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PŘÍKAZ EMITENTA K PROVEDENÍ ŠTĚPENÍ   
 

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, podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, v 
souladu se smlouvou o vedení evidence emise a provozním řádem centrálního depozitáře podává výše 
uvedený emitent centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke změně zápisu jmenovité hodnoty níže 
uvedených zaknihovaných akcií v evidenci cenných papírů bez změny objemu emise. 

 

1. Identifikace zaknihovaných akcií 
ISIN: 
 
původní počet zaknihovaných akcií: 
nový počet zaknihovaných akcií: 
 
původní jmenovitá hodnota zaknihované akcie: 
měna jmenovité hodnoty: 
 
nová jmenovitá hodnota zaknihované akcie: 
měna jmenovité hodnoty: 
 
objem emise v příslušné měně: 
 

2.  Zápis změny proveďte k závěrce dne:  
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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 dnů po 
dni doručení tohoto příkazu centrálnímu depozitáři, není-li s centrálním depozitářem dohodnuto jinak. 

 

V ................................................................. dne ……………………. 

Za emitenta: 

 

 

 

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

 

 

Přílohy: 
Výpis z obchodního rejstříku prokazující zápis nové formy nebo druhu zaknihovaných akcií. 
Alternativně plná moc. 
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