
 

 

  1 
 

NUCENÝ PŘECHOD AKCIÍ 
 

SDĚLENÍ K PROBÍHAJÍCÍ VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ ZA AKCIE SPOLEČNOSTI  
PFNONWOVENS A.S.  

 
 
K zajištění plynulosti a efektivity probíhající výplaty protiplnění za akcie společnosti PFNonwovens a.s. 
(„Společnost“), které dle příslušného rozhodnutí valné hromady Společnosti (dále také „Rozhodnutí o 
vytěsnění“) přešly v rámci nuceného přechodu těchto akcií na společnost PFNonwovens Holding 
s.r.o., se sídlem na adrese Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, Česká republika, 
IČO: 046 07 341, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 
250660 (dále také „PFN Holding“), společnost PFN Holding sděluje: 
 
1. Lhůta 14 kalendářních dnů není prekluzivní 

 
Lhůta 14 dnů ode Dne účinnosti (16. března 2021) pro sdělení bankovního účtu pro výplatu 
protiplnění stanovená v bodě III. Rozhodnutí o vytěsnění není prekluzivní. To znamená, že její 
nedodržení nemá za následek zánik práva daného bývalého akcionáře Společnosti na výplatu 
protiplnění. 
 

2. Výplatu protiplnění provádí Česká spořitelna a.s.  
 
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 452 44 782, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále 
také „Agent“), provádí výplatu protiplnění po dobu 3 měsíců ode Dne účinnosti (16. března 2021), 
tj. až do 16. června 2021. Poté bude výplatu protiplnění na základě sdělení bankovního účtu 
provádět přímo společnost PFN Holding, a to až do okamžiku uplynutí zákonné promlčecí lhůty.  
 

3. Sdělení pro bývalé akcionáře, kteří byli k 15. březnu 2021 vedeni jako akcionáři Společnosti 
 
Akcionáři Společnosti, kteří byli k 15. březnu 2021 vedeni ve výpisu z evidence emise Centrálního 
depozitáře cenných papírů, a.s. jako akcionáři Společnosti, jsou povinni sdělit Agentovi 
bankovní účet pro výplatu protiplnění za jejich akcie.  
 
Sdělení bankovního účtu pro výplatu protiplnění se provádí za použití příslušného formuláře pro 
fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou 
republiku), který je ke stažení na internetových stránkách Společnosti (odkaz zde)  nebo v obdobné 
formě (podpis na sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen). 
 
K tomuto účelu mohou případně udělit plnou moc třetí osobě (podpis bývalého akcionáře 
Společnosti na plné moci musí být úředně ověřen), jejíž vzor je ke stažení na internetových 
stránkách Společnosti zde.  
 
Povinnost sdělit bankovní účet pro výplatu protiplnění platí i v případě, že akcie bývalého 
akcionáře Společnosti byly spravovány správcem.  
 
Správci akcií nemohou bez udělení plné moci jménem bývalých akcionářů jednat ve věci 
sdělení bankovního účtu, protože nuceným přechodem akcií na PFN Holding ztratili své 
zákonné zástupčí oprávnění.  
 
Pokud si tedy bývalý akcionář Společnosti přeje, aby jej ve věci sdělení bankovního účtu zastoupil 
správce, musí bývalý akcionář Společnosti udělit správci plnou moc pro tento účel (podpis bývalého 
akcionáře Společnosti na plné moci musí být úředně ověřen), jejíž vzor naleznete zde. 
 

4. Sdělení pro bývalé akcionáře, kteří nebyli k 15. březnu 2021 vedeni jako akcionáři 
Společnosti (protože jejich akcie byly drženy na účtu správce) 
 
Akcionáři Společnosti, kteří nebyli k 15. březnu 2021 vedeni ve výpisu z evidence emise 
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. jako akcionáři Společnosti, protože jejich akcie byly 
drženy přímo správcem akcií na jeho účtu, a proto byl jako vlastník akcií k 15. březnu 2021 veden 
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ve výpisu z evidence emise tento správce, je takový správce považován za bývalého akcionáře ve 
vztahu ke všem akciím Společnosti, které byly ve výpisu z evidence emise zapsány na jeho účtu, 
ledaže je prokázán opak.  
 
Tento správce proto musí sám svým jménem Agentovi sdělit bankovní účet pro výplatu protiplnění 
za všechny akcie vedené na jeho účtu, a to za použití příslušného formuláře, který je ke stažení na 
internetových stránkách Společnosti zde, nebo v obdobné formě (podpis na sdělení bankovního 
účtu musí být úředně ověřen). I správce může případně udělit plnou moc třetí osobě (podpis správce 
na plné moci musí být úředně ověřen), jejíž vzor naleznete zde.   
 
Pokud však chce bankovní účet pro výplatu protiplnění Agentovi sdělit přímo koncový vlastník 
akcií (vedený zpravidla pouze v navazující evidenci správce), který nebyl veden k 15. březnu 2021 
ve výpisu z evidence emise Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. jako vlastník akcií 
Společnosti, musí Agentovi zároveň prokázat, že byl k 15. březnu 2021 vlastníkem určitého 
počtu akcií namísto správce, a to potvrzením vystaveným správcem, ve kterém správce uvede 
následující: 
 

a) jméno a příjmení, případně obchodní firmu (název), bydliště, případně sídlo, a rodné číslo 
(není-li přiřazeno, tak datum narození), případně identifikační číslo (či obdobné číslo u 
zahraniční osoby) daného vlastníka akcií Společnosti (dále také „Koncový vlastník“); 

b) počet akcií Společnosti, které k 15. březnu 2021 Koncový vlastník vlastnil, ačkoliv byly 
vedeny na účtu správce; a 

c) informaci, že správce souhlasí, aby Agent vyplatil protiplnění a související úrok za uvedený 
počet akcií Společnosti tomuto Koncovému vlastníkovi akcií namísto správci. 

 
Potvrzení správce musí být podepsáno úředně ověřeným podpisem a opatřeno razítkem 
správce. 
 

Upozorňujeme, že v každém případě je při sdělení bankovního účtu nutné splnit i ostatní podmínky 
stanovené v bodě III. a IV. Rozhodnutí o vytěsnění (zejména zaslat Agentovi všechny dokumenty v 
příslušné formě). 
 
Pokud si nejste jisti, zda se na Vás vztahuje situace uvedená výše pod bodem 3 či situace uvedená 
výše pod bodem 4, obraťte se prosím přímo na svého správce. 
 

 

V Praze, 31. března 2021 

PFNonwovens Holding s.r.o. 
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