INFORMACE O VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ
v důsledku přechodu akcií společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
na společnost PPF A4 B.V.
1.

Úvod

1.1.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout praktické a detailní informace o tom, jakým
způsobem bude provedena výplata protiplnění za akcie společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „Společnost“), které přejdou na společnost
PPF A4 B.V. (uvedená společnost dále jen „Hlavní akcionář“ a uvedené akcie dále jen
„Akcie“) v důsledku usnesení valné hromady Společnosti ze dne 3. 12. 2015 o nuceném
přechodu Akcií na Hlavního akcionáře (dále jen „Usnesení o vytěsnění“).

1.2.

Jelikož zápis Usnesení o vytěsnění do obchodního rejstříku byl zveřejněn dne
11. 12. 2015, přejde vlastnické právo k Akciím na Hlavního akcionáře uplynutím dne
11. 1. 2016 (dále jen „Den přechodu“).

1.3.

Výplata protiplnění bude v souladu s Usnesením o vytěsnění prováděna společností PPF
banka a.s. jako pověřenou osobou (dále jen „Pověřená osoba“). Pověřená osoba bude
přijímat veškerá oznámení předvídaná v tomto dokumentu na adrese PPFB, P.O.Box 444,
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 (dále jen „Korespondenční adresa“).

2.

Osoba oprávněná k přijetí protiplnění

2.1.

Protiplnění bude vyplaceno osobě, která bude vlastníkem Akcií Společnosti ke Dni
přechodu. V případě, že Akcie budou ke Dni přechodu předmětem zástavního práva, bude
protiplnění vyplaceno osobě, která bude zástavním věřitelem k tomuto dni.

2.2.

Pověřená osoba poskytne protiplnění osobě, která bude uvedena jako vlastník Akcií nebo
zástavní věřitel ve vztahu k Akciím ve výpisu z evidence emise všech zaknihovaných
účastnických cenných papírů vydaných Společností vedené Centrálním depozitářem
cenných papírů, a.s. (dále jen „Centrální depozitář“), vyhotoveném podle stavu ke Dni
přechodu (dále jen „Výpis“).

3.

Způsob výplaty protiplnění akcionářům se sídlem nebo bydlištěm v České republice

3.1.

Pokud z tohoto dokumentu nevyplývá něco jiného, vyplatí Pověřená osoba akcionáři
protiplnění na bankovní účet uvedený ve Výpisu, případně (pokud ve Výpisu nebudou
uvedeny bankovní účty) na bankovní účet uvedený v jiném výpisu z evidence emise
všech zaknihovaných účastnických cenných papírů vydaných Společností vedené
Centrálním depozitářem, přičemž takový výpis nebude pořízen podle stavu k datu
pozdějšímu než 8. 1. 2016.

3.2.

V této souvislosti tedy doporučujeme, aby akcionáři, kteří dosud nemají zaregistrováno
číslo svého bankovního účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené
Centrálním depozitářem, tak učinili přede Dnem přechodu, přičemž
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(a)

v případě, že má akcionář zřízen majetkový účet u některého z účastníků této
evidence, je možné zaregistrovat číslo bankovní účtu prostřednictvím této osoby 1;

(b)

v případě, že jsou akcie daného akcionáře zaevidovány na tzv. nezařazeném účtu,
je možné číslo bankovního účtu zaregistrovat prostřednictvím kteréhokoliv
účastníka této evidence.

3.3.

Akcionář také může oznámit číslo bankovního účtu přímo Pověřené osobě. Toto
oznámení musí být učiněno na formuláři dostupném na internetové stránce
www.ppfA4.eu, vyplněném dle tam uvedených pokynů a zaslaném s úředně ověřeným
podpisem na Korespondenční adresu způsobem uvedeným ve formuláři. Pověřená osoba
provede výplatu na bankovní účet oznámený tímto způsobem pouze v případě, že
oznámení bude na Korespondenční adresu doručeno nejpozději dne 23. 12. 2015.

3.4.

