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Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 31. března 2010 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy

O Z N Á M E N Í  A  U P O Z O R N Ě N Í
ve věci rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

BB C – Building ALPHA, a.s.
obsahující oznámení o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné
hromady o snížení základního kapitálu dle ustanovení § 211 odst. 1 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (»obchodní zákoník«),
a upozornění pro věřitele dle § 215 a násl. obchodního zákoníku.

Představenstvo společnosti BB C – Building ALPHA, a.s., se sídlem Vyskočilova
1461/2a, 140 00 Praha 4, Michle, IČ: 26161371, zapsané v obchodním rejstříku ve-
deném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8178 (»společnost«), tímto
v souladu s ustanovením § 215 odst. 2 obchodního zákoníku v souvislosti s proce-
sem snížení základního kapitálu společnosti

o z n a m u j e,

že dne 10. února 2010 přijal jediný společník společnosti společnost Internationales
Immobilien-Institut GmbH, se sídlem Albrechtstrasse 14, 80636 Mnichov, Spolková
republika Německo, IČ: DE129272789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
rejstříkovým soudem v Mnichově, oddíl HRB, vložka 95098 (»jediný společník«),
následující rozhodnutí:

Základní kapitál obchodní společnosti BB C – Building ALPHA, a.s., se snižuje
o částku 63 999 540,- Kč (šedesát tři milionů devět set devadesát devět tisíc pět set
čtyřicet korun českých) z dosavadní výše 66 000 000,- Kč (šedesát šest milionů ko-
run českých) na základní kapitál ve výši 2 000 460,- Kč (dva miliony čtyři sta šede-
sát korun českých).

Důvodem snížení základního kapitálu je využití nadbytečné hotovosti držené společ-
ností. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům
společnosti do třiceti (30) dnů ode dne zapsání snížení základního kapitálu do ob-
chodního rejstříku, a to převodem příslušné částky na bankovní účty akcionářů.

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hod-
noty akcií v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku tak, že

a) jmenovitá hodnota každé akcie mající dosud jmenovitou hodnotu ve výši
100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude snížena na 3 031,- Kč (tři tisíce
třicet jedna korun českých) a

b) jmenovitá hodnota každé akcie mající dosud jmenovitou hodnotu ve výši
6 400 000,- Kč (šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) bude snížena
na 193 984,- Kč (jedno sto devadesát tři tisíc devět set osmdesát čtyři korun čes-
kých).

Akcionáři majícíakcie, jejichž jmenovitá hodnota bude změněna na základě snížení
základního kapitálu společnosti, jsou povinni tyto akcie za účelem jejich výměny
předložit společnosti ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy budou představenstvem
vyzváni k jejich předložení.

Představenstvo společnosti BB C – Building ALPHA, a.s., dále

u p o z o r ň u j e

věřitele společnosti, že v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoní-
ku jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení
základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy v Ob-
chodním věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné
v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo
dostatečným způsobem zajištěno; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního
kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

Představenstvo společnosti
BB C – Building ALPHA, a.s.

347339-13/10

Oznámení
o snížení základního kapitálu společnosti

Cezava a.s. Blučina
Sídlo: Blučina, Cezavy 627, PSČ 664 56, IČ: 63471396

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1658

Cezava a.s. Blučina v souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku oznamu-
je, že valná hromada společnosti, konaná dne 18.12.2009, rozhodla o snížení zá-
kladního kapitálu o 3 500 tis. Kč. Důvodem snížení byla skutečnost, že společnost
měla ve svém vlastnictví vlastní akcie ve výši 10 %. Protože vlastní akcie nebyly
převedeny na další osoby, je akciová společnost povinna podle § 161b odst. 4 o je-
jich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.

Ke sníženípoužije společnost vlastní akcie, a to tak, že tyto budou zničeny. Základ-
ní kapitál společnosti se snižuje z 35 335 tis. Kč na 31 835 tis. Kč.

Představenstvo akciové společnosti Cezava a.s. Blučina, se sídlem Blučina, Ce-
zavy 627, PSČ 664 56, IČ: 63471396, vyzývá věřitele společnosti, kterým vznikly
pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se rozhodnutí o snížení základ-
ního kapitálu stalo účinným vůči třetím osobám, aby přihlásili své pohledávky
do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak
do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy, aby splnění jejich neuhraze-
ných pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo
v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno.

Ing. Miroslav Ivan
předseda představenstva Cezava a.s. Blučina

345797-13/10

Snížení základního kapitálu a výzva pro věřitele

Jednatel společnosti

Quisipa CZ, s.r.o.
Sídlo: Praha 3, Řehořova 943, PSČ 130 00

IČ: 27131271
zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98614

(dále jen »společnost«)

tímto v souladu s ust. § 147 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jediný společník pan Joaquin Sitja
Passols, nar. 3.8.1962, bytem Praha 3, Řehořova 943, rozhodl dne 15.2.2010
o sníženízákladního kapitálu společnosti o částku ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři
miliony korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 19.700.000,- Kč (slo-
vy: devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých) na částku 16.700.000,- Kč
(slovy: šestnáct milionů sedm set tisíc korun českých). Částka odpovídajícísnížení
základního kapitálu bude celá vyplacena jedinému společníkovi.

