SKALIČAN a.s.

Dodatek č. 2 k Dražební vyhlášce
o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů
(§ 43 zákona č. 26/2000 Sb.)
I.
V souladu s § 44 zákona č. 26/2000 Sb. níže uvedený dražebník vyhlašuje tento dodatek č. 2 k Dražební
vyhlášce o konání nedobrovolné dražby dne 27.6.2017.

II.
Dražebník cenných papírů: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. se sídlem Pribinova 6, 811 09 Bratislava,
Slovensko, IČ 36853054, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl
Sa, vložka č. 4295/B, obchodník s cennými papíry, který je oprávněn organizovat veřejné dražby cenných
papírů na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/2127/570.
Navrhovatel: SKALIČAN a.s., Zelená 226, 552 03 Česká Skalice, IČ 46504958, zápis v obchodním
rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 622.
Vlastník: Akcionáři navrhovatele, kteří v řádných lhůtách podle zákona, na základě výzev emitenta
nepřevzali své listinné akcie po změně jejich podoby ze zaknihované na listinnou a to ani v dodatečné
lhůtě. Aktuální seznam těchto osob je uložen u navrhovatele a uveřejněn dle požadavků zákona, zejména
pak na centrální adrese na internetu (http://www.centralniadresa.cz).
Z důvodu dalšího vyzvednutí listinných akcií svými akcionáři po zveřejnění dražební vyhlášky se ve výše
uvedené dražební vyhlášce snižuje počet dražených akcií a celková odhadnutá cena předmětu dražby.
Článek III. Dražební vyhlášky „Označení a popis předmětu dražby“ nově zní takto:
III.
Označení a popis předmětu dražby: Předmětem dražby jsou tyto cenné papíry:
Emitent
Druh
Forma, podoba, formát
Jmenovitá hodnota 1 akcie
ISIN/SIN, kotace
Počet kusů
Čísla akcií
Odhadní cena předmětu dražby

SKALIČAN a.s., Zelená 226, 552 03 Česká Skalice, IČ 46504958
kmenové akcie, vydány jako hromadné akcie
na jméno, listinná, A4
1000,- Kč
není přidělen, nekótované
6 381
viz. příloha dodatku č. 2 dražební vyhlášky
6.381,- Kč

S akciemi jsou spojena všechna standardní práva akcionáře podle zákona a stanov Emitenta.
Závazky váznoucí na předmětu dražby: nejsou.
Akcie budou draženy společně jako jeden celek.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě odborného odhadu ceny předmětu dražby č.: 41-01/17
ze dne 7.4.2017, zpracovaného znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČ 44119097.
Zápis o odhadu je uveřejněn na webových stránkách Dražebníka.
Ostatní skutečnosti uvedené v Dražební vyhlášce zůstávají nezměněny.
V Brně dne 27.6.2017
Dražebník:

…….………………………….
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Ing. Karel Wagner
v plné moci

