ŽÁDOST O VÝPLATU VÝTĚŽKU Z PRODEJE AKCIÍ
(dále jen „Žádost“)

1. Údaje o žadateli o výplatu výtěžku z prodeje akcií (dále jen Žadatel):
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Rodné číslo:

Bydliště:

Telefon/e-mail

2. Údaje o společnosti přebírající Žádost (dále jen „Společnost“):
EUTECH akciová společnost, se sídlem Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk, identifikační číslo:
47151421, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500, zastoupená
Ing. Irenou Adamusovou, statutárním ředitelem.

3. Údaje o kusových kmenových akciích na jméno v listinné podobě, nekótovaných,
neomezeně převoditelných, vydaných společností EUTECH akciová společnost,
nepřevzatých vlastníkem:
Celkový počet akcií:

4. Údaje o bankovním spojení určeném pro výplatu výtěžku z prodeje akcií:
Předčíslí:

Číslo účtu:

Kód banky:

Číslo účtu:
Název banky:
Majitel účtu (povinný údaj pouze v případě účtu zahraniční banky)
IBAN, SWIFT (povinné údaje pouze v případě účtu u zahraniční banky)
V případě, že Žadatel bude požadovat, aby mu výtěžek byl zaslán formou poštovní poukázky, tak uvede
adresu, na kterou má být poštovní poukázka zaslána:
(Pokud adresa nebude vyplněna, popř. pokud Žadatel vedle adresy vyplní bankovní účet pro výplatu výtěžku,
souhlasí s výplatou výtěžku na bankovní účet uvedený shora. Pokud Žadatel neuvede ani adresu a ani
bankovní účet, bere Žadatel na vědomí, že neposkytl potřebnou součinnost pro výplatu výtěžku).

5. Čestné prohlášení:
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že je osobou oprávněnou uplatnit právo na výplatu výtěžku
z prodeje akcií a dále že všechny údaje uvedené v Žádosti jsou pravdivé a úplné.
6. Oznamovací povinnost EUTECH akciová společnost dle GDPR:
EUTECH akciová společnost, se sídlem Nádražní, IČ: 000 12 122, email: eutech@eutech.cz je
správcem osobních údajů (dále jen „Správce“), jež jsou obsahem této Žádosti. Subjektem údajů je
Žadatel. Osobní údaje uvedené v této Žádosti jsou zpracovány za účelem zajištění výplaty výtěžku
z prodeje akcií a za účelem doložení úhrady Žadateli. Osobní údaje zpracovává Správce v písemné
a elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněných dle
zvláštních právních předpisů, vůči nimž má společnost povinnost poskytnout součinnost ze zákona
a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro EUTECH akciová společnost, se
kterými bude mít EUTECH akciová společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje žadatele budou zpracovány a uloženy 5 let. Subjekt údajů má právo získat od
Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a dále pokud
jsou, tak má právo získat informaci, pro jaké účely se tyto zpracovávají, komu tyto mohou být
zpřístupněny, o jakou kategorii osobních údajů se týká, o tom, že může požadovat od Správce o
opravu těchto údajů, vznášet námitky proti zpracovávání a jiná práva, zejména právo požadovat
vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby
společnost EUTECH akciová společnost provedla příslušnou opravu či doplnění, výmaz osobních
údajů dotčené osoby v případech stanovených nařízení GDPR (a to vč. případné blokace či
likvidace jejích osobních údajů). Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností
EUTECH akciová společnost či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby
obracet na společnost EUTECH akciová společnost jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové
adresy: udaje@eutech.cz.
Stejně tak správce poučuje subjekt údajů o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, se sídlem v Praze.
Tímto potvrzuji podání informace obsažené v tomto formuláři. Přečtenému textu rozumím.

V

Za společnost:

dne

Podpis Žadatele

Další informace v souvislosti s vyplacením výtěžku z prodeje nepřevzatých akcií ve smyslu ust.
§ 543 NOZ.

1.

Vlastník prodaných akcií se musí prokázat, že byl vlastníkem těchto akcií v okamžiku
prodeje, a to zejména předložením žádosti o výplatu výtěžku z prodeje akcií (dále jen
„žádost“) a dokladu totožnosti nebo zasláním žádosti s úředně ověřeným podpisem vlastníka
prodaných akcií.

2.

Osobou oprávněnou k převzetí vyplacení výtěžku z prodeje nepřevzatých akcií je vlastník
prodaných akcií nebo dědic v případě smrti zůstavitele, jenž byl vlastníkem prodaných akcií.
To, že vlastnické právo k prodaných akciím přešlo na třetí osobu, je nutné prokázat
originálem či úředně ověřenou kopií usnesení věcně a místně příslušného soudu
projednávající dědické řízení po zůstaviteli, včetně vyznačené doložky právní moci, jenž
bude obsahovat výsledek dědického řízení, případně dohodu dědiců o tom, komu byly
přikázány prodané akcie či výtěžek z prodeje ve smyslu ust. § 543 NOZ.

3.

Předpokládané ceny pro výplatu výtěžku poštovní poukázkou „B“ (ceny se mohou měnit
podle nabídky České pošty,s.p.)
a)
zasílaná částka 1,- Kč – 5.000,- Kč: poplatek 26,- Kč,
b)
Zasílaná částka 5.001,- Kč – 50.000,- Kč: poplatek 36,- Kč,
c)
dále za každých započatých 10.000,- Kč: poplatek 6,- Kč.

Ve Šternberku dne 2.8.2017

za EUTECH akciovou společnost
Ing. Irena Adamusová, statutární ředitel

