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Dodatek č. 2 Dražební vyhláška - o konání nedobrovolné dražby cenných papírů 
(podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění) 

I. 
V souladu s § 44 zákona č. 26/2000 Sb. níže uvedený dražebník vyhlašuje tento Dodatek č. 2 k Dražební vyhlášce o konání 
nedobrovolné dražby dne 12.11.2014, uveřejněné na Centrální adrese dne 9.9.2014 pod číslem 10950367. 

II. 
Dražebník EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČ 60717068, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 1388, obchodník s cennými papíry, který je oprávněn organizovat 
veřejné dražby cenných papírů na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 43/N/172/2001-2 a rozhodnutí č.j. 
43/N/68/2004/1, 
na návrh navrhovatele - Pražská teplárenská, a.s., Sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ 45273600 , zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1509,  
vyhlašuje touto vyhláškou konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů (dále jen dražba). 
Vlastník předmětu dražby: akcionáři navrhovatele (emitenta cenného papíru), kteří jsou dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku 
v prodlení s převzetím listinných akcií po změně jejich formy z akcií na majitele na akcie na jméno. Dlužník: ---. Zástavce: ---. 
 
Místo zveřejnění tohoto dodatku: www.centralni-adresa.cz, .www.efekta.cz, v den konání dražby v místě dražby. 
Protože v době mezi zveřejněním dražební vyhlášky a dnešním dnem akcionáři Navrhovatele převzali celkem 5326 kusů akcií, ve 
výše uvedené dražební vyhlášce, změněné Dodatkem č.1 ze dne 11.11.2014, se snižuje počet dražených akcií, celková odhadnutá 
cena předmětu dražby. 
Článek III. Dražební vyhlášky nově zní takto: 

III. 
 Emitent: Pražská teplárenská, a.s., 
 se sídlem  Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
 IĆ: 45273600 
 Druh cenného papíru: akcie 
 Forma a podoba cenného papíru: na jméno v listinné podobě 
 Jmenovitá hodnota jednoho kusu: 1 000,- Kč 
 Datum emise: 10. 10. 2013 
 Formát akcií A5 
 Počet akcií do dražby: 13 797 ks 
 Čísla akcií:                                                  hromadná listina nahrazující akcie  
Akcie budou draženy společně jako jeden celek. S akciemi jsou spojena všechna práva akcionáře dle stanov navrhovatele. 
S akciemi není spojeno právo na výplatu dividendy za období před termínem konání dražby. Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou 
známy žádné závazky váznoucí na předmětu dražby, které by podstatným způsobem ovlivňovaly hodnotu předmětu dražby. 
Odhad ceny předmětu dražby je celkem 53 077 059,- Kč. Pro úplnost dodáváme, že cena jedné akcie byla stanovena znaleckým 
posudkem na částku 3 847,- Kč za akcii. Cena byla zjištěna na základě znaleckého posudku č.678-28/14,ze dne 21.8.2014, který 
provedla znalkyně Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. Znalecký posudek je uveřejněn na internetových stránkách dražebníka: 
www.efekta.cz. 
Důvodem pro navržení nedobrovolné dražby je nepřevzetí listinných akcií svými akcionáři po změně formy z akcií na majitele na 
akcie na jméno, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni. 
 
Ostatní skutečnosti uvedené v Dražební vyhlášce, změněné Dodatkem č1 zůstávají nezměněny. 
 
V Brně dne 12.11.2014.     
 
 
 
 
………………………………....        
EFEKTA CONSULTING, a.s.      
Ing. Jaroslav Sochor 
(dražebník)člen představenstva       


