Dražební vyhláška

Interhotel Olympik, a.s.

Dražební vyhláška - oznámení o konání nedobrovolné dražby cenných papírů
(podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění)
I.
Dražebník EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Křenová 478/72, 602 00 Brno-Trnitá, IČ 60717068, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 1388, obchodník s cennými papíry, který je oprávněn
organizovat veřejné dražby cenných papírů na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 43/N/172/2001-2 a rozhodnutí č.j.
43/N/68/2004/1,
na návrh navrhovatele - společnost Interhotel Olympik, a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČ 45272271,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1429,
vyhlašuje touto vyhláškou konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů (dále jen dražba).
Den konání: 21.05.2013
Místo konání: Interhotel Olympik, a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00 (prostory sídla navrhovatele - sál
Olymp,19.patro).
Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 12,00 hodin.
Zápis účastníků dražby začíná v 11,30 hodin.
II.
Průběh veřejné dražby se řídí schváleným dražebním řádem, který je k dispozici u dražebníka, navrhovatele a v den dražby bude
k dispozici též v dražební místnosti.
Vlastník předmětu dražby: akcionáři navrhovatele (emitenta cenného papíru), kteří jsou dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku
v prodlení s převzetím listinných akcií po změně jejich podoby ze zaknihované na listinnou. Aktuální seznam těchto osob je uložen
u dražebníka a uveřejněn dle požadavků zákona, zejména pak na centrální adrese na internetu (http://www.centralniadresa.cz).
Dlužník: ---. Zástavce: ---.
III.
Označení a popis předmětu dražby:
Emitent:
Interhotel Olympik, a.s.,
se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČ 452 72 271
Druh cenného papíru:
kmenové akcie
Forma a podoba cenného papíru:
na majitele, listinná
Jmenovitá hodnota jednoho kusu:
1000,- Kč
Datum emise:
17.5.2001
Formát akcií
A4, A5
Počet akcií do dražby:
30 498 ks
Akcie do dražby emise č. 03 formát A5:
Emise č. 03
Série A – 1 000Kč
Série B – 10 000Kč Hromadná akcie
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Série C – 100 000Kč Hromadná akcie

