Informační memorandum
k prodeji souborů akcií SP Poběžovice a.s., AGROSTAV Horšovský Týn a.s.
spolu s

obchodním podílem ve společnosti Šumavský Masokombinát s.r.o.
Z pověření Ing. Vladimíra Nechutného, insolvenčního správce v insolvenční věci, vedené pod spisovou
značkou KSPL 27 INS 12295/2010, vyzývá společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, blíže neurčený okruh
zájemců k předkládání cenových nabídek na koupi následujících částí majetkové podstaty dlužníka Ing.
Jaroslava Komory, CSc.
Předmětem nabídky jsou :
•

Hromadná listinná akcie společnosti AGROSTAV Horšovský Týn a.s. v celkové jmenovité hodnotě
9.750,- Kč. IČ: 45350299, sídlem Nad Rybníčkem 85, 346 01 Horšovský Týn.
Společnost je od 22.11.2010 v konkursu.

•

Hromadná listinná akcie společnosti SP Poběžovice a.s. v celkové jmenovité hodnotě 12.000,- Kč. IČ:
45350281 , sídlem Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice.
Společnost je od 15.12.2011 v konkursu.

•

Obchodní podíl 500/650 ve společnosti Šumavský Masokombinát s.r.o., IČ: 49197584, sídlem
Koldinova 672/II, 339 01 Klatovy. Hodnota základního kapitálu je 650.000,- Kč.
Společnost je od 18.05.2011 v konkursu.

Prodej nejvyšší cenové nabídce
Nabídkové řízení končí dne 15.05.2018 v 10:00 hod.
1. Prodávající:
Ing. Vladimír Nechutný, IČ: 16691822, se sídlem Soukenická 5, 305 51 Plzeň, insolvenční správce v insolvenční
věci dlužníka Ing. Jaroslava Komory, CSc., ustanoven usnesením Krajského soudu v Plzni sp.zn. KSPL 27 INS
12295/2010
2. Zprostředkovatel prodeje:
LICITA s.r.o., se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 26328500, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608, tel. 377 227 979, e-mail: licita@licita.cz,
http://www.licita.cz , ID datové schránky: ajyeyb2 / dále jen „Vyhlašovatel“/
3. Předmět prodeje:
Předmětem prodeje je majetek z majetkové podstaty dlužníka Ing. Jaroslava Komory, CSc., a to:
- Hromadná listinná akcie společnosti AGROSTAV Horšovský Týn a.s. v celkové jmenovité hodnotě 9.750,Kč. IČ: 45350299, sídlem Nad Rybníčkem 85, 346 01 Horšovský Týn.
- Hromadná listinná akcie společnosti SP Poběžovice a.s. v celkové jmenovité hodnotě 12.000,- Kč. IČ:
45350281 , sídlem Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice.

-

Obchodní podíl 500/650 ve společnosti Šumavský Masokombinát s.r.o., IČ: 49197584, sídlem Koldinova
672/II, 339 01 Klatovy. Hodnota základního kapitálu je 650.000,- Kč.

Důležité upozornění !
Cenové nabídky lze předkládat jak na celek, tak samostatně na jednotlivé hromadné akcie resp. samostatně
na obchodní podíl v s.r.o.
Prodej (převod) souboru akcií osobě, která není akcionářem, je podmíněn souhlasem dozorčí rady. Prodej
(převod) mezi akcionáři má pouze ohlašovací povinnost dozorčí radě.
Stanovy obou akciových společností jsou k nahlédnutí u Vyhlašovatele nabídkového řízení.
S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje nabízen k prodeji v rámci insolvenčního řízení a
informovanost prodávajícího (insolvenčního správce) je z tohoto důvodu omezena, bude příslušná smlouva o
převodu předmětu prodeje obsahovat ujednání o tom, že se kupující (nabyvatel) vzdává svého práva z
případného vadného plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku).

4. Prohlídka předmětu prodeje:
Prohlídka předmětu prodeje je možná po předchozí dohodě s Vyhlašovatelem v sídle Vyhlašovatele na
adrese LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 Plzeň – Severní Předměstí v předem dohodnutém termínu.
Vyhlašovatel doporučuje uchazečům o koupi, aby využili možnosti k nahlédnutí do stanov akciových
společností, jejichž akcie jsou předmětem prodeje. Se stanovami je možné se rovněž seznámit nahlédnutím
do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni.

5. Zahájení a ukončení nabídkového řízení:
Zahájení: 16.04.2018
Ukončení: 15.05.2018, v 10:00 hod.; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám již nemusí být přihlíženo.

6. Podávání cenových nabídek:
Zájemci předkládají své cenové nabídky na předepsaném formuláři, který si vyzvednou, anebo požádají o
jeho zaslání u vyhlašovatele.

7. Další informace pro zájemce o účast v nabídkovém řízení:
Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o. Keřová 7, 301 00 Plzeň od 8:00 do 15:00 hod.
Kontaktní osobou pro podání bližších a vysvětlujících informací k průběhu aukce je Ing. Bedřich Chaloupka,
tel. 602 109 143 (377 22 7979), e-mail: chaloupka@licita.cz, nebo Ing. Pavel Bezstarosti, tel.777 707 310,
e.mail: licita@licita.cz
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.
Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje, včetně
práva dodatečně vyzvat uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.

Vyhotoveno 13.4.2018
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