POKYNY A INFORMACE PRO AKCIONÁŘE
v návaznosti na rozhodnutí valné hromady dne 29. 5. 2014
o přeměně akcií na zaknihované akcie
Rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií pro akcionáře společnosti
znamená:
1. Odevzdat listinné akcie (hromadné akcie) společnosti ve lhůtě uvedené v oznámení o
přeměně akcií.
2. Sdělit společnosti číslo svého majetkového účtu zřízeného u účastníka centrálního
depozitáře (pozor na formát majetkového účtu - informace o správném tvaru majetkového účtu je
dále v textu níže).
1. ODEVZDÁNÍ AKCIÍ
 Akcionář odevzdá listinné akcie ve lhůtě a v termínech uvedených v oznámení o přeměně
akcií a to v sídle společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Telefonicky je možné v určené
lhůtě dojednat jiný den než jsou uvedené dny a to buď s M3V Praha, a.s. nebo
s Teplárnou Strakonice, a.s. Odevzdání na jiném místě než v sídle společnosti Teplárna
Strakonice, a.s. (např. v Praze) bude možné pouze po dohodě s M3V Praha, a.s. Kontakty
jak na společnost M3V Praha, a.s., tak i na Teplárnu Strakonice, a.s. jsou uvedeny
v oznámení, případně na internetových stránkách společností.
 Akcie akcionář odevzdá osobně nebo prostřednictvím zástupce. V takovém případě musí
mít zástupce vystavenou plnou moc k odevzdání akcií s úředně ověřeným podpisem
osoby, kterou zastupuje.
2. ZPŮSOB SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU AKCIONÁŘEM
 Číslo svého majetkového účtu akcionář společnosti sdělí osobně při odevzdání akcií na
přiloženém formuláři nebo nejpozději do 9. 9. 2014.
 Číslo majetkového účtu je možné zaslat i poštou. V tomto případě musí být formulář
opatřen úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřeným podpisem musí být
formulář (sdělení majetkového účtu) opatřen i v případě, že bude předán
prostřednictvím zástupce při odevzdání akcií.
 Při zaslání formuláře poštou doporučujeme zaslání průkazným způsobem např.
doporučeně.
 Při sdělení majetkového účtu zasláním musí být formulář společnosti doručen
nejpozději do 9. 9. 2014. Nebude-li v této lhůtě formulář doručen bude společnost
považovat, že akcionář číslo majetkového účtu nesdělil, akcie (i odevzdané) budou
považovány za neodevzdané a vydraženy ve veřejné dražbě.





PROČ SPOLEČNOST POŽADUJE ČÍSLO MAJETKOVÉHO ÚČTU
Číslo majetkového účtu společnost požaduje za účelem zaevidování zaknihovaných akcií
vlastníka (akcionáře) na jeho účet. Na sdělené číslo majetkového účtu budou akcionáři
připsány jeho zaknihované akcie.
CO JE MAJETKOVÝ ÚČET A JEHO SPRÁVNÝ FORMÁT (TVAR)
Majetkový účet je účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů tj.
v Centrálním depozitáři cenných papírů, který si akcionář zřizuje prostřednictvím
účastníka centrálního depozitáře (nemá-li takový účet akcionář již zřízený).
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Majetkový účet není bankovní účet vedený u banky.

JAK AKCIONÁŘ POZNÁ, ŽE ČÍSLO, KTERÉ SPOLEČNOSTI SDĚLUJE JE
OPRAVDU MAJETKOVÝ ÚČET
 Číslo majetkového účtu musí mít tento tvar:
číslo účtu se skládá ze dvou nedílných současní a to z třímístného předčíslí učtu (vždy se
jedná o kód účastníka např. 004, 876, 902, 913, 928 atd.) a z dvanáctimístného čísla účtu,
toto číslo začíná vždy trojčíslím 808 nebo 100. Číslo účtu je vždy numerické.

Příklady formátu čísel účtů:
902-808000001215
913-808000001216



Sdělí-li akcionář číslo v jiném než uvedeném formátu, nejedná se o číslo majetkového
účtu, ale o číslo jiné.
Je nutné, aby si akcionář ohlídal, aby mu účastník centrálního depozitáře při uzavírání
smlouvy (není-li číslo majetkového účtu, ve výše uvedeném formátu, uvedeno ve
smlouvě) číslo majetkového účtu sdělil resp. si ověřit jak si takové číslo zjistit.

