PŘÍKAZ EMITENTA KE SNÍŽENÍ POČTU ZAKNIHOVANÝCH
DLUHOPISŮ V EMISI

Identifikace emitenta
Obchodní firma nebo jiný
název emitenta:
IČO emitenta:
Adresa sídla emitenta:
Emitenta zastupuje:
Telefon a e-mail:
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení fyzickou
osobou.

Identifikace zástupce emitenta
Obchodní firma nebo jiný
název zástupce:
IČO zástupce:
Adresa sídla zástupce:
Zástupce je zastoupen:
Telefon a e-mail:
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení právnickou
osobou.

V souladu s platnými právními předpisy, (emisními podmínkami schválenými ČNB), Smlouvou o vedení
evidence emise a Provozním řádem centrálního depozitáře podává výše uvedený emitent Centrálnímu
depozitáři cenných papírů příkaz ke snížení počtu zaknihovaných dluhopisů vedených na účtech majitelů dle
dále uvedené specifikace.

1. Identifikace zaknihovaných dluhopisů
ISIN:
o jmenovité hodnotě (měna/1ks):
počet zaknihovaných dluhopisů v emisi (ks):
snížit o (ks):
tj. na počet (ks):
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 821, cdcp@cdcp.cz, www.cdcp.cz
IČO: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308
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2. Datum snížení počtu zaknihovaných dluhopisů v evidenci k závěru dne:
Emitent bere na vědomí, že zápis změny bude proveden s účinností od začátku prvního pracovního dne, který
bezprostředně následuje po uvedeném datu.
Emitent vyplní datum zápisu změny v evidenci tak, že bude stanoveno nejdříve 7 pracovních dní po dni
doručení tohoto příkazu centrálnímu depozitáři, není-li s centrálním depozitářem dohodnuto jinak.
Nedílnou součástí tohoto příkazu je seznam majitelů, z jejichž účtů jsou zrušované dluhopisy odepisovány.
Emitent prohlašuje, že na zrušovaných dluhopisech nejsou zapsána žádná práva dalších osob k těmto
dluhopisům (zejména zástavní práva a pozastavení výkonu práva s těmito dluhopisy nakládat).

V ............................................................

dne …………………………

Za emitenta:

úředně ověřený podpis

úředně ověřený podpis

Přílohy:
Seznam majitelů, na jejichž účtech budou dluhopisy zrušeny
Alternativně plná moc
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Příloha č. 1 Specifikace majitelů účtů, na kterých má dojít ke zrušení dluhopisů
ISIN:

Kód
účastníka

Obchodní firma
účastníka

Identifikátor majitele Číslo majetkového
2
účtu (IČO, RČ, NID)
účtu

Identifikace majitele účtu - jméno,
příjmení a RČ nebo jméno obchodní
firmy a její IČO

Typ
1
účtu
(11,21,
31,35)

Počet dluhopisů,
které mají být zrušeny

Celkem

U typu účtu 31 (navazující evidence) sdělí účastník majiteli účtu v navazující evidenci svůj kód, svoje IČO a číslo majetkového účtu této navazující
evidence. IČO účastníka vyplníte do identifikátoru majitele účtu, číslo účtu navazující evidence vyplníte do sloupce číslo majetkového účtu, obchodní
firmu účastníka centrálního depozitáře vedoucího navazující evidenci vyplníte do pole obchodní firma účastníka a do pole identifikace majitele účtu
vyplníte údaje o majiteli účtu v navazující evidenci.

1

Dvanáctimístné číslo začíná vždy trojčíslím 808 nebo 100. Číslo účtu je vždy numerické.

2

verze 20191202

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 821, cdcp@cdcp.cz, www.cdcp.cz
IČO: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308

Klasifikace 4

