Dodatek č. 1
 k Dražební vyhlášce
o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů
(§ 43 zákona č. 26/2000 Sb.)

V souladu s § 44 zákona č. 26/2000 Sb. níže uvedený dražebník vyhlašuje tento Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce o konání nedobrovolné dražby akcií spol. METROPROJEKT Praha  a.s.,  konané dne 18.11.2004 v Plzni, v salónku restaurace U Salzmannů.
I.
Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby nekótovaných listinných akcií, s jejichž převzetím jsou majitelé v prodlení podle § 214 Obchodního zákoníku.

Den konání: 			 18.11.2004
Místo konání: 			 v salónku restaurace U Salzmannů, Pražská 8, Plzeň 301 14
Čas zahájení dražby:		09:00 hod.
Zápis účastníků dražby od: 	08:00 hod.

II.
Dražebník: WEST BROKERS a.s., IČ 64 83 23 41, se sídlem Plzeň, Purkyňova 25, 301 36, zapsán v OR vedeném Krajským soudem  v Plzni oddíl B vložka 1004, obchodník s cennými papíry, držitel povolení k poskytování investiční služby dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 591/92 Sb. Dražební řád byl schválen rozhodnutím komise a je k dispozici v sídle společnosti.

Navrhovatel: 	 METROPROJEKT Praha  a.s., se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/l786, IČ: 45271895, (zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418)

Vlastník: akcionáři navrhovatele (emitenta cenného papíru), kteří jsou v prodlení s převzetím níže uvedených listinných akcií. 

Protože v době mezi zveřejněním dražební vyhlášky a dnešním dnem si akcionáři METROPROJEKT Praha  a.s.,  vyzvedli celkem 65 kusů akcií,  v dražební vyhlášce se snižuje počet dražených akcií a snižuje celková odhadnutá cena předmětu dražby. Úplné znění odstavce III. - Předmět dražby  je následující:

1.	256 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč jedné emise, znějících na jméno, nekótovaných, vydaných emitentem METROPROJEKT Praha  a.s.
2.	Listinné akcie, které jsou předmětem dražby, nebyly při změně podoby akcií převzaty akcionáři ani v dodatečné přiměřené lhůtě. Emitent jako navrhovatel plní touto dražbou povinnost prodat v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tyto akcie ve veřejné dražbě.  Všech   256 akcií bude draženo jako jeden celek.
	Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika PROSCON , s.r.o. ze dne 15.7.2004, pod číslem posudku 0801/04  a to na částku 3966,- Kč za jednu akcii, tj. 1 015 296,- Kč za všechny v dražbě nabízené akcie. Posudek znalce je k dispozici k nahlédnutí v sídle dražebníka.
	Dle stanoviska Komise pro cenné papíry mají akcionáři, kteří si dosud listinné akcie nepřevzali, právo tak učinit až do okamžiku prodeje akcií ve veřejné dražbě. Z výše uvedeného důvodu se může snížit počet nabízených akcií uvedených v této vyhlášce.


IV.
Místo zveřejnění tohoto dodatku:  v den konání dražby v místě dražby
V.
Ostatní skutečnosti uvedené v dražební vyhlášce zůstávají nezměněny.
V Plzni dne 18.11.2004




........................…………..				........................…………..
Ing. Pavel Netrval					Ing. Jan Kout
předseda představenstva        				zmocněnec
WEST BROKERS, a.s.         					METROPROJEKT Praha  a.s.

