Informace pro dotčené osoby ohledně převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s.

V návaznosti na výzvu dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. a
postup při výplatě tohoto výtěžku, jež byla uveřejněna dne 19. 12. 2014 na internetových stránkách
společnosti OSTROJ a.s. a společnosti Patria Finance, a.s., uvádí se informace týkající se výplaty
výtěžku dražby po skončení lhůty pro uplatnění žádosti o výplatu výtěžku, která uplynula dne
6. 2. 2015.
Společnost Patria Finance, a.s. vyplatila dne 26. 2. 2015 všem dotčeným osobám, které podaly ve
lhůtě do 6. 2. 2015 žádost o výplatu výtěžku, část výtěžku připadající na jimi odevzdané zneplatněné
akcie společnosti OSTROJ a.s.
Po vyplacení výtěžku, jak uvedeno shora, oprávněným osobám, bude pak nejpozději do 30. 3. 2015
u zbylé nevyzvednuté části z ceny dosažené vydražením podán návrh na uložení do úschovy u soudu
v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném k 31. 12. 2013,
a se zákonem č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních (dále jen ZZŘS). Společnost OSTROJ a.s.
pověřila společnost Patria Finance, a.s. uložením nevyzvednuté části výtěžku dražby do úschovy
Okresního soudu v Opavě (dále jen Soud).
Po vydání usnesení Soudu o přijetí nevyzvednuté části výtěžku dražby do úschovy mohou dotčené
osoby, které předloží Soudu akcie společnosti OSTROJ a.s., jež byly dne 21. 8. 2014 prohlášeny touto
společností za neplatné, požádat Soud o vydání části úschovy připadající na jimi dosud držené
zneplatněné akcie, za podmínek stanovených ZZŘS.
Ustanovení § 298 ZZŘS uvádí, že předmět úschovy vydá soud příjemci na jeho žádost. Je tedy nutné,
aby dotčená osoba požádala Soud o vydání části úschovy za podmínek blíže specifikovaných v ZZŘS, a
to ve lhůtě 3 let od právní moci rozhodnutí Soudu o přijetí do úschovy. Dotčené osoby tak mohou dle
ZZŘS ve lhůtě 3 let od právní moci rozhodnutí Soudu o přijetí do úschovy požádat o vydání části
úschovy připadající na jimi držené zneplatněné akcie.
Po uplynutí výše uvedené lhůty 3 let od právní moci rozhodnutí Soudu o přijetí do úschovy rozhodne
Soud, že předmět úschovy připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 1 roku ode dne
vyhlášení tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce Soudu. Dotčené osoby
jsou tak oprávněny požadovat vydání výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. ve lhůtě 1 roku
ode dne vyhlášení výše uvedeného rozhodnutí Soudu, jež bude vyvěšeno na úřední desce Soudu.
Uplynutím této lhůty 1 roku připadne předmět úschovy, resp. nevyzvednutá část výtěžku z prodeje
akcií ponížená o vyplacené výtěžky ze soudní úschovy, státu, aniž by Soud o této skutečnosti vydával
další rozhodnutí. Vlastnické právo tak stát nabude dnem následujícím po uplynutí lhůty bez dalšího
rozhodnutí. Připadne-li předmět úschovy státu, zaniknou práva účastníků i jiných osob k němu.
Dotčené osoby tak tímto okamžikem pozbývají právo na vydání výtěžku úschovy připadající na jimi
držené akcie společnosti OSTROJ a.s.

Společnost Patria Finance, a.s. a společnost OSTROJ a.s. uveřejní pravomocné rozhodnutí Soudu o
přijetí do úschovy na svých internetových stránkách: www.patria-finance.cz, sekce Veřejné dražby
cenných papírů a na stránkách www.patria-direct.cz, sekce Veřejné dražby cenných papírů, resp.
www.ostroj.cz, sekce Pro akcionáře, bez zbytečného odkladu.
Uložením nevyzvednuté části výtěžku dražby do úschovy jsou splněny veškeré povinnosti společnosti
OSTROJ a.s. dle obchodního zákoníku vůči dotčeným osobám.
Společnost Patria Finance, a.s. a společnost OSTROJ a.s. upozorňuje dotčené osoby, že nebude
poskytovat právní poradenství ohledně vydání výtěžku dražby z úschovy Soudu.
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