
 

 

OZNÁMENÍ AKCIONÁ ŘŮM 
 

 
Představenstvo společnosti Elektroporcelán a.s., IČ 282 03 101, se sídlem Louny, 
Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, coby nástupnické společnosti v rámci fúze sloučením se 
společností Elektroporcelán Louny a.s., IČ 499 02 521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, 
coby společností zanikající (dále jen „Elektroporcelán Louny a.s.“),  
 
tímto oznamuje akcionářům vlastnícím akcie, u kterých v souladu s výzvou představenstva 
společnosti ze dne 10. února 2014 a ustanovením § 3 zák. č. 134/2013 Sb., o některých 
opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, nedošlo k výměně předchozích 
kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč za 
kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a které byly 
prohlášeny v důsledku výše uvedené fúze sloučením na základě rozhodnutí představenstva za 
neplatné, že došlo ve veřejné dražbě k jejich prodeji v souladu s ust. § 142 odst. 3 zák. č. 
125/2008 Sb. ve spojení s ust. § 33 zák. č. 256/2004 Sb. Veřejná dražba se konala dne 11. 
října 2016 a byla organizována dražebníkem CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se 
sídlem Veveří 111, PSČ 616 00. Výtěžek dražby připadající na jednu akcii o jmenovité 
hodnotě 1.000 Kč činí po započtení pohledávek spojených s jejich prodejem15,27 Kč.  
 
Předmětem dražby byly tyto akcie vydané za akcie společnosti Elektroporcelán Louny a.s. 
zaniklé při fúzi sloučením uvedené shora: 
 
Kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč označené 
čísly:  

 
174001 až 174043; 174092 až 174100; 174201 až 174204; 174212 až 174270; 174349 až 
174352; 174371 až 174388; 174773 až 174781; 174852 až 174876; 174927 až 174969; 
174981 až 174996; 175006 až 175046; 175067 až 175078; 175221 až 175230; 175265 až 
175267; 175272 až 175292; 175295 až 175442; 175444 až 175629; 175632 až 175658; 
175665 až 175684; 175695 až 175756; 175759 až 175779; 175784 až 175793; 175798 až 
175934; 175939 až 175949; 175998; 176705 až 176732; 176788 až 176795; 176801 až 
176825; 176967 až 177000; 178501 až 178516; 178564 až 178586; 178596 až 178714; 
178775 až 178792; 178794; 178811 až 178814; 178835 až 178854; 178875 až 178950; 
178979 až 179000; 179201 až 179430; 179449 až 179480; 179501 až 179549; 179554 až 
179707; 179733 až 179745; 179751 až 179805; 179814 až 179849; 179856 až 179897; 
179901 až 180000; 182001 až 182052; 182059 až 182105; 182129 až 182167; 182176 až 
182271; 182282 až 182326. 
 
Vlastník těchto akcií, který má zájem o úhradu jejich ceny dosaženou při veřejné dražbě (dále 
jen „Vlastník akcií“), je povinen se dostavit do sídla společnosti a předložit tyto akcie a svůj 
občanský průkaz. Vlastník akcií je povinen oznámit společnosti datum, kdy se hodlá dostavit 
do sídla společnosti, a to nejméně jeden týden předem, a to písemně dopisem doručeným do 
sídla společnosti nebo e-mailem zaslaným na adresu info@epl.cz. V oznámení Vlastník akcií 
uvede své jméno, příjmení a adresu (právnická osoba obchodní firmu a sídlo), telefonní 
spojení, počet akcií společnosti, které bude předkládat a jejich pořadová čísla. Společnost 
následně sjedná s akcionářem podmínky převzetí akcií a výplaty výtěžku z jejich prodeje.  
 
Představenstvo společnosti Elektroporcelán a.s.  


