Číslo dražební vyhlášky: DV221091292

Dodatek č. 1
k dražební vyhlášce DV221091292
o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů
V souladu s ust. § 44 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách níže uvedený dražebník vyhlašuje
Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce DV221091292 o konání veřejné nedobrovolné dražby. Tímto
dodatkem uplatňuje dražebník výjimku z nezměnitelnosti údajů v dražební vyhlášce vzhledem
k povinnosti navrhovatele dražby vydat na žádost akcionáře jeho akcie a to až do okamžiku jejich
prodeje v dražbě, i když uplynula dodatečná lhůta ve smyslu ust. § 214 odst. 4 zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník a vzhledem k přiměřené aplikaci ust. § 44 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, na dodatečně vyzvednuté akcie oprávněnou osobou v období od zveřejnění dražební
vyhlášky do data konání této dražby.
Dražebník: společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ: 76001,
IČ: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
3778, oprávněná organizovat veřejné dražby cenných papírů na základě rozhodnutí Komise pro
cenné papíry č.j. 43/N/175/2001-6 ze dne 6.11.2001 a č.j. 43/N/1/2005/2 ze dne 11.1.2005,
Navrhovatel: KOVOSLUŽBA Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Týnská č.p. 1053/21, PSČ 110 00,
IČ: 452 74 495, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1572,
Vlastník: akcionáři navrhovatele, kteří jsou v prodlení s převzetím listinných akcií podle ustanovení
§ 214 odstavce 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Zástavce:

----

Datum a místo zveřejnění tohoto dodatku: 19.11.2012, www.centralniadresa.cz, www.financezlin.cz,
sídlo navrhovatele a dražebníka, obecní úřad a úřad městské části nebo městského obvodu, v jehož
obvodu se má dražba konat a v den v místě konání dražby
Protože v době mezi zveřejněním dražební vyhlášky a dnešním dnem si akcionáři společnosti
KOVOSLUŽBA Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Týnská č.p. 1053/21, PSČ 110 00, IČ: 452 74 495,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1572, vyzvedli
celkem 6214 kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 187 Kč znějících na majitele, a
102 kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 271 Kč znějících na majitele, snižuje se
počet dražených akcií. V souvislosti s těmito změnami se nahrazuje původní znění článků III., IV. a V.
Dražební vyhlášky tímto zněním:

III.
Předmětem dražby je 290 kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 187 Kč na akcii,
emise 2, série A s pořadovými čísly 13721-13940, 20179-20248 a 417 kusů kmenových listinných
akcií ve jmenovité hodnotě 271 Kč na akcii, emise 3, série A s pořadovými čísly 2676-3092, oboje
vydané společností KOVOSLUŽBA Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Týnská č.p. 1053/21, PSČ 110 00,
IČ: 452 74 495, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
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vložka 1572 (dále jen „Akcie“). Podíl Akcií na základním kapitálu činí 0,50 %. Akcie budou draženy
společně jako jeden celek. S Akciemi jsou spojena všechna práva akcionáře akciové společnosti.
Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou známy žádné závazky váznoucí na předmětu dražby, které by
podstatným způsobem ovlivňovaly hodnotu předmětu dražby. Prohlídka předmětu dražby je
stanovena na dny 26.11.2012 a 27.11.2012 vždy v 10:00 hod v sídle dražebníka na adrese Zlín,
náměstí Míru 64.
IV.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka pod číslem
posudku 284-12/2012 a činí 645.562,-Kč (slovy:--- Šest set čtyřicet pět tisíc pět set šedesát dva korun
českých ---) za všechny v dražbě nabízené akcie. Znalecký posudek je uveřejněn na internetových
stránkách dražebníka www.financezlin.cz.
Nejnižší podání činí 330.000,-Kč (slovy:--- Tři sta třicet tisíc korun českých ---). Minimální příhoz byl
stanoven na částku 3.000,- Kč (slovy:---Tři tisíce korun českých---).

V.
Dražební jistota byla stanovena na částku 60.000,-Kč (slovy:---Šedesát tisíc korun českých---)
a musí být uhrazena buďto bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 132806217/0300, vedený
u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Zlín, variabilní symbol u právnické osoby –
účastníka dražby její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí
evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její
rodné číslo nebo u zahraniční fyzické osoby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den,
MM – měsíc, RRRR - rok), specifický symbol u právnické i fyzické osoby 221091292, poštovní
poukázkou nebo v hotovosti k rukám dražebníka v den a místě dražby. V případě, že je dražební
jistota uhrazena bankovním převodem z účtu vedeného v zahraničí, uvede plátce požadované údaje
(variabilní a specifický symbol platby) do položky „Důvod úhrady – Informace pro příjemce“ (Purpose
of payment – Information for beneficiary). Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě
bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vydána bankou mající povolení České národní banky
působit na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce. Lhůta pro úhradu dražební
jistoty začíná dnem zveřejnění této dražební vyhlášky a končí zahájením dražby.
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu
o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka,
záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.), případně může složit dražební jistotu na místě
v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu přiděleno
dražební číslo.
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota složená v penězích
bankovním převodem ve prospěch účtu, který písemně sdělí dražebníkovi a to do sedmi pracovních
dnů ode dne konání dražby.
V případě, že dražební jistota nebyla dražebníkovi složena na účet, vrátí dražebník účastníkovi
dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po
ukončení dražby.
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Dražební jistotu ve formě bankovní záruky předloženou účastníkem dražby, který předmět dražby
nevydražil, je dražebník povinen bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi dražby.
Ve Zlíně dne 19. 11. 2012

........................................
za dražebníka
FINANCE Zlín, a.s.
předseda představenstva
Ing. Libor Buček
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