Dodatekč. 1 k Dražební vyhlášce
o konání veřejnénedobrovolné dražby cenných papírů
(§ 43 zákona č. 26/2000Sb.)
V souladu s § 44 zákona č. 26/2000 Sb. níže uvedený dražebník vyhlašuje tento Dodatek č. 1 k Dražební
vyhlášce o konání nedobrovolné dražby ze dne 17.6.2009 číslo vyhlášky 10929071.
Dražebník cenných papírů: CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Dušní 22, Praha 1, PSČ 110 05, IČ
60281308, obchodník s cennými papíry, který je oprávněn organizovat veřejné dražby cenných papírů.
Dražební řád byl schválen rozhodnutím Komise č.j. 43/N/33/2001 ze dne 28. 3. 2001 a je ve znění změn
schválených rozhodnutím Komise č.j. 43/N/182/2004/2 ze dne 20.1.2005 a rozhodnutím České národní
banky č.j. 542/N/141/2006/1/2006/9445/540 ze dne 20. 10. 2006 a je k dispozici v sídle společnosti a na
stránce dražebníka www.capart.cz.
Navrhovatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36, IČ
49453866, zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1164.
Vlastník: Akcionáři Navrhovatele, jež byli vedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle
zvláštního právního předpisu jako vlastníci (dříve majitelé) původních zaknihovaných akcií ke dni zrušení
registrace v této evidenci a jež jsou v prodlení s převzetím listinných cenných papírů (akcií) po změně jejich
podoby ze zaknihované na listinou. Aktuální seznam těchto osob je uložen u Navrhovatele a uveřejněn dle
požadavků zákona, zejména pak na centrální adrese na internetu (http://www.centralni-adresa.cz).
Dlužník: --- Zástavce: --Místo zveřejnění tohoto dodatku: www.centralni-adresa.cz
www.capart.cz
v den konání dražby v místě dražby
Protože v době mezi zveřejněním dražební vyhlášky a dnešním dnem akcionáři navrhovatele převzali celkem
1.320 kusů akcií, ve výše uvedené dražební vyhlášce se snižuje počet dražených akcií a celková odhadnutá
cena předmětu dražby.
Předmětem dražby jsou tyto cenné papíry:
Emitent

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,
sídlo Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36
IČ 49453866

Druh

kmenové akcie

Podoba

listinná

Forma

na majitele

Jmenovitá hodnota 1 akcie

1 000,-- Kč

Datum emise

1. 12. 1993

ISIN/SIN

není přidělen

Kótované/nekótované

nekótované

Počet kusů

17 864

Čísla akcií

akcie č. 60210 až 63853;
hromadné listiny nahrazující 1000 ks akcií série HA-00040 až HA00042, č.nahrazovaných akcií 0039001-0042000;
hromadné listiny nahrazující 100 ks akcií série HB-00045 až HB00052, č.nahrazovaných akcií 0046401-47200;
hromadné listiny nahrazující 10 ks akcií série HC-00216 až HC01257, č.nahrazovaných akcií 0049351-0059770

Odhadnutá cena 1 akcie

132,-- Kč

Odhadnutá cena všech akcií

2.358.048,-- Kč

Zástava (zástavní smlouva č.)

---

zástavní věřitel

---

Důvod, pro který je navrhováno provedení dražby nedobrovolné, je skutečnost, že akcionáři nepřevzali akcie
při změně jejich podoby ze zaknihované na listinnou, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni. Stanovení ceny
obvyklé pro potřebu dražby provedla Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc., číslo posudku 438-16/09.
Prohlídka předmětu dražby je stanovena na 10.6.2009 a na 11.6.2009 od 9:00 hod. do 11:00 hod. a to v sídle
dražebníka na adrese Dušní 22, Praha 1.
Akcie budou draženy jako jeden celek.
____________________
Ostatní skutečnosti uvedené v dražební vyhlášce zůstávají nezměněny.
V Praze dne 9.6.2009

Tomáš Vavřinec
místopředseda představenstva
CAPITAL PARTNERS a.s.