Jednatel zároveň v souladu s ust. § 147 odst. 1 obchodního zákoníku vyzývá věřite-
le společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním ozná-
mení této výzvy. Dle ust. § 147 odst. 2 obchodního zákoníku je společnost povinna
poskytnout věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky, přiměřené zajištění jejich
pohledávek nebo tyto pohledávky uspokojit; to neplatí, nezhorší-li se snížením zá-
kladního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

Quisipa CZ, s.r.o.
Joaquin Sitja Passols

jednatel
345888-13/10

Oznámení o snížení základního kapitálu

Jediný akcionář společnosti Harlequ´in a.s., IČ: 26095670, se sídlem Praha 1,
Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, a to LAND TRADE a.s., IČ: 27440893, se sídlem
Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, v působnosti valné hromady roz-
hodl dne 21. prosince 2009 o snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií
z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům v rozsahu jmenovitých hodnot
akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 96 635 242,- Kč. Věřitelé spo-
lečnosti se podle ustanovení § 215 odst. 2 obchodního zákoníku vyzývají, aby při-
hlásili své pohledávky ve lhůtě 90 dnů po tomto druhém oznámení, jež následuje
nejméně po třiceti dnech od prvního již učiněného oznámení s tím, že mohou
požadovat, aby splnění jejich pohledávek bylo zajištěno.

Představenstvo Harlequ´in a.s.

347661-13/10

Druhé oznámení
o snížení základního kapitálu společnosti NOSRETI a.s.

A. Představenstvo společnosti NOSRETI a.s., se sídlem 28. října 2020/231,
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ: 45193304, zapsaná v obchodním rej-
stříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 307, oznamuje, že
dne 22.12.2009 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti
o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:

1. Důvod snížení základního kapitálu:
Základní kapitál se snižuje za účelem dosažení vyšší efektivnosti podnikání
společnosti.

2. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení kapitálu:
Částka snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři do tří měsíců
ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

3. Rozsah snížení:
Základní kapitál se snižuje o částku 60 824 700,-- Kč, slovy:
Šedesát milionů osm set dvacet čtyři tisíc sedm set korun českých, ze základ-
ního kapitálu 135 166 000,-- Kč, slovy: jedno sto třicet pět milionů jedno sto
šedesát šest tisíc korun českých, na základní kapitál 74 341 300,-- Kč, slovy:
sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc tři sta korun českých.

4. Způsob snížení základního kapitálu:
Základní kapitál bude snížen:
– snížením jmenovité hodnoty 128 (jedno sto dvaceti osmi) kusů listinných,

kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč, slovy:
jeden milion korun českých, o 450 000,-- Kč, slovy: čtyři sta padesát tisíc
korun českých, tj. na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši
Kč 550 000,-- Kč, slovy: pěti set padesát tisíc korun českých,

– snížením jmenovité hodnoty 7166 (sedmi tisíc jedno sto šedesáti šesti)
kusů listinných, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-- Kč,
slovy: jeden tisíc korun českých, o 450,-- Kč, slovy: čtyři sta padesát korun
českých, tj. na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 550,-- Kč,
slovy: pět set padesát korun českých.

5. Lhůta k předložení akcií:
Lhůta k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou
činí třicet (30) dnů ode dne zápisu sníženízákladního kapitálu do obchodního
rejstříku.

B. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti bylo zapsáno do obchodního rej-
stříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 27.1.2010 a vůči třetím oso-
bám je účinné ode dne 10.2.2010, kdy bylo provedení tohoto zápisu zveřejněno
v Obchodním věstníku.

C. V souladu s ustanovením § 215 odst. 2 obch. zák. se všichni věřitelé společnosti,
kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, kdy se rozhodnutí jedi-
ného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o snížení základního
kapitálu ze dne 22.12.2009 stalo účinným vůči třetím osobám, tímto vyzývají,
aby v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obch. zák. přihlásili u společnosti své
pohledávky. Uvedení věřitelé jsou oprávněni požadovat do devadesáti dnů ode
dne, kdy od společnosti obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak
do devadesáti dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy, aby splnění jejich ne-
uhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim bylo oznámení
o sníženízákladního kapitálu doručeno, nebo v době druhého zveřejnění této vý-
zvy bylo dostatečným způsobem zajištěno.

