OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI PŘI PŘEVODU ČI PŘECHODU AKCIÍ

Společnost Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, IČO: 16193741,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 625 (dále jen
„Společnost“),
upozorňuje akcionáře pro účely vedení seznamu akcionářů:
-

akcionáře, kteří nově nabyli akcie emitované Společností, na jejich povinnost oznámit
Společnosti pro účely vedení seznamu akcionářů, že došlo k převodu či přechodu akcií na jejich
osobu, a
stávající akcionáře na povinnost oznámit Společnosti změny níže uvedených údajů,

a to bez zbytečného odkladu od nabytí akcií, resp. ode dne nastání změny údaje, a současně vyzývá
akcionáře, aby tyto změny sdělili Společnosti níže uvedeným způsobem.
Tato povinnost sdělit Společnosti změny údajů zapsaných v seznamu akcionářů pro účely vedení
seznamu akcionářů vyplývá pro akcionáře z ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních
korporacích“), a dále ze stanov Společnosti.
Pro sdělení změn údajů zapsaných v seznamu akcionářů Společnosti může akcionář Společnosti využít
níže uvedený formulář.
Společnost dále upozorňuje nové akcionáře, že v souladu s ust. § 275 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích je převod akcií vůči Společnosti účinný, až prokázáním změny osoby vlastníka akcie
výpisem z účtu vlastníka z Centrálního depozitáře cenných papírů a žádá tedy nové akcionáře, aby ji
tento výpis zároveň s oznámením o převodu či přechodu akcií předložili.
Společnost dále upozorňuje akcionáře, kteří jsou obchodní korporací, na jejich povinnost dle zákona
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“), zapsat svého skutečného majitele
do evidence skutečných majitelů.
Nebude-li mít akcionář v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele,
nesmí tento akcionář dle § 54 odst. 3 ZESM při rozhodování valné hromady Společnosti vykonávat
své hlasovací právo a dále se zakazuje Společnosti tomuto akcionáři dle § 53 odst. 2 ZESM vyplatit
podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích Společnosti.

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.
UPOZORNĚNÍ:
Akcionář - právnická osoba navíc ke svému sdělení připojí originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou kopii
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob zastupování
členy statutárního orgánu. Tento výpis / doklad nebude starší tří měsíců.
Listiny, které musejí být přiloženy, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny
jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou
vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky
či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Řádně vyplněný formulář prosíme, doručte na adresu sídla Společnosti.
Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.

Formulář pro oznamování změn pro účely vedení seznamu akcionářů

1. Údaje o dosavadním akcionáři / původní údaje stávajícího akcionáře zapsané v seznamu
akcionářů
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma
akcionáře

Rodné číslo/Identifikační číslo

Adresa bydliště / adresa sídla akcionáře

E-mailová adresa akcionáře

Prohlášení o tom, zda je akcionář skutečným
vlastníkem příjmu dividendy (uveďte ANO / NE)

Prohlášení o daňové rezidenci akcionáře
(uveďte zemi daňového rezidenství)

2. Údaje o novém akcionáři / nové údaje (nový údaj) stávajícího akcionáře zapisované
do seznamu akcionářů
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma
akcionáře

Rodné číslo / identifikační číslo

Adresa bydliště / adresa sídla akcionáře

E-mailová adresa akcionáře

Prohlášení o tom, zda je akcionář skutečným
vlastníkem příjmu dividendy (uveďte ANO / NE)

Prohlášení o daňové rezidenci akcionáře
(uveďte zemi daňového rezidenství)

Bankovní účet akcionáře (vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je
plnoprávným členem OECD)
Číslo bankovního účtu
(Číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN v případě
zahraniční platby)
Kód banky
(Název a adresa banky s BIC/SWIFT kódem
v případě zahraniční platby)

3. Údaje o nabytých akciích
Důvod nabytí akcií (převod/přechod)

Označení druhu akcie (pokud relevantní – jinak
se jedná o akcie základní, bez zvláštního
práva/povinnosti)

Jmenovitá hodnota nabytých akcií a počet
nabytých akcií (v rozlišení na akcie dle jejich
jmenovité hodnoty)

Jako akcionář společnosti Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41,
IČO: 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
625 (dále jen „Společnost“), vlastnící akcie vydané Společností, tímto pro účely vedení seznamu
akcionářů sděluji Společnosti shora uvedené změny.
Společnost, jako správce osobních údajů, současně informuje akcionáře, že veškeré osobní údaje
předané na základě tohoto formuláře, jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osob těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(Nařízení GDPR). Blíže ke zpracování osobních údajů viz dokument Informace ke zpracování osobních
údajů
pro
akcionáře,
umístěný
na
http://www.cukrovaryttd.cz/informace-proakcionare/informace-pro-akcionare/.

Datum a místo
vystavení

Úředně ověřený podpis jednající osoby

Jméno, příjmení a
funkce jednající osoby

