Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226
zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583
vedeném Městským soudem v Praze
Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Dodatek č. 1
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY
I.
Dražební vyhláškou ze dne 11. května 2011 (Dražební vyhláška) bylo vyhlášeno konání dražby dobrovolné dne 16. června 2011 v atriu hotelu
Christie, Vladislavova 20, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
II.
Dražebník:

Patria Finance, a.s., IČ 60197226, se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583, zastoupen Lenkou Vavřichovou, na základě plné moci

Navrhovatel:

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446
III.

Tímto dodatkem č. 1 Dražební vyhlášky se upravuje tisková chyba v bodě 14 na str. 4, týkající se složení dražební jistoty a předání konfirmace, a
to následovně (viz zvýrazněné části):
Původní znění:
Dražební jistota složená převodem na účet Dražebníka musí být na tento účet připsána nejpozději tři pracovní dny přede dnem
konání dražby.
V případě, kdy (i) účastník dražby o vystavení konfirmace požádá později jak dva pracovní dny přede dnem konání dražby nebo (ii)
bude zřejmé, že konfirmaci nebude možné účastníkovi dražby doručit přede dnem konání dražby, Dražebník účastníkovi dražby předá
konfirmaci v sídle Dražebníka nebo dne 25. května 2011 mezi 9:00 - 9:30 v místě konání dražby.
Nové znění:
Dražební jistota složená převodem na účet Dražebníka musí být na tento účet připsána nejpozději do půlnoci 15. června 2011.
V případě, kdy (i) účastník dražby o vystavení konfirmace požádá později jak dva pracovní dny přede dnem konání dražby nebo (ii)
bude zřejmé, že konfirmaci nebude možné účastníkovi dražby doručit přede dnem konání dražby, Dražebník účastníkovi dražby předá
konfirmaci v sídle Dražebníka nebo dne 16. června 2011 mezi 9:00 - 9:30 v místě konání dražby.
IV.
Ostatní ustanovení Dražební vyhlášky jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
V Praze dne 8. června 2011
Dražebník:

________________________
Patria Finance, a.s.
Lenka Vavřichová, na základě plné moci