Hromadná listina do dražby emise č. 02 formát A4 nahrazující 29 206 ks kmenových akcií na majitele:
Emise č. 02
Série B00001
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Akcie budou draženy společně jako jeden celek. S akciemi jsou spojena všechna práva akcionáře dle stanov navrhovatele.
Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou známy žádné závazky váznoucí na předmětu dražby, které by podstatným způsobem
ovlivňovaly hodnotu předmětu dražby.
Odhad ceny předmětu dražby je celkem 9.637.368,- Kč. Pro úplnost dodáváme, že cena jedné akcie byla stanovena znaleckým
posudkem na částku 316,- Kč za akcii. Cena byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 617-05/13, který provedla znalkyně
Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. Znalecký posudek je uveřejněn na internetových stránkách dražebníka: www.efekta.cz.
Důvodem pro navržení nedobrovolné dražby je nepřevzetí listinných akcií svými akcionáři po změně jejich podoby ze zaknihované
na listinnou, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.
IV.
Nejnižší podání činí: 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).
Minimální příhoz činí: 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)
V.
Dražební jistota byla stanovena na částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Dražební jistota musí být
uhrazena buďto bankovním převodem či vkladem na účet dražebníka číslo: 129965970/0300, variabilní symbol „identifikační číslo
či rodné číslo účastníka dražby“, specifický symbol „45272271“, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Složení dražební
jistoty v hotovosti do rukou dražebníka je vyloučeno. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této vyhlášky a
končí zahájením dražby.
Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vydána bankou mající povolení
České národní banky působit na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a
platná alespoň 30 dnů po skončení lhůty stanovené zákonem a touto vyhláškou pro úhradu ceny dosažené vydražením.
Složení dražební jistoty platební kartou či šekem se nepřipouští.
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Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní
poukázka, pokladní složenka, záruční listina osvědčující bankovní záruku apod.). Poté se zapíše do Prezenční listiny a bude mu
přiděleno číslo.
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby
prostřednictvím pošty formou poštovní poukázky doručované do vlastních rukou nebo převodem na číslo účtu, ze kterého byla
dražební jistota uhrazena nebo bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník dražby písemně sdělí dražebníkovi.
Účastníci dražby, kteří se nestanou vydražiteli, vyzvednou dražební jistotu složenou ve formě bankovní záruky osobně po skončení
dražby.
VI.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 10 dnů od skončení dražby na účet dražebníka číslo:
129965970/0300, variabilní symbol „identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby“, specifický symbol „45272271“, vedený u
Československé obchodní banky, a.s., buďto vkladem v hotovosti nebo bankovním převodem. Je-li cena dosažená vydražením
vyšší než 5 milionů Kč, je lhůta pro její uhrazení 30 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit
započtením, platební kartou nebo šekem. Platba směnkou je nepřípustná.
Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li
vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné
výši v termínu její splatnosti, dražebník bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátí záruční listiny vydražiteli.
VII.
Dražebník upozorňuje, že osoby mající k předmětu dražby předkupní právo jsou povinny své právo doložit listinami v originále
nebo v úředně ověřené kopii do zahájení dražby, jinak nelze předkupní právo uplatnit.
Akcionáři, kteří jsou v prodlení s převzetím listinných akcií, které jsou předmětem této dražby, mají podle dosud platného
stanoviska Komise pro cenné papíry právo na převzetí akcií i po zveřejnění dražební vyhlášky. Z tohoto důvodu se může snížit
počet skutečně dražených akcií uvedený v této dražební vyhlášce.
VIII.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby: termín: 2.5.2013 v 9,00 hod, 2. termín: 9.5.2013 ve 13,00 hod.
Sraz k prohlídce je v sídle dražebníka v čase uvedeném výše u termínu prohlídky s tím, že potřebné informace o stavu předmětu
dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená dražebníkem.
Navrhovatel pověřil předáváním listinných akcií akcionářům před dražbou společnost M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha
9. Předávání akcií bude prováděno pouze po telefonické dohodě na adrese pověřené společnosti nebo na adrese navrhovatele.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle pověřené společnosti 266 316 070 nebo 601 594 580.
IX.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví vydražených cenných papírů
k okamžiku udělení příklepu.
Listinné cenné papíry je vydražitel povinen převzít v sídle dražebníka po dohodě o přesném termínu do 10 dnů ode dne úhrady
ceny dosažené vydražením. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele okamžikem předání
předmětu dražby. Bude-li vydražitel v prodlení s převzetím listinných cenných papírů, nese nebezpečí škody a odpovědnost za
škodu vydražitel.
X.
Dražební věřitelé mohou své pohledávky přihlásit u dražebníka do 15 dnů před zahájením dražby. V této lhůtě je dražební věřitel
povinen doložit vznik přihlášené pohledávky a její zajištění originály nebo ověřenými kopiemi listin. Podpis dražebního věřitele na
přihlášce musí být úředně ověřen.
Ke dni uveřejnění této vyhlášky nebyly dražebníkovi přihlášeny žádné pohledávky dražebních věřitelů.
XI.
Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti nebo vydraží-li cenné papíry osoba, která je z dražby
vyloučena, je dražba zmařena. Dražební jistota se v tomto případě použije na úhradu nákladů dražby. Vydražitel, který způsobil
zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, které nepokrývá jím složená dražební jistota; to
platí i pro náklady opakované dražby v důsledku zmaření předchozí dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, odpovídá za
škodu, kterou takovým jednáním způsobil a dražebník je oprávněn požadovat její úhradu. Úhrada škody bude čerpána ze složené
dražební jistoty, případně bude požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku.
Vydražiteli není účtována k vydražené ceně žádná přirážka ani provize, ledaže je v prodlení s převzetím listinných cenných papírů.
V Brně ___________________2013.

V Praze dne _______________2013

………………………………....
EFEKTA CONSULTING, a.s.
Ing. Jaroslav Sochor
člen představenstva

……………………………………
Interhotel Olympik, a.s.
Vlastislav Šos, předseda představenstva
Ing. Michal Adamec, místopředseda představenstva
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