DRAŽEBNíVYHt.ÁŠrn
o konáníveiejnénedobrovoInédražbycennfch papír
vyhotovená dle $ 43 zákona č,.2612000
Sb. o veŤejnfchdražbách
l.
Touto draŽebnívyh|áškouse vyhlašujekonánívežejné
nedobrovo|né
draŽbynekÓtovanfch|istinnfch
akciína jménovydanlchnamístoakciína majite|e,
kteréakcionáiiani v dodatečné
|hťrtě
nepĚed|oŽi|i
pŤedstavenstvem
k ulměně a kteréby|ydne 1,|.4.2007
emitentaproh|ášeny
za nep|atné.
Den konání:

22.8.2007

Místokonání:

salonekrestaurace
U Salzmann, PraŽská8, 30136 Plzen
po
9:00hod.(zahájenidražby
budeprovedeno
Vyvoláním
|icitátora

ČaszahájenídraŽby:

ukončení
zápisuučastník
draŽby)
Zápis učastníkdraŽbyod: 8:00hod.

il.
Dražebník:
obchodníks cennlmi papíryWEST BROKERS a.s., |Č:648 32 341,se síd|emP|zeĎ,
S|ovanskáí00' PsČ 326 00, zapsánv oR vedenémKrajsklmsoudemv P|zni,oddí|B, v|ožkaí004'
je oprávněnorganizovat
zastoupen1i|ng.Pav|emNetrva|em- pŤedsedou
pĚedstavenstva.
DraŽebník
(nazák|aděrozhodnutí
veŤejné
dražbycennÝchpapírťr
Komisepro cennépapíry/dnesČeskánárodní
bankď č.j.43lNl,|92l2001.2).
DraŽebníĚádby|schvá|enrozhodnutím
Komise pro cennépapírya je k
dispoziciV síd|espo|eěnostia na internetové
(www.wb.cz).
stráncedražebníka
Navrhovate|:Škrobárny
HoraŽďovice,
a.s., |Č:46882í71se sídlemHoraŽďovice,
strakonická946,
okresK|atovy,
PsČ 341 35, zapsanáv obchodním
rejstňíku
vedenémKrajsklmsoudemv P|zni,oddí|
B, v|oŽka288,zastoupenápŽedsedoupŤedstavenstva
|ng.Mi|os|avem
Ch|anem.
V|astník:Akcionáči
(emitenta
navrhovate|e
cennéhopapíru),
Keií jsou v rámcizměnyformyakciív
prod|ení
jejichvlměnyza akciena jméno.
s odevzdáním
listinnÝch
akciína majite|e
za če|em
Iil.
PĚedmětemdraŽbyjsou tytoriěastnické
cennépapíry:
1.
9011 ks kmenov./ch|istinnfchakcií o jmenovitéhodnotě 1.000'-Kčjedné emise,
nekÓtovanfch,znějícíchna jméno,s čís|yod 141492do 150502 vydanfch emitentemŠkrobárny
Horažd'ovice,
a.s., |Č:46882171se síd|emHoraŽd'ovice,Strakonická 946, okres K|atovy,PSČ
34í 35' zapsan!v oR vedeném
Krajsklmsoudemv P|zni'oddí|B, v|oŽka288.

Listinnéakcie, kteréjsou předmětemdražby,by|yvydány namístoakciína majitele,které
akcionářiv rámci změny Íormyakciínepřed|oŽi|i
ani v dodatečné
|hůtěk Výměněa kteréby|ydne
11.4.2007představenstvememitentaprohlášenyza nep|atné.Emitentjako navrhovate|plnítouto
draŽboupovinnostprodat V sou|adus ustanovením
$'l86b a $214 zákona č. 513/1991sb.,
2.

obchodního
ákoníku, tytoakcie ve veřejnédražbě.Všechnyakcie budoudraženyjako jedence|ek.

Cena předmětudraŽbyby|azjištěnaposudkemzna|ce|ng.JiříhoVaňkaze dne 8.6.2007pod
posudku067 a stanovenave výši210,-Kčza jednuakciio nominá|ní
čís|em
hodnotě.1.ooo,Kč,tj.
3.

