OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI
Společnost Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00,
IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen
„Společnost“) společně se shora uvedenou pozvánkou na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. září
2014 od 10:00 hodin v kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov,
upozorňuje akcionáře vlastnící akcie na jméno vydané Společností
na povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů, a to do dne
konání svolávané valné hromady (tj. do dne 24. září 2014), a současně vyzývá akcionáře vlastnící akcie na
jméno, aby níže uvedeným způsobem sdělili Společnosti číslo svého bankovního účtu.
Tato povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů vyplývá v případě
listinných akcií na jméno z § 9 zákona č. 134/2013 Sb. a v případě všech akcií na jméno (tj. listinných i zaknihovaných
akcií na jméno) z § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Bankovní účet, jehož číslo je akcionář povinen sdělit Společnosti, musí být veden u osoby oprávněné poskytovat
bankovní služby ve státě, který je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dle
§ 349 zákona č. 90/2012 Sb. poskytne Společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie
Společnosti na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů
Společnosti.
Pro sdělení čísla svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů Společnosti může akcionář vlastnící
listinné akcie Společnosti na jméno využít níže uvedený formulář. Akcionáři vlastnící zaknihované akcie Společnosti
na jméno sdělí číslo svého bankovního účtu zápisem této skutečnosti do evidence zaknihovaných cenných papírů
vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, a to prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře,
který jim v centrální evidenci zřídil majetkový účet. Pokud má akcionář v centrální evidenci tzv. nezařazený účet, musí
o zápis požádat účastníka Centrálního depozitáře, který mu takovou službu poskytne.
Aktuální jméno a
příjmení nebo obchodní
firma či název akcionáře

Jméno a příjmení nebo obchodní
firma či název akcionáře zapsané
v seznamu akcionářů

Aktuální adresa bydliště
nebo adresa sídla
akcionáře

Adresa bydliště nebo adresa sídla
akcionáře zapsané v seznamu
akcionářů

Datum narození nebo
identifikační číslo či
registrační číslo akcionáře
Bankovní účet akcionáře Číslo bankovního účtu ve tvaru
IBAN
(vedený u osoby
oprávněné poskytovat
bankovní služby ve
Název a adresa banky s
státě, jenž je
BIC/SWIFT kódem
plnoprávným členem
OECD)
Jako akcionář společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00,
IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“)
vlastnící akcie na jméno vydané Společností, tímto pro účely vedení seznamu akcionářů sděluji Společnosti shora uvedené číslo a
další specifikaci mého bankovního účtu.
Datum a místo vystavení
Jméno, příjmení a
funkce jednající osoby

Úředně ověřený nebo
Společností ověřený
podpis jednající osoby

