
U p o z o r n ě n í
Společnost TECHNOEXPORT, a.s.,

IČo: 000 00 841, se sídlem praha 10, Třebohostická 3069/14, pSČ 100 31,

t í m t o  u p o z o r ň u j e ,  ž e  v  o b ě h u  j s o u  n á s l e d u j í c í  s m ě n k y :

HN049612

• ��vlastní� blankosměnka vystavená 
v Praze dne 14. prosince 2006 společností 
SANEX s.r.o., IČO: 692 08 081, se sídlem 
Jevanská 23, 110 00 Praha 1, na řad spo-
lečnosti DEBRA  Invest, s.r.o., se sídlem 
Barunčina 1855/44, 143 00 Praha 4, po-
depsaná za výstavce Ing. Václavem Me-
čířem, jednatelem, a avalovaná Ing. Václa-
vem Mečířem, nar. dne 31. 5. 1954, bytem 
Ohradní 1341, Praha 7, splatná u Komerční 
banky a.s., Praha 9;

• ��vlastní� blankosměnka vystavená 
v Praze dne 1. února 2007 společností 
SANEX s.r.o., IČO: 692 08 081, se sídlem 
Jevanská 23, 110 00 Praha 1, na řad spo-

lečnosti  DEBRA Invest, s.r.o., se sídlem 
Barunčina 1855/44, 143 00 Praha 4, po-
depsaná za výstavce Ing. Václavem Me-
čířem, jednatelem, a avalovaná Ing. Václa-
vem Mečířem, nar. dne 31. 5. 1954, bytem 
Ohradní 1341, Praha 7.  

Obě uvedené blankosměnky byly vysta-
veny bez uvedení výše směnečné sumy 
a data splatnosti a byly v minulosti bez 
doplněných údajů výše směnečné sumy 
a data splatnosti převedeny (indoso-
vány) nedatovaným rubopisem společ-
nosti DEBRA Invest, IČO: 261 28 195, 
se sídlem Barunčina 1855/44, 143 00 
Praha 4-Modřany, na řad společnosti 

TECHNOEXPORT akciová společnost 
pro zahraniční obchod, IČO: 000 00 841, 
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 
846/1, PSČ 113 34, která je dále převed-
la (indosovala) nedatovaným rubopisem 
na řad společnosti FONSUS ASSETS, 
a.s., IČO: 256 98 745, se sídlem Praha 
1, Vojtěšská 1.

Pro názornost společnost TECHNO-
EXPORT, a.s. uvádí, že výše uvedené 
blankosměnky vypadaly v okamžiku 
jejich převodu (indosace) nedatovaným 
rubopisem na řad společnosti FONSUS 
ASSETS, a.s., IČO: 256 98 745, se síd-
lem Praha 1, Vojtěšská 1, takto: 

Nelze přitom vyloučit, že kterákoli z uve-
dených blankosměnek je v současné 
době opatřena dalšími indosamenty 
na řad dalších osob, případně do ní byly 
doplněny chybějící údaje směnečné 
výše anebo data splatnosti, případně 
i další údaje v rozporu s vyplňovacím 
právem.

V této souvislosti přitom společnost 
TECHNOEXPORT, a.s. upozorňuje, že 
ke každé z uvedených blankosměnek se 
váže samostatné specifické vyplňovací 
právo, jehož obsah je společnost TECH-
NOEXPORT, a.s. případným zájemcům 
připravena sdělit. Nelze totiž vyloučit, že 
některá z uvedených blankosměnek byla 

či bude doplněna v rozporu s tímto spe-
cifickým vyplňovacím právem ve snaze 
uplatnit vůči směnečným dlužníkům 
(výstavci, avalovi, případně indosantům) 
plnění, na které z této blankosměnky ne-
plyne právo, a případně zneužita za úče-
lem získání neoprávněného majetkového 
prospěchu.

blankosměnka vystavená dne 14. prosince 2006 – líc:

blankosměnka vystavená dne 
14. prosince 2006 – rub:

blankosměnka vystavená dne 
1. února 2007 – rub:

blankosměnka vystavená dne 1. února 2007 – líc:


