
 

V Brně dne 11.03.2013  
 
 
 
Vážený akcionáři,  
 
valná hromada společnosti Interhotel Olympik, a.s., sídlo: Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČ 
45272271, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1429, (dále též 
„Společnost“) rozhodla mj. o přeměně podoby svých zaknihovaných akcií na listinnou podobu. Oznámeními dle 
zákona a stanov Společnosti vyzvala Společnost své akcionáře k převzetí listinných akcií. 
Protože jste nevyužil svého zákonného práva a nepřevzal listinné akcie ani v dodatečné lhůtě, budou dle § 214 
odst. 4. zák. č. 513/1991 Sb. všechny nepřevzaté listinné akcie, tedy i Vaše, prodány ve veřejné dražbě. Za tím 
účelem uzavřela společnost Interhotel Olympik, a.s. (jako navrhovatel dražby) smlouvu o provedení nedobrovolné 
dražby cenných papírů s obchodníkem s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s., který má schválen 
dražební řád a je způsobilý uspořádat veřejnou dražbu cenných papírů jako dražebník.  
Dražba se bude konat dne 21.05.2013 v 12,00 hodin v dražební místnosti v prostorách sídla navrhovatele 
Interhotel Olympik, a.s. - sál Olymp, 19. patro. Celkem bude draženo (tj. předmětem dražby je) 30498 kusů 
kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč jedné akcie. Bližší podrobnosti jsou uvedeny 
v dražební vyhlášce, která je uveřejněna na http://www.centralniadresa.cz a která je přílohou tohoto dopisu. Pro 
úplnost dodáváme, že cena jedné akcie byla stanovena znaleckým posudkem na částku 316,- Kč za akcii a 
nejnižší podání vztažené k jedné akcii činí cca 230,- Kč za akcii. Účast akcionáře na dražbě není nutná, dražba je 
však veřejná a je přístupná každému zájemci po zaplacení vstupného.  
Do zahájení dražby máte právo na převzetí svých listinných akcií v sídle pověřené společnosti M3V Praha, a.s., 
ul. Drahobejlova 2215/6, Praha 9, a to po telefonické domluvě (tel. č. 266316070, 602311784), kde Vám budou 
sděleny veškeré potřebné informace. 

O výsledku dražby budou akcionáři informováni dopisem. Pokud budou Vaše akcie některým účastníkem dražby 
vydraženy, bude Vám výtěžek dražby po odečtení nákladů dražby bez zbytečného odkladu vyplacen na Vaši 
poslední známou adresu, popř. uložen do úřední úschovy. V této souvislosti doporučujeme nahlásit dražebníkovi 
nebo navrhovateli - Společnosti, případně pověřené společnosti M3V Praha, a.s případnou změnu adresy. 

S případnými dotazy týkajícími se dražby se obracejte na pověřenou společnost M3V Praha, a.s., případně na 
dražebníka EFEKTA CONSULTING, a.s., Brno-Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 602 00, tel. 545 218 972, e-mail: 
efekta@efekta.cz. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Dražebník:              Navrhovatel: 
 
 
 
 
 
………………………………....    ……………………………………   
EFEKTA CONSULTING, a.s.    Interhotel Olympik, a.s.  
Ing. Jaroslav Sochor     Vlastislav Šos, předseda představenstva  
člen představenstva     Ing. Michal Adamec, místopředseda představenstva 
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