Žádost o přesun LEI / LEI Transfer Request
(do CDCP, a.s. / to CSD Prague; LEI 315700LK78Z7C0WMIL03)
Odesílající / Sending LOU:
LEI (Odesílající / Sending LOU):
Přijímající / Receiving LOU: Centrální depozitář cenných papírů, a.s./CSD Prague
LEI (Přijímající / Receiveing LOU): 315700LK78Z7C0WMIL03

Informace o společnosti / Information about legal entity
LEI (Legal Entity Identifier):
Název společnosti / Legal Entity Name:
Anglický název společnosti / English Entity Name:
IČ / Business Register Identifier:
DIČ / VAT Identification number:
Právní forma – popis / Entity Legal Form:
Adresa sídla (ulice a č.p.) / Registred Address (Street and House Number):
Město sídla / Registred City:
PSČ sídla / Registered Postal Code:
Stát sídla / Registred Country:

Central Securities Depository Prague, Rybná 14, 110 05 Praha 1, Czech Republic
LEI 315700LK78Z7C0WMIL03 T +420 221 832 821, cdcp@cdcp.cz, www.cdcp.cz
ID: 25081489, Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Part B, Entry 4308

Adresa centrály (ulice a č.p.) / Headquarter Address:
Město centrály / Headquarter City:
PSČ centrály / Headquarter Postal Code:

Stát centrály / Headquarter Registred Country:

Informace o oprávněné/pověřené osobě / Identification of authorized person
Oprávnění zastupovat společnost (oprávněná osoba) by zásadně mělo vyplývat z veřejných rejstříků, zejména z
obchodního rejstříku. V případě pověřené osoby toto pověření musí být doloženo plnou mocí podepsanou oprávněnou
osobou či osobami uvedenými v těchto rejstřících. V jiných případech si Centrální depozitář vyhrazuje právo vyzvat
žadatele k prokázání oprávněnosti osoby zastupovat společnost, případně si vyhrazuje právo žádost odmítnout./ The
authorisation to represent a company should fundamentally arise from public registers, the Commercial Register in
particular, or be accompanied by a power of attorney signed by the person(s) named in those registers. In other cases, the
Central Depository reserves the right to ask the Applicant for a proof of authorisation to represent a company or to reject
the application.

Jméno a příjmení oprávněné/pověřené osoby / Name of authorized person:
Pracovní pozice / Job Position:

Kontaktní údaje / Contact details
Email:

Telefon / Phone:

 Jménem výše uvedené právnické osoby žádám o převedení správy LEI do Centrálního
depozitáře cenných papírů, a.s. (dále CDCP). Tímto potvrzuji, že jsem oprávněn jednat
jménem výše uvedené právnické osoby. Uděluji společnosti CDCP a.s. souhlas s
postoupením formuláře a kontaktních údajů odesílajícímu LOU. Beru na vědomí, že
odesílající LOU může, za účelem uskutečnění přesunu LEI, zaslat tento formulář osobám,
které jsou v databázi odesílajícího LOU uvedeny jako kontaktní. / On behalf of the Legal

Entity, I request the transfer of the management of the LEI from Sending LOU to CSD
Prague (Receiving LOU). I hereby warrant and represent that I am authorized to act on
behalf of the Legal Entity in connection with this transfer request. I agree that CSD Prague
may forward our request and contact information to the Sending LOU; and Sending LOU
may pass on this information to the Sending LOU’s existing contact in the context of the
handling of the transfer request and for the perform of the transfer.
 Potvrzuji správnost zaslaných údajů a beru na vědomí, že potvrzením žádosti bude
uzavřena smlouva mezi žadatelem a Centrálním depozitářem cenných papírů ve smyslu
článku 3 Pravidel přidělování a vedení LEI / I confirm that all filled data are valid and I
acknowledge that by confirmation of this LEI assignment form an agreement will be
concluded between the applicant and CSD Prague according to the article 3 of LEI
Assignment and Record-keeping Rules
 Odesláním tohoto formuláře poskytuji dobrovolně souhlas společnosti Centrální depozitář
cenných papírů, a.s., ke spravování a zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři za
účelem umožnění komunikace související s přesunem LEI do CDCP, a.s. a za účelem
vedení jejich evidence. Potvrzuji, že jsem byl poučen, že způsob zpracování je
automatizovaný a mám právo u společnosti kontrolovat poskytnuté osobní údaje, žádat
jejich opravu a svůj souhlas mohu také kdykoliv písemnou formou odvolat. Jsem si vědom,
že další práva týkající se sdělených údajů mi poskytuje zejména § 11 a násl. zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů / I provide voluntary consent to Centrální depozitář
cenných papírů, a.s. (CSD Prague) to administer and process personal data provided by me
in the Form for the purpose of facilitating communication relating to LEI and for the purpose
of keeping these records. I acknowledge that I have been advised that the data processing
method is automated, that I have the right to check the personal data, to request
amendments or terminate my consent at any time in writing. I am aware that further rights
with respect to the provided data are set forth in particular by s. 11 et seq. of the Act No.
101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data.

…………………………….
Datum / Date

…………………..……………………………………………………
Podpis pověřené/oprávněné osoby / Signature(s) of person(s) acting on behalf:

