
Úředně ověřený podpis vlastníka 
______________________________ 

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PROTIPLNĚNÍ 
Tab.č.1: Označení vlastníka 

Obchodní firma  IČ  

Ulice č.p.  
Sídlo 

Město   PSČ  
  

  

Jméno a příjmení 
zástupce            RČ      

Bytem 
Obec, ulice č.p.            PSČ      

Telefonní číslo           

Žádám o poskytnutí protiplnění za akcie společnosti BMT a.s., (dále jen „akcie“), se sídlem Brno, Cejl 50, okres Brno-město, 
PSČ 656 60, IČ 463 46 996, jejíž valná hromada rozhodla o přechodu akcií společnosti na hlavního akcionáře MMM 
Münchener Medizin Mechanik Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, se sídlem Mnichov, Spolková republika Německo, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Amtsgericht Mnichov, pod číslem HRB 3594 podle ustanovení §183i zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Akcie jsou v listinné podobě, znějí na majitele a mají jmenovitou hodnotu 600,- Kč. 
Tab. č.2: Označení akcií         

 Emise Série Číslo listiny 
(od – do) 

Nahrazující kmenové akcie číslo 
(od – do) 

Kmenové akcie 1 A -----  
Hromadné listiny 1 H1   
Hromadné listiny 1 H2   
Hromadné listiny 1 H3   
Hromadné listiny 1 H4   
Hromadné listiny 1 H5   

                               (zde uveďte číslo listin)      (zde uveďte čísla akcií) 
Tab. č.3: Výpočet protiplnění 

775,- Kč x 
 

= 
 

Kč

  (zde uveďte celkový počet akcií)  (zde uveďte celkovou výši protiplnění [součin 775,- Kč a počtu akcií])  
 
Celkovou výši protiplnění uhraďte na (nehodící se škrtněte): 

A/ adresu uvedenou v Žádosti o poskytnutí protiplnění a to poštovní poukázkou,  
B/ níže uvedený bankovní účet.  

Tab. č.4: Bankovní spojení 

Číslo účtu  Kód banky  

Název banky  
Bude-li mít zmocněný obchodník s cennými papíry pochybnosti ohledně bankovního spojení, zašle 
vlastníkovi finanční prostředky na adresu uvedenou v Žádosti o poskytnutí protiplnění. Vlastník podpisem 
této Žádosti o poskytnutí protiplnění s tímto postupem souhlasí. 

 
V _____________________ dne ________________    
                     
 místo pro ověřovací razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny pro vyplnění: 
Do Tab.č.1 vypisujte údaje z platného občanského 
průkazu. Prosím nevpisujte dodací poštu.Údaje Vámi 
zapsané v Tab.č.1 musí být totožné s údaji v ověřovacím 
razítku. V Tab.č.1 nepřepisujte, nebělte a neškrtejte! 
V případě nesrovnalostí se vystavíte riziku neuznání 
takovéto žádosti. 
Do Tab.č.2 uveďte čísla hromadné akcie a čísla akcií, 
které hromadné akcie nahrazují (od – do). 
 Tab. č.3 uveďte počet kusů akcií, které vlastníte a 
celkovou výši protiplnění. Celkovou výši protiplnění 
vypočtete jako součin 775,- Kč a počtu kusů akcií. 
V případě, že požadujete provést úhradu protiplnění 
převodem na bankovní účet, do vepište Tab.č.4 
Upozornění: zkontrolujte si po ověření Vašeho podpisu 
údaje v Tab.č.1 s údaji v razítku ověření. Tyto údaje se 
musí shodovat. 
 
Děkujeme, že dbáte pečlivě našich pokynů. 
 
V případě nejasností nás kontaktujte na tel: 
577 217 375, e-mail:finance@financezlin.cz


