Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064
zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215
vedeném Městským soudem v Praze
Tel.: (+420) 221 424 242, Fax: (+420) 221 424 179

Výzva dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti
OSTROJ a.s. a postup při výplatě tohoto výtěžku
1. Dne 31. října 2014 byly v nedobrovolné veřejné dražbě prodány akcie společnosti
OSTROJ a. s. na jméno v listinné podobě, které nebyly převzaty v rámci procesu
změny formy akcií (dále také „Nepřevzaté akcie“) výměnou za akcie na majitele
v listinné podobě, jež byly prohlášeny za neplatné dne 21. srpna 2014 (dále také
„Neplatné akcie“). Údaje z protokolu o provedené nedobrovolné dražbě jsou
zveřejněny na Centrální adrese (internetové stránky www.centralniadresa.cz), číslo
dražby 10950280.
2. Podle ustanovení § 214 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
účinném do 31. 12. 2013, každému, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné (dále
jen „Dotčená osoba“), vzniklo po úhradě ceny dosažené vydražením Nepřevzatých
akcií právo, aby mu společnost OSTROJ a. s. vyplatila výtěžek z tohoto prodeje po
započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prodejem Nepřevzatých akcií a
v souvislosti s prohlášením akcií na majitele za neplatné.
3.

Společnost OSTROJ a.s. stanovila částku výtěžku z prodeje Nepřevzatých akcií
připadající na jednu Neplatnou akcii po započtení pohledávek dle bodu 2., tj. čistý
výtěžek z prodeje akcií k výplatě ve výši 1.025,34 Kč (slovy: jeden tisíc dvacet pět
korun českých třicet čtyři haléřů).

4. Společnost OSTROJ a. s., pověřila zajištěním výplaty výtěžku z prodeje akcií
společnost Patria Finance, a.s., IČO: 264 55 064, se sídlem Jungmannova 745/24,
Praha 1, PSČ: 110 00.
5. Žádost o výplatu výtěžku z prodeje Nepřevzatých akcií (dále jen „Žádost“) se
podává na předepsaném tiskopise, jehož vzor je ke stažení ZDE (v případě osobní
návštěvy společnosti Patria Finance, a.s.) a ZDE (v případě osobní návštěvy
společnosti OSTROJ a.s.).
6. Žádost včetně Neplatných akcií je třeba uplatnit jedním z níže uvedených způsobů
od 7. ledna do 6. února 2015.
7. Dotčená osoba je povinna uplatnit Žádost osobně následujícími způsoby:
I. V sídle společnosti Patria Finance, a.s., na adrese Jungmannova 745/24, Praha 1,
PSČ: 110 00, pouze v pátek, od 09:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 (je nutné mít
s sebou doklad totožnosti), nebo
II. V sídle společnosti OSTROJ, a .s. na adrese Těšínská 1586/66, Předměstí, Opava,

PSČ: 746 01, pouze ve středu, od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 (je nutné mít
s sebou doklad totožnosti).
8. Spolu s Žádostí je Dotčená osoba povinna odevzdat Neplatné akcie.
9. Společnost Patria Finance, a.s. vyplatí alikvotní část čistého výtěžku z prodeje akcií
dle bodu 3. Dotčeným osobám, které splní všechny výše uvedené podmínky
v bodech 7. a 8., tj. uplatní řádně vyplněnou Žádost a odevzdají Neplatné akcie do
6. února 2015, pouze bezhotovostním převodem na účet uvedený v Žádosti.
Platby budou rozesílány bez zbytečného odkladu po uplynutí výše uvedené lhůty.
10. Po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění Žádosti a odevzdání Neplatných akcií bude
v souladu s § 214 obchodního zákoníku nevyzvednutá část výtěžku dražby uložena
do úřední úschovy u příslušného soudu v souladu s právními předpisy, zejména se
zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění (ZZŘS).
Po vydání rozhodnutí soudu o přijetí nevyzvednuté části výtěžku dražby do soudní
úschovy dle ZZŘS může Dotčená osoba požádat soud o vydání úschovy v souladu
s tímto zákonem, bližší informace k dalšímu postupu při vydání budou uveřejněny
nejpozději po uplynutí lhůty uvedené v bodě 6.
11. Upozornění: Případné dotazy týkající se postupu pro výplatu čistého výtěžku
z prodeje akcií zasílejte společnosti Patria Finance, a.s. na emailovou adresu:
drazba@patria.cz.
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