tomáš Kunčický 

předseda představenstva 

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 