í.892.3.l0'Kč (s|ovy:JedenmiIionosmsetdevadesátdvatisícetřistadeset
koruněeských)za všechny
v draŽbě nabízenéakcie. Posudek je k dispozici k nah|édnutí
v síd|edražebníka
a 1éžzpůsobem
- www.wb.cz).
umoŽňujícím
dá|kovlýpřístup(wwwstránkydraŽebníka
4'
Proh|ídka
předmětudražbyje stanovenana 17.7.2OO7
od .10:00hod' do ,|'|:00hod. a na
8.8'2oo7od 'l0:00hod.do 11:00hod.v síd|edraŽebníka
S|ovanská1oo,326 00 P|zeň.
5.
D|e stanoviskaČeskénárodníbankymajíakcionáři,kteřísi dosud |istinné
akcie nevyměni|i
právotak uěinitaŽ do okamŽikuprodejeakciíve veřejnédražbě.Z výšeuvedeného
důvoduse může
snížitpočetnabízenýchakciíuvedenýchv tétodraŽební
vyh|ášce.

tv.
podáníčiní
Nejnižší
990.000,příhozby|stanovenna 9.000,-Kč.
Kč,minimá|ní
V.
jistotaby|astanovenana částku29o.ooo,-Kě. DraŽební
Dražební
jistotamusíbýt uhrazenana účet
draŽebníkaě. 10719229210300
(iako variabi|nísymbo| musí být uvedeno identifikační
čís|o/u
právnickýchosob/čirodnéčís|o
/u fyzickýchosob/účastníka
d|ažby,jako specifickýsymbo|musíbýt
uvedeno 46882171),vedený u Čsoa, buďto v hotovosti na bankovníúčetnebo bankovním
převodem.Lhůtapro úhradudraŽebníjistoty
začínádnemzveřejněnítétovyh|áškya končí
zahájením
dražby.Za čas úhradydraŽebníjistotyje povaŽovánokamŽik,kdy jsou penízepřipsány na účet
draŽebníka.DraŽebníkbude akceptovat rovněŽ s|oŽenídraŽebníjistoty v hotovosti k rukám
dražebníka
a to v jeho síd|e;|hůtapro tento způsobs|oŽenídraŽebníjistotykoněív 16:00hod.
pracovního
dne bezprostředněpředcházejícího
dni konánídraŽby.
je rovněŽs|oŽenídraŽebníjistotyve formě bankovnízáruky. Bankovnízáruka musíbýt
Přípustné
vydánabankoumající
povo|ení
ČNBpŮsobitna územíČR a musíbýtvystavenav českém
jazyce.
Bankovní
zárukamusíbý neodvo|ate|ná
a musíp|atita|espoňšedesátdnůpo datukonánídražby.
ÚčastníkdraŽbydo|oŽípři zápisu do dražbydok|adprokazující
zap|acenídražebníjistoty
(výpisz účtu
prokazujícíodepsání částkyz účtuve prospěch úětudražebníka,poštovnípoukázka' pok|adní
s|oŽenka,příjmovýpok|adnídok|ad draŽebníkaprokazujícís|oženídraŽebníjistoty v hotovosti
k rukámdražebníka,
záruční|istinaosvědčující
bankovní
záruku).Potébude zapsán do seznamu
účastníků
draŽbya budemu přidě|eno
dražební
čís|o.

Učastníkům
draŽby,kteří se nestanou Vydražite|i,
se vrací dražebníjistota sloŽená v penězích
bankovnímpřevodemve prospěch účtu,
jehoŽ čís|oúěastníkpísemněsdě|ídraŽebníkovi,
a to do
dvou pracovníchdnú ode dne konání draŽby. ÚčastnícidraŽby, kteří se nestanou vydraŽite|i,
jistotus|oŽenouve forměbankovnízáruky osobněpo skončení
vyzvednoudraŽební
draŽby.
By|o-|iod draŽbyupuštěno,
jistotybez zbýeěnéhoodk|aduod upuštění
vrátíse poskytnuté
od draŽby.

