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ŽÁDOST EMITENTA O ZÁPIS ZMĚNY ÚDAJŮ O EMITENTOVI 
V EVIDENCI EMISE 
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. 

Výše uvedený emitent žádá centrální depozitář cenných papírů, aby v evidenci emise zapsal 
následující změnu v údajích o emitentovi: 

změna obchodní firmy/názvu emitenta 
původní název:  
nový název:  

změna adresy sídla emitenta 
původní údaj:  
nový údaj:  

změna e-mailové adresy na kontaktní osobu: 
původní údaj:  
nový údaj:  

změna e-mailové adresy pro fakturaci poplatků: 
původní údaj:  
nový údaj:  

změna čísla bankovního účtu: 
původní údaj:  
nový údaj:  
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jiná změna (uveďte, prosím, o jakou změnu jde): 

původní údaj: 
nový údaj: 

Zápis změny proveďte ke dni: 

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: 

Přílohy: 
Výpis z obchodního rejstříku emitenta (dokládá-li se jím změna údaje zapisovaného do obchodního rejstříku) 
Alternativně plná moc s úředně ověřenými podpisy 

verze 20191202
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