
 

 

Sdělení bankovního účtu pro výplatu protiplnění za účastnické cenné papíry 
společnosti PFNonwovens a.s. bezhotovostním  

způsobem pro PRÁVNICKOU OSOBU se sídlem v České republice s nárokem na 
protiplnění/ NEREZIDENTA-PRÁVNICKOU OSOBU se sídlem mimo Českou republiku 
s nárokem na protiplnění, která si jej přeje zaslat na účet vedený u finanční instituce 

v České republice (dále jen „sdělení”) 
 
 

                                
ev. č.: 19080 

Název právnické osoby:* IČ/reg. číslo*: 

Číslo účtu*: Kód banky* Konst. symbol Variabilní symbol   Specifický symbol 

       -             4058 19080  

 Vedený v České republice u:   /1* ......................  

Telefon: 

 
Jméno a příjmení oprávněných osob: 
 

 
                                       
 
 
 
           Datum*                                  Podpis * 

/1 Pokud v kolonce variabilní symbol neuvedete za značku /1 vlastní variabilní symbol, bude použit předtištěný variabilní 
symbol. 

 

Věnujte, prosím, pozornost vyplnění sdělení. 

 

Pole označena * jsou povinná, v případě neúplného vyplnění sdělení nebude výplata provedena stejně jako při uvedení 
chybných údajů. Protiplnění Vám bude vyplaceno bezhotovostní převodem na Vámi stanovený účet vedený u kteréhokoli 
peněžního ústavu v České republice.  

Sdělení je nutné opatřit úředně ověřenými podpisy osob oprávněných podat sdělení za Vaši právnickou osobu.  

Následující dokumenty musejí být připojeny ke sdělení: (i) v případě, že je Vaše právnická osoba zastoupena 
zmocněncem, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového 
zmocněnce jednat jménem Vaší právnické osoby ve věci podání sdělení datovaná nejpozději dnem podpisu sdělení; (ii) 
originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku Vaší právnické osoby anebo zmocněnce (je-li právnickou 
osobou) či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala sdělení, případně plnou moc pod bodem (i) 
výše, je oprávněna jednat jménem Vaší právnické osoby, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci 
pod bodem (i) výše (týká se výpisu Vaší právnické osoby) a nejpozději v den podpisu sdělení (týká se jak výpisu Vaší 
právnické osoby, pokud podepisuje sdělení sama, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje sdělení zmocněnec), nikoliv 
však dříve než 3 měsíce přede dnem podpisu sdělení. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo 
anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen obyčejný překlad do jednoho z uvedených jazyků. 

 
Sdělení společně s uvedenými dokumenty zašlete v obálce nadepsané v levém horním rohu „PFNonwovens“ na adresu: 
Česká spořitelna, a.s., CEN 8430, Back Office investičních produktů 
Budějovická 1518/13b 
140 00 Praha 4 
Česká republika. 

 

 

Místo pro ověření podpisů: 