vt.
VydraŽite|je povinenuhraditcenu dosaženouvydražením
do í0 dnůod skončenídraŽbyna účet
,|0719229210300
dražebníka
ě,,
Vedenýu Čsog, s uvedením
variabi|ního
symbo|u,,identifikační
čís|o
či rodnéčís|ovydraŽite|e.a specifickéhosymbo|u46882171,budto v hotovostina bankovníúěet
draŽebníka
převodem.Je-|icena dosaŽenávydražením
nebobankovním
vyšší
neŽ5 mi|.Kč,je |hůta
pro úhradukupníceny vydraŽite|em
30 dnůod skončení
dražby.Cenu dosaženou
vydraŽením
ne|ze
p|atební
uhraditzapočtením,
kartounebošekem.P|atbasměnkouje nepřípustná.
jistota,kterouVydražite|
Dražební
uhradi|před zahájenímdraŽby,se zapoěítávána cenu dosaženou
vydražením'By|ali Vydražite|em
s|oŽenadražebníjistota ve formě bankovnízáruky,je vydražite|
povinenuhraditcenu dosaŽenouvydraŽením
v p|névýšiv termínujejísp|atnosti,
draŽebník
bez
zbytečného
odk|adupo uhrazeníceny vrátízáruční
|istinyvydraŽiteIi.
vil.
DraŽebníkupozorňuje,Že osoby majícík předmětudraŽbypředkupníprávojsou povinnysvé právo
do|oŽit|istinami
v originá|enebo v úředněověřenékopiido zahájenídražby,jinak ne|zepředkupní
právoupIatnit.
vlil.
Uhradí-|i
vydraž|te|
cenu dosaŽenouvydražením
přecházína něj V|astnictví
v termínusp|atnosti,
vydraŽených
akciík okamŽikuudě|enípřík|epu.
Listinnéakcie budou předányVydraŽite|i
v síd|e
draŽebníka.o předání předmětu dražbybude sepsán protoko|Předání předmětu dražby,kteý
podepíšedražebník,navrhovate|a vydražite|.
Veškerénák|ady spojenés předáníma převzetím
předmětu draŽby nese vydraŽitel,vyjma nadbýečnýchnák|adůvznik|ýchz důvodůna straně
navrhovate|enebo draŽebníka'Nebezpeěíškodyna předmětudražbypřecházíz jeho dÉite|ena
VydraŽite|e
dnem předánípředmětudražby,týždnem přecházína vydraŽite|e
odpovědnostza škodu
způsobenouv souvis|ostis předmětem draŽby. Je.|i vydraŽite|v prod|enís převzetímpředmětu
dražby,nese nebezpeěíškodya odpovědnostza škodu.

tx.
DraŽebnívěřite|é,ktenýmijsou zástavní věřite|é,věřite|é,jejichŽ poh|edávkyjsou zajištěny
zadtžovacímprávem' nebo právem omezujícímpřevod předmětu draŽby' správce daně, správy
sociá|níhozabezpeěenía zdravotnípojišťovny,
provádějícíveřejnépoj|štění,
majícípoh|edávky
uspokojite|né
v tétodraŽbě,mohousvépoh|edávky
is přís|ušenstvím
ke dni konánídražbypísemně
přih|ásitu dražebníka
do í5 dnůpřed zahájenímdraŽby.V této|hůtě
je dražební
věřite|povinen
do|oŽitVznik přih|ášené
poh|edávkya její zajištění
originá|yči ověřenýmikopiemi|istin.Podpis
dražebního
věřite|ena přih|ášce
musíbýtúředněověřen.
Ke dni uveřejněnítéto vyh|áškyneby|y draŽebníkovipřih|ášenyŽádné poh|edávkydražebních
věřite|ů.

x.
Neuhradi|ivydražite|
cenu dosaŽenouvydražením
v termínusp|atnostinebo vydraŽ!|iakcie osoba,
Rerá je z dražbyvy|oučen
a, je dražbazmařena.Vydražite|
v takovémpřípaděnenabýváv|astnictví

předmětudraŽby,odpovídáza škodu,kteroutakovýmjednánímzpůsobi|a draŽebníkje oprávněn
poŽadovatjejí úhradu.Úhrada škody bude ěerpána ze s|oŽenédraŽebníjistoty, případněbude

poŽadovánop|něníbankou poskýujícíbankovnízáruku. DraŽebníkzdůrazňuje,Že zmařite| je
povinenuhraditvšechnynákladyspojenés realizacízmařenéěi případněopakovanédraŽby- viz
$2
odst. m) zákona č. 26n00o Sb. o veřejnýchdraŽbách.Nestačí-|i
na úhradutěchto nák|adůvýše
jistoty,
je
draŽební
povinenten,kdo způsobi|
zmařenídraŽby,uhraditzby|oučástnák|adů
do 14 dnů
od vyzvánídraŽebníka.
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Ing.Pavel Netrval r
piedseda predstavenstva
WEST BROKERS a.s.
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lng. MiloslavChlan
prédsedapiedstavenstva
Škrobárny
HoraŽd'ovice,
a.s.

