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Veřejná soutěž 

Název VS: 
Prodej nevyzvednutých kusových akcií na jméno 
v listinné podobě vydaných emitentem EUTECH 
akciovou společností 

 
 

Vyhlašovatel (emitent) 

Název vyhlašovatele: EUTECH akciová společnost 

IČ: 471 51 421 

DIČ: CZ47151421 

Adresa sídla: Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk 

Statutární zástupce: Ing. Irena Adamusová, statutární ředitel společnosti 

 

 

Webové stránky: http://www.eutech.cz 

 
 
1. Dne 2. 2. 2017 byla uveřejněna na webových stránkách společnosti EUTECH 

akciová společnost a dále zveřejněna v Obchodním věstníku 2. výzva k podání 
nabídek – veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, jejímž předmětem  byla nabídka 
prodeje 113.555 ks kusových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, 
nekótovaných, neomezeně převoditelných, vydaných společností EUTECH 
akciová společnost, IČ: 471 51 421, se sídlem Nádražní 1617/1, Šternberk, které 
nebyly ani na základě opakované výzvy společnosti akcionářům k převzetí 
vydaných listinných kmenových kusových akcií znějících na jméno převzaty. 
Předmětem veřejné soutěže byly všechny akcie uvedené shora jako celek. 
 

2. V rámci veřejné soutěže byly podány dvě nabídky, a to nabídka společnosti 
EUTECH akciové společnosti a pana Aleše Hodiny, která byla vítězná. Pro úplnost 
se uvádí, že předmětem prodeje bylo nakonec 113.398 ks shora uvedených akcií. 
Kupní cena, za níž všechny akcie byly prodány, odpovídá částce 10.432.616,- Kč. 

 
3. Po započtení pohledávek vzniklých EUTECH akciové společnosti v souvislosti 

s prodejem akcií, bude výtěžek z prodeje vyplacen původním vlastníků cenného 
papíru v souladu s ust. § 543 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.  

 
4. Tímto společnost EUTECH akciová společnost oznamuje všem akcionářům, jež si 
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nevyzvedli ani na základě opakované výzvy společnosti adresované akcionářům 
k převzetí vydaných listinných kmenových kusových akcií znějících na jméno, tyto 
akcie, že tyto byly prodány. S ohledem na tuto skutečnost již nejsou akcionáři 
společnosti a ve vztahu k nim bude postupováno v souladu s ust. § 543 NOZ. 

 
Ve Šternberku dne 21.6.2017 
 
Osoba oprávněná zastupovat emitenta 
 
Ing. Irena Adamusová, statutární ředitel  
EUTECH akciová společnost 
IČ: 471 51 421 
Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk 
 
 


