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PŘÍKAZ EMITENTA K ZÁPISU NEBO ZRUŠENÍ ZÁPISU 
OMEZENÉ PŘEVODITELNOSTI AKCIÍ 
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 rozhodnutím valné hromady emitenta, smlouvou o vedení evidence emise a provozním řádem 
centrálního depozitáře podává výše uvedený emitent centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz: 

 k zápisu údaje o omezené převoditelnosti níže uvedených akcií do evidence cenných papírů nebo
 ke zrušení zápisu omezené převoditelnosti níže uvedených akcií vedených v evidenci cenných papírů.

1. Identifikace akcií
ISIN

2. Popis podmínek omezujících převoditelnost akcií podle stanov společnosti

3. Datum zápisu nebo zrušení zápisu údaje o omezené převoditelnosti v evidenci

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 3 pracovní dny po dni 
doručení tohoto příkazu centrálnímu depozitáři, není-li s centrálním depozitářem dohodnuto jinak. 

V .................................... dne ……………… 
Za emitenta: 

…………………………………………………. …………………………………………………… 
Jméno: 
Funkce: 

Jméno: 
Funkce: 



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

Přílohy: 
Výpis z obchodního rejstříku prokazující zápis omezené převoditelnosti akcií 
Alternativně plná moc pro zástupce 

verze 20191202
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