
Zaslat na adresu: VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava 
 

Formulář pro sdělení požadovaného způsobu výplaty podílu na výtěžku dražby  
akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s. 2021-116 

 

Tento formulář slouží ke sdělení požadovaného způsobu výplaty Vašeho podílu na výtěžku z dražby č. 2021-116 
akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO 45193070. 
 

VYPLŇUJTE PROSÍM VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY A ČITELNÝMI ČÍSLICEMI.  

Jméno a příjmení / firma  
 
 

bydliště / sídlo  
(ulice, číslo popisné, obec, PSČ, 
země) 

 
 
 
 

Rodné číslo / IČO   
 
 

Kontaktní e-mail  
 
 

Kontaktní telefon 
 

 
 
 

 
Z celkového počtu vydražených akcií uvedeