ŽÁDOST O VÝPLATU
PROTIPLNĚNÍ V DŮSLEDKU NUCENÉHO PŘECHODU AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 Czech Republic a.s. NA SPOLEČNOST PPF Telco B.V. V RÁMCI
DALŠÍHO POSTUPU PŘI VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ

NA BANKOVNÍ ÚČET
Účelem této žádosti („Žádost“) je ze strany osoby oprávněné k výplatě protiplnění za akcie společnosti O2 Czech Republic a.s. („Společnost“), které přešly
na společnost PPF Telco B.V. („Hlavní akcionář“) v důsledku usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. 1. 2022 o nuceném přechodu akcií Společnosti
(„Akcie“) na Hlavního akcionáře („Usnesení o vytěsnění“), požádat společnost PPF banka a.s. jako zástupce Hlavního akcionáře („Osoba pověřená další
výplatou“) o výplatu uvedeného protiplnění prostřednictvím bankovního účtu v souladu s touto Žádostí a oznámit jí číslo určeného bankovního účtu. Tuto
Žádost je nutné číst a vykládat společně s dokumentem „Informace o dalším postupu při výplatě protiplnění v důsledku nuceného přechodu akcií společnosti
O2 Czech Republic a.s. na společnost PPF Telco B.V.“ („Informace o další výplatě protiplnění“) uveřejněným mj. na internetových stránkách Hlavního
akcionáře.
Informace o osobě oprávněné k výplatě protiplnění1
Jméno a příjmení
Rodné číslo (u osoby, která není českým nebo slovenským
občanem, datum narození), případně náhradní identifikační
číslo NID (pokud bylo přiděleno)

Adresa

Osoba oprávněná oprávněnou osobu zastupovat (pokud
takovéto zastoupení existuje)2
Informace o bankovním účtu oprávněné osoby pro realizaci tuzemské úhrady v měně CZK
Číslo bankovního účtu a kód banky
Název banky, u níž je účet veden
Informace o bankovním účtu oprávněné osoby pro realizaci zahraniční úhrady
IBAN (číslo bankovního účtu v mezinárodním formátu),
případně číslo účtu v národním formátu pro země mimo
Evropský hospodářský prostor
BIC (SWIFT kód) – mezinárodní identifikátor banky, u níž je
účet veden, případně jiné identifikační údaje banky příjemce
(název banky, národní clearingový kód, adresa)

Název účtu a adresa příjemce

Kontaktní informace osoby oprávněné k výplatě protiplnění (nepovinné)
E-mail
Telefon
Oprávněná osoba tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jí protiplnění na základě Usnesení o vytěsnění bylo vyplaceno na výše specifikovaný
bankovní účet. Vyplněním a podepsáním tohoto Oznámení tedy oprávněná osoba bezpodmínečně dává neodvolatelný pokyn Hlavnímu akcionáři
zastoupenému Osobou pověřenou další výplatou k takovému postupu.
Toto Oznámení musí být doručeno se všemi případnými přílohami některým ze způsobů dle bodu 3.3 Informací o další výplatě protiplnění.
Podpis na tomto Oznámení musí být úředně ověřen. Je-li zasíláno z datové schránky dle bodu 3.3(b) Informací o další výplatě protiplnění nebo na
elektronickou adresu dle bodu 3.3(c) Informací o další výplatě protiplnění, je listinný dokument nutné následně převést do elektronické podoby s využitím
služby autorizované konverze a konvertovaný dokument je třeba připojit jako přílohu zprávy. Pro bližší informace o ověření podpisu v zahraničí viz bod 5.1.
Informací o další výplatě protiplnění. Pro bližší informace o doložení případného zastoupení oprávněné osoby viz bod 3.4. Informací o další výplatě
protiplnění.
Oprávněná osoba (ověřený podpis)

Jméno:
Datum:
1
2

Tj. vlastník Akcie (Akcií) nebo zástavní věřitel ve vztahu k Akcii (Akciím) - viz čl. 2 Informací o další výplatě protiplnění.
Uveďte jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za oprávněnou osobu a druh zastoupení (např. zákonné nebo na základě plné moci).

