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V souladu s ust. § 44 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách níže uvedený dražebník vyhlašuje 

Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce DV221031286 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, Nad Ovčírnou 1778, 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: Software602 a.s., se sídlem Praha 4, Hornokrčská 15, PSČ 140 00, IČ: 63078236, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3044, 

 

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:  v den v místě konání dražby 

            

Protože v době mezi zveřejněním dražební vyhlášky a dnem konání dražby si akcionáři společnosti 

Software602 a.s., se sídlem Praha 4, Hornokrčská 15, PSČ 140 00, IČ: 63078236, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3044, vyzvedli celkem 702 

kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 4 Kč znějících na majitele, snižuje se počet 

dražených akcií. V souvislosti s těmito změnami se nahrazuje původní znění předmětu dražby a 

článků III. a IV. Dražební vyhlášky tímto zněním: 

  
 

III. 

Předmětem dražby je 84 553 kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 4 Kč na akcii, 

znějících na majitele, nekótovaných, vydaných společností Software602 a.s., se sídlem Praha 4, 

Hornokrčská 15, PSČ 140 00, IČ: 63078236, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 3044 (dále jen „Akcie“). Akcie jsou vydány jako 1 ks hromadné listiny 

č. HL 000201, nahrazující 84.553 ks akcií ve jmenovité hodnotě 4 Kč s čísly 369.383-388.742, 

419.295-423.503, 429.990-432.927, 435.829-440.971, 443.461-452.211, 453.462-456.977, 458.123-

461.169, 462.170-465.166, 466.146-467.108, 468.058-473.098, 474.553-475.217, 475.878-478.468, 
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479.679-480.268, 480.815-483.971, 484.477-486.945, 487.414-488.795, 489.696-494.624, 494.975-

495.670, 496.014-497.666,497.993-502.701, 502.941-503.176, 503.410-505.419, 505.625-506.610, 

506.777-507.746, 508.030-508.727, 508.828-509.014, 509.230-509.592, 509.630-509.752, 509.778-

509.813, 509.829-509.923, 509.945-509.964, 509.973-509.980, 509.986-510.000. Podíl Akcií na 

základním kapitálu činí 16,58 %. 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 byla stanovena na dny 15.5.2012 a 16.5.2012 vždy 

v 10:00 hod v kancelářských prostorách dražebníka na adrese Zlín,  náměstí Míru 64. 

 

IV. 

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudní znalkyně Ing. Ivany Prchalové Heřboltové, 

CSc. pod číslem posudku 563-09/12 a činí 14,627.669,-Kč (slovy:-------------------------------------------------

--- Čtrnáctmilionůšestsetdvacetsedmtisícšestsetšedesátdevětkorunčeských ---) za všechny v dražbě 

nabízené akcie. Znalecký posudek je uveřejněn na internetových stránkách dražebníka 

www.financezlin.cz. 

Nejnižší podání činí 7,320.000,-Kč (slovy:--- Sedmmilionůtřistadvacettisíckorunčeských ---). Minimální 

příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč (slovy:---Padesáttisíckorunčeských---). 

 
V Uherském Hradišti dne 18. května 2012    

 

 

 

........................................     

za dražebníka       

FINANCE Zlín, a.s.         

předseda představenstva     

Ing. Libor Buček      

 

http://www.financezlin.cz/