V případě, že číslo bankovního účtu akcionáře nebude uvedeno v žádném z výpisů
zmíněných v bodě 3.1 ani nebude poskytnuto přímo Pověřené osobě výše uvedeným
způsobem a v uvedené lhůtě, vyplatí Pověřená osoba protiplnění prostřednictvím poštovní
poukázky zaslané na adresu uvedenou ve Výpisu jako sídlo nebo bydliště akcionáře.

4.

Způsob výplaty protiplnění zástavním věřitelům se sídlem nebo bydlištěm v České
republice

4.1.

Pokud z tohoto dokumentu nevyplývá něco jiného, vyplatí Pověřená osoba zástavnímu
věřiteli protiplnění na bankovní účet uvedený ve Výpisu, případně (pokud ve Výpisu
nebudou uvedeny bankovní účty) na bankovní účet uvedený v jiném výpisu z evidence
emise všech zaknihovaných účastnických cenných papírů vydaných Společností vedené
Centrálním depozitářem, přičemž takový výpis nebude pořízen podle stavu k datu
pozdějšímu než 8. 1. 2016. To neplatí, pokud z příslušného výpisu nebude zcela zřejmé,
že jde o bankovní účet daného zástavního věřitele.

4.2.

Pověřená osoba vyplatí protiplnění zástavním věřitelům na bankovní účet též v případě,
že jeho číslo zástavní věřitel oznámí Pověřené osobě. Toto oznámení musí být učiněno na
formuláři dostupném na internetové stránce www.ppfa4.eu, vyplněném dle tam
uvedených pokynů a zaslaném s úředně ověřeným podpisem na Korespondenční adresu
způsobem uvedeným ve formuláři. Pověřená osoba provede výplatu na bankovní účet
oznámený tímto způsobem pouze v případě, že oznámení bude na Korespondenční adresu
doručeno nejpozději dne 23. 12. 2015.

4.3.

V případě, že číslo bankovního účtu zástavního věřitele nebude uvedeno v žádném
z výpisů zmíněných v bodě 4.1 ani nebude poskytnuto přímo Pověřené osobě výše
uvedeným způsobem a v uvedené lhůtě, vyplatí Pověřená osoba protiplnění
prostřednictvím poštovní poukázky zaslané na adresu uvedenou ve Výpisu jako sídlo
nebo bydliště zástavního věřitele.

5.

Způsob výplaty oprávněným osobám se sídlem nebo bydlištěm mimo Českou republiku

5.1.

Ve vztahu k oprávněným osobám, které mají ve Výpisu uvedené sídlo nebo bydliště
mimo Českou republiku, bude Pověřená osoba postupovat obdobně jako ve vztahu
k ostatním oprávněným osobám.

Účastníky Centrálního depozitáře jsou především všechny velké banky (Česká Spořitelna, Komerční banka,
ČSOB atd.) a někteří obchodníci s cennými papíry (viz seznam účastníků Centrálního depozitáře uvedený zde:
http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).

1

2

5.2.

V případě, že vůči jednotlivým oprávněným osobám, které mají ve Výpisu uvedené sídlo
nebo bydliště mimo Českou republiku, nebude možné postupovat uvedeným způsobem,
vyplatí Pověřená osoba protiplnění zasláním hotovosti (případně prostředku nahrazujícího
hotovost) na adresu uvedenou ve Výpisu jako sídlo nebo bydliště oprávněné osoby.

6.

Den výplaty

6.1.

Pověřená osoba vyplatí protiplnění:
(a)

na bankovní účty příkazem nejpozději dne 15. 1. 2016, přičemž na bankovní účet
oprávněné osoby budou prostředky připsány v závislosti na podmínkách banky
oprávněné osoby;

(b)

poštovní poukázkou tak, že nejpozději dne 18. 1. 2016 předá České poště veškeré
potřebné údaje k tomu, aby poštovní poukázky mohly být rozeslány;

(c)

zasláním hotovosti (případně prostředku nahrazujícího hotovost) tak, že nejpozději
dne 18. 1. 2016 předá příslušnému doručovateli vše potřebné k tomu, aby tímto
způsobem mohlo být protiplnění rozesláno.

