Dodatek č. 2 k Dražební vyhlášce
o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů
(§ 43 zákona č. 26/2000 Sb.)
V souladu s § 44 zákona č. 26/2000 Sb. níže uvedený dražebník vyhlašuje tento Dodatek č. 2 k Dražební
vyhlášce o konání nedobrovolné dražby ze dne 24.8.2010 číslo vyhlášky 10933881.
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.stockmarket.cz.
Navrhovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubice, Zelené předměstí, Teplého 2014, pSČ 530
02, IČ: 60108631, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 999.
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.centralniadresa.cz).
Dlužník:  Zástavce: 
Předmětem dražby jsou tyto cenné papíry:
Emitent

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sídlem Pardubice, Zelené
Předměstí, Teplého 2014, 530 02, IČ: 60108631

Druh

kmenové akcie

Podoba

listinná

Forma

na majitele

Jmenovitá hodnota 1 akcie

1 000, Kč

Datum emise

1. ledna 1994

ISIN/SIN

není přidělen

Kótované/nekótované

nekótované

Počet kusů

10 466

Čísla akcií

HL č. 1416

(nahr. akcie č. 10573 – 10580)

HL č. 1417
(nahr. akcie č. 62552 – 62558)
HL č. 1418 – 1535 (nahr. akcie č. 65749 – 66954)
HL č. 1537 – 1571 (nahr. akcie č. 66971 – 67245)
HL č. 1573 – 1690 (nahr. akcie č. 67261 – 68466)
HL č. 1692
(nahr. akcie č. 68474 – 68478)
HL č. 1694 – 1723 (nahr. akcie č. 68494 – 68714)
HL č. 1725 – 1757 (nahr. akcie č. 68730 – 69061)
HL č. 1759 – 2076 (nahr. akcie č. 69092 – 72454)
HL č. 2078 – 2171 (nahr. akcie č. 72490 – 73293)
HL č. 2173 – 2269 (nahr. akcie č. 73298 – 74194)
HL č. 2271 – 2401 (nahr. akcie č. 74204 – 76339)
65742, 65744 – 65748
Odhadnutá cena 1 akcie

229, Kč

Odhadnutá cena všech akcií

2.396.714, 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. Cena byla
stanovena na základě znaleckého posudku č.: 49125/10 ze dne 4.8.2010.
Prohlídka předmětu dražby je stanovena na 25.10.2010 a na 1.11.2010 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.
____________________
V době mezi zveřejněním dražební vyhlášky a dnešním dnem si akcionáři navrhovatele převzali celkem 147
kusů akcií. Počet dražených akcií a celková odhadnutá cena předmětu dražby ve výše uvedené dražební
vyhlášce se tímto snižuje o 147 kusů, tj. o 33 663, Kč na 2 396 714, Kč.
Ostatní skutečnosti uvedené v dražební vyhlášce zůstávají nezměněny.
V Praze dne 29.10.2010

Tomáš Vavřinec
místopředseda představenstva
CAPITAL PARTNERS a.s.

