Dodatek È. 1 k Dražební vyhlášce
o konání veøejné nedobrovolné dražby cenných papírù
(§ 43 zákona È. 26/2000 Sb.)
V souladu s § 44 zákona è. 26/2000 Sb. níže uvedený dražebník vyhlašuje tento Dodatek
è. 1 k Dražební vyhlášce

o konání veøejné nedobrovolné

dražby akcií spol. OTAVA

-

PATRIA, a. s. konané dne 23.1.2007 v prostoru Kinosál, LD Královská vila, areál spoleènosti
Bristol a.s., Zámecký vrch 34, Karlovy Vary.

I.
Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veøejné nedobrovolné dražby nekótovaných
listinných akcií, s jejichž pøevzetímjsou majitelé v prodlení.

Den konání:

23.1.2007

Místo konání:

Kinosál, LD Královská vila, areál spoleènosti Bristol a.s.,
Zámecký vrch 34, Karlovy Vary
10:00 hod (vyvoláním licitátora po ukonèení zápisu úèastníkù

Èas zahájení dražby:

dražby)
Zápis úèastníkù dražby od:

9:00 hod.
II.

Dražebník: Obchodník s cennými papíry WEST BROKERS a.s., IÈ: 64832341,

se sídlem

Plzeò, Slovanská 100, 326 00, zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 1004, zastoupený Ing. Pavlem Netrvalem - pøedsedou pøedstavenstva. Dražebník je
oprávnìn

organizovat veøejné dražby cenných papírù (na základì

banky (døíve KCP) è.j. 43/N/192/2001-2).
národní

banky

a je k dispozici

rozhodnutí Èeské národní

Dražební øád byl schválen rozhodnutím

v sídle spoleènosti

a na www stránkách

Èeské

dražebníka

(www.wb.cz).
Navrhovatel:
zapsaná

OTAVA

- PATRIA, a. S., IÈ: 46882758 se sídlem Karlovy Vary, I. P. Pavlova 8,

v OR vedeném

Krajským

soudem

v Plzni, oddíl B, vložka

291, zastoupená

pøedsedou pøedstavenstva Borisem Kocherovem.

Vlastník:

Akcionáøi

navrhovatele

(emitenta

pøevzetím níže uvedených listinných akcií.

cenného

papíru),

kteøí jsou

v prodlení

s

III.
Protože v dobì

mezi zveøejnìním dražební vyhlášky a dnešním dnem si akcionáøi

spoleènosti OTAVA - PATRIA, a. s., IÈ: 46882758 se sídlem Karlovy Vary, I. P. Pavlova 8,

vyzvedlicelkem 5.763 kusù akcií, v dražební vyhlášce se snižuje poèet dražených akcií a
snižuje se celková odhadnutá cena pøedmìtu dražby.
Úplné znìní odstavce 111.,
bodù 1 až 3 dražební vyhlášky je tedy následující:
Pøedmìtem dražby jsou tyto úèastnické cenné papíry:
1.

13960 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotì 1.000,- Kè jedné emise,

nekótovaných, znìjících na majitele, s èísly od 011970 do 019929 a s èísly od 021001 do
027000 vydaných emitentem OTAVA - PATRIA, a. s., IÈ: 46882758 se sídlem Karlovy Vary,

I. P. Pavlova8, zapsanáv OR vedenémKrajským soudem v Plzni, oddíl 8, vložka 291.
2.

Listinné akcie, které jsou pøedmìtem dražby, nebyly pøizmìnì podoby akcií pøevzaty

akcionáøi ani v dodateèné pøimìøené lhùtì. Emitent jako navrhovatel plní touto dražbou
povinnost prodat v souladu s ustanovením §113 odst. 13 zákona 256/2004, zákona o
podnikání na kapitálovém trhu, a dále § 214 zákona è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
tyto akcie ve veøejnédražbì. Všechny akcie budou draženy jako jeden celek.
3.

Cena pøedmìtu dražby byla zjištìna posudkem znalce Ing. Jiøího Vaòka ze dne

27.10.2006 pod èíslem posudku 061 a stanovena ve výši

594,- Kè za jednu akcii o

nominální

8.292.240,-Kè

hodnotì

1000

Kè,

Osmmilionùdvìstìdevadesátdvatisícedvìstìètyøicet

tj.

(slovy:

korun èeských) za všechny v dražbì

nabízené akcie. Posudek je k dispozici k nahlédnutí v sídle dražebníka a též zpùsobem
umožòujícím dálkový pøístup(www stránky dražebníka - www.wb.cz).
IV.
Místo zveøejnìní tohoto dodatku: v den konání dražby v místì dražby.

v.
Ostatní skuteènosti uvedené v dražební vyhlášce zùstávají nezmìnìny.

V Karlových Varech dne 23.1.2007

v.!Jp
Ing. Pavel Netrval
pøedseda pøedstavenstva
WEST BROKERS a.s.

pøedsedapøedstavenstva
OTAVA - PATRIA, a. s.

