OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI
Společnost Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, IČO: 16193741,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 625 (dále jen
„Společnost“), společně se shora uvedenou pozvánkou na řádnou valnou hromadu Společnosti, která
se bude konat dne 29. června 2021 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Dobrovice,
Palackého náměstí 1, PSČ 294 41,
upozorňuje akcionáře vlastnící akcie vydané Společností
na povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů a
výplaty dividendy, a to bez zbytečného odkladu, s preferenci do dne konání svolávané valné
hromady (tj. do dne 29. června 2021), a současně vyzývá akcionáře, aby sdělili Společnosti číslo
svého bankovního účtu níže uvedeným způsobem.
Tato povinnost sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů (a
výplaty dividendy) vyplývá z ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“).
Současně je odpovědností akcionáře sdělit Společnosti každou aktualizaci tohoto údaje.
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 ustanovení § 349 zákona o obchodních korporacích poskytne
Společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře 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 Společnosti využít níže uvedený formulář.
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma
akcionáře

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma
akcionáře zapsané v seznamu akcionářů (pokud
došlo ke změně)
Aktuální adresa bydliště / adresa sídla akcionáře

Adresa bydliště / adresa sídla akcionáře zapsané
v seznamu akcionářů (pokud došlo ke změně)

Datum narození / identifikační číslo či registrační
číslo akcionáře

Bankovní účet akcionáře
(vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem OECD)
Číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN

Název a adresa banky s BIC/SWIFT kódem

Jako akcionář společnosti Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41,
IČO: 16193741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
625 (dále jen „Společnost“), vlastnící akcie 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 podpis jednající osoby

UPOZORNĚNÍ:
Akcionář - právnická osoba navíc ke svému sdělení připojí originál (úředně potvrzený) nebo úředně
ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické
osoby a způsob zastupování členy statutárního orgánu. Tento výpis / doklad nebude starší tří měsíců.
Listiny, které musejí být přiloženy, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo
opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či
ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin.
Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny
úředním překladem do českého jazyka.

Řádně vyplněný formulář prosíme, doručte na adresu sídla Společnosti.

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.