347695-13/10

Opětovná výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny
za akcie s nižší jmenovitou hodnotou akcionářům

společnosti

Lesní společnost Litoměřice, a.s.
se sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 01, IČ: 47307692,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 339

Představenstvo obchodní společnosti Lesní společnost Litoměřice, a.s., se sídlem
Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 01, IČ: 47307692, znovu oznamuje akcioná-
řům, že společnost snížila ke dni 28. 12. 2009 svůj základní kapitál o částku
61,112.500,- Kč. V souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 5. 10.
2009 bude částka 61,112.500,- Kč rozdělena mezi akcionáře společnosti. V soula-
du se zákonem a stanovami společnosti byla dne 13. 1. 2010 zveřejněna výzva ak-
cionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou
hodnotou, a to ve lhůtě třiceti dnů od tohoto zveřejnění s tím, že pokud akcionář
ve stanovené třicetidenní lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich před-
ložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle usta-
novení § 214 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Představenstvo obchodní společnosti Lesní společnost Litoměřice, a.s., se
sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 01, IČ: 47307692, zapsané v obchod-
ním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 339,
tímto v souladu s ustanovením § 214 zákona 513/1991 Sb., obchodního zá-
koníku, znovu vyzývá akcionáře společnosti, kteří mají listinné akcie, aby
je předložili v dodatečné lhůtě třiceti dnů od tohoto zveřejnění, za účelem
jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v důsledku snížení zá-
kladního kapitálu společnosti. Výměna akcií bude probíhat v sídle společ-
nosti na adrese Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 01, v pracovních
dnech od 13.00 do 14.00 hodin. Akcionáři jsou povinni předložit originál platné
akcie společnosti a prokázat se platným průkazem totožnosti. Pokud akcionář
ve stanovené třicetidenní lhůtě akcie nepředloží, budou nepředložené ak-
cie v souladu s § 214 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, prohlá-
šeny za neplatné a nepřevzaté akcie prodány.

Představenstvo
Lesní společnosti Litoměřice, a.s.

347698-13/10

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. FOREZ s.r.o.
Ostrov 2, PSČ 561 22, Ústí nad Orlicí
IČ: 64788342

Vyhlašuje výběrové řízení:

S názvem »CAD/CAM/CAQ systém pro automatizaci procesů«. V rámci pro-
jektu »ICT technologie – komplexní a efektivní výroba«.

Stručný popis: CAD/CAM/CAQ systém napřímo kompatibilní se stávajícím
CAD systémem NX, pracující na modelovém jádru Parasolid. Snadná modifi-
kace neparametrických modelů. CAM modul musí obsahovat 5osou verifika-
ci obrábění.

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky na násle-
dujících kontaktech:

Adresa: FOREZ s.r.o., Ostrov 2, PSČ 561 22
Kontaktní osoba: Ing. Bako Ladislav
E-mail: ladislav.bako@forez.cz

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozho-
dující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 6. 5. 2010 ve 14.00 hod.

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit,
a to i bez uvedení důvodu, nebo právo podmínky výběrové řízení měnit.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybra-
ný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU.
Operační program Podnikání a inovace 2007-2013
Prioritní osa 2 – »Rozvoj firem«
Program ICT v podnicích – III. výzva

347771-13/10

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. FOREZ s.r.o.
Ostrov 2, PSČ 561 22, Ústí nad Orlicí
IČ: 64788342

Vyhlašuje výběrové řízení:

S názvem »Automatizace výroby« v rámci projektu »ICT technologie – kom-
plexní a efektivní výroba« na rozšíření stávajících funkcionalit IS v lisovně
plastů a nástrojárně. Zavedení IS v lisovně kovů.

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky na násle-
dujících kontaktech:

Adresa: FOREZ s.r.o., Ostrov 2, PSČ 561 22
Kontaktní osoba: Otevřel Jan
E-mail: technologie@forez.cz

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozho-
dující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 6. 5. 2010 ve 14.00 hod.

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit,
a to i bez uvedení důvodu, nebo právo podmínky výběrové řízení měnit.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybra-
ný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU.
Operační program Podnikání a inovace 2007-2013
Prioritní osa 2 – »Rozvoj firem«
Program ICT v podnicích – III. výzva

347772-13/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnost

Partners For Life Planning, a.s.
IČ: 27699781, se sídlem Praha 4, Stýblova 253/13, PSČ 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 12158

(dále také jen jako »Společnost«)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 4. 5. 2010 v 10.00 hodin

v sídle spol. Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 27635554
Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, 2. patro.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií;
4. Závěr.

347793-13/10

Výzva k předložení akcií za účelem výměny v dodatečné lhůtě
AGRO – Otročín a.s.

Představenstvo společnosti AGRO – Otročín a.s., se sídlem Otročín čp. 140, PSČ
364 63, IČ: 00116262, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
odd. B, vložka 979 (dále jen »Společnost«),

tímto v souladu s ustanovením § 186b odst. 2 ve spoj. s ust. § 214 odst. 1 obchodní-
ho zákoníku a ustanovením čl. XXX. stanov Společnosti vyzývá akcionáře Společ-
nosti, kteří jsou v prodlení s předložením listinných akcií stahovaných Společností
z oběhu za účelem jejich výměny, aby předložili listinné akcie Společnosti ve formě
na majitele za účelem výměny za listinné akcie Společnosti ve formě na jméno
v dodatečné lhůtě od 1. 4. 2010 do 30. 4. 2010 s upozorněním, že jinak budou ne-
předložené akcie prohlášeny za neplatné.

Výměna akcií za nové akcie nebo hromadné listiny je nahrazující bude probíhat
vždy v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle Společnosti.

V Otročíně dne 2. 3. 2010
Představenstvo společnosti

AGRO – Otročín a.s.

347781-13/10
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