KDO JE ÚČASTNÍKEM CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A KDE JE MOŽNÉ
SI ZŘÍDIT MAJETKOVÝ ÚČET
 Účastníky CDCP jsou banky a obchodníci s cennými papíry.
 Přehled
účastníků
CDCP
je
k dispozici
na
internetových
stránkách
www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku.
 Účastníkem CDCP jsou např. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Fio banka, a.s.
Poskytování služeb účastníka CDCP pobočkovou sítí jednotlivých bank je nutné si ověřit
ve svém bydlišti vč. výše poplatků za poskytované služby.
DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI PŘI ZŘIZOVÁNÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU –
ZAEVIDOVÁNÍ SVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU
 Společnost doporučuje akcionářům, aby si při zřizování svého majetkového účtu u
účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) dali pokyn také k zápisu
čísla svého bankovního účtu do evidence. Tyto údaje pak budou obsaženy ve výpisu
z evidence emise, který si Teplárna Strakonice, a.s. bude žádat pro účely případné
výplaty dividend. Je tedy v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do evidence
uvedli příp. doplnili, pokud již mají účet zřízený. Možnost vedení bankovního účtu
v evidenci CDCP společnost ověřila dotazem na CDCP.
 Podle § 348 zákona 90/2012 Sb. může společnost vyplatit podíl na zisku pouze
bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
JAK JE TO SE ZŘÍZENÍM MAJETKOVÉHO ÚČTU, POKUD MÁ
AKCIONÁŘ AKCIE Z KUPONOVÉ PRIVATIZACE (ZAKNIHOVANÉ A
DŘÍVE VEDENÉ VE STŘEDISKU CENNÝCH PAPÍRŮ, SE KTERÝMI
NEOBCHODUJE


Doporučujeme akcionářům, kteří mají např. z kuponové privatizace jiné zaknihované
cenné papíry, aby si před zřizováním majetkového účtu ověřili existenci majetkového
účtu v tzv. nezařazené evidenci zadáním rodného čísla na:

http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/bezplatne-sluzby-isb/existence-majetkoveho-uctu-vnezarazene-evidenci
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Pak má akcionář dvě možnosti:

1. Převést nezařazený účet pod účastníka CDCP
nebo
2. Založit si prostřednictvím účastníka nový účet.
1. Jak převést nezařazený účet pod účastníka CDCP:
Jsou dvě možnosti:
- buď nezařazený účet převést pod účastníka CDCP celý (CDCP za převod celého účtu z
nezařazené evidence neúčtuje účastníkovi CDCP žádný poplatek)
- nebo převést ty cenné papíry (vždy celý ISIN, pak je poplatek za převod 80Kč/ISIN), se
kterými majitel předpokládá, že bude v budoucnu nakládat. Ostatní cenné papíry, které považuje
majitel za nehodnotné může prostřednictvím účastníka CDCP darovat Nadačnímu fondu CDCP.
Právě pro toto umožnění pozbytí dále nechtěného vlastnictví byl zřízen Nadační fond CDCP.
V níže uvedeném odkazu najdete darovací smlouvy ke stažení pro darování prostřednictvím
účastníka centrálního depozitáře, pro nezařazený účet a pro zařazený účet. V případě
nezařazeného účtu lze darovat i korespondenčně bez účasti účastníka centrálního depozitáře. Na
stránkách je také uveden seznam neakceptovaných cenných papírů pro darování (např.
Harvardský průmyslový holding, kde je pozastaveno právo převodu).
http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/nadacni-fond-cdcp.
Zpoplatnění za vedení cenných papírů na účtu majitele je stejné pro zařazenou i nezařazenou
evidenci, takže majitel se tím zpoplatnění nevyhne (resp. pokud dnes neplatí za cenné papíry na
účtu v nezařazené evidenci nebude za tyto papíry platit ani po zařazení účtu pod účastníka).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 Společnost nemá informace k cenovým podmínkám např.za zřízení majetkového účtu,
za vedení majetkového účtu, za správu portfolia (tj. akcií společnosti, které budou
akcionáři připsány na jeho účet) ani poplatky za realizaci obchodu se zaknihovanými
cennými papíry u jednotlivých účastníků centrálního depozitáře (tj. bank a obchodníků
s cennými papíry). Akcionář si tuto informaci musí ověřit při zřizování majetkového
účtu.

Představenstvo společnosti
Teplárna Strakonice, a.s.
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