7.

Částka protiplnění

7.1.

Pověřená osoba vyplatí na jednu Akcii protiplnění ve výši 172,40 Kč spolu se zákonným
úrokem 2.

7.2.

Konečná částka připadající na každou oprávněnou osobu bude zaokrouhlena nahoru na
celé koruny.

7.3.

Pokud nebude možné na příslušný bankovní účet oprávněné osoby vyplatit protiplnění
v českých korunách, bude protiplnění vyplaceno v EUR, a nebude-li ani to možné, tak
v USD.

8.

Společná pravidla pro výplatu protiplnění

8.1.

Při výplatě protiplnění se bude vycházet z údajů uvedených ve Výpisu, ledaže z tohoto
dokumentu nebo právních předpisů vyplývá něco jiného.

8.2.

V případě odůvodněných pochybností o řádnosti oznámení čísla účtu nebo jeho změny,
jak jsou taková oznámení předvídána v tomto dokumentu, bude výplata protiplnění
uskutečněna podle příslušných údajů uvedených ve Výpisu.

8.3.

Pokud za oprávněnou osobu bude činit oznámení předvídané v tomto dokumentu
zástupce, bude se k takovému oznámení přihlížet pouze v případě, že toto zastoupení
bude řádně doloženo.

8.4.

Pokud oznámení předvídané v tomto dokumentu bude doručeno později, než stanoví
tento dokument, nemůže Pověřená osoba zaručit, že bude postupovat v souladu
s takovým oznámením.
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Výše úroku bude určena v Den přechodu v souladu s příslušnými právními předpisy.
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8.5.

V případě, že protiplnění odeslané v souladu s výše uvedenými pravidly bude
z jakéhokoli důvodu vráceno, bude oprávněné osobě poskytnuto na základě její dohody
s povinnou osobou (viz bod 9.2).

8.6.

Veškerá oznámení nebo jiné listiny předvídané tímto dokumentem, 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, jinak daná
oznámení nebudou považována za řádná. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či
ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do
českého jazyka.

9.

Komunikace, informace

9.1.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výplaty protiplnění můžete kontaktovat Pověřenou
osobou následujícím způsobem:
Tel: 800 100 022.
E-mail: info@akciecetin.cz.

9.2.

Pověřená osoba bude zajišťovat výplatu protiplnění po dobu 60 dní ode Dne přechodu, tj.
do 11. 3. 2016. Po uplynutí této doby oznámí Hlavní akcionář na internetových stránkách
Společnosti další postup při výplatě protiplnění.
***

SHRNUTÍ:
Společnost PPF A4 B.V. jako hlavní akcionář má zájem zajistit co nejspolehlivější a nejrychlejší
způsob vyplacení protiplnění, přičemž za takový způsob považuje výplatu protiplnění zasláním
dané částky na bankovní účty oprávněných osob. Aby tak mohla případně učinit, musí mít k
dispozici číslo příslušného bankovního účtu oprávněných osob, přičemž tento údaj si můžeme
opatřit bez součinnosti těchto pouze v případě, kdy je již součástí evidence zaknihovaných
cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, která v případě společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nahrazuje seznam akcionářů.
K zajištění toho, aby bylo plnění poskytnuto prostřednictvím bankovního účtu je tedy nutné ze
strany oprávněné osoby učinit jeden z následujících kroků:
(a)

zaregistrovat co nejdříve číslo bankovního účtu akcionáře v uvedené evidenci
zaknihovaných cenných papírů, přičemž tento postup povede k výplatě na bankovní
účet pouze v případě, že akcie nejsou zastavené, nebo

(b)

zaslat číslo bankovního účtu na vyplněném formuláři dostupném na internetové
stránce www.ppfa4.eu, a to dle tam uvedených pokynů, a zaslat jej s úředně
ověřeným podpisem na adresu: PPFB, P.O.Box 444, Evropská 2690/17, 160 41
Praha 6, a to nejpozději dne 23. 12. 2015.
***

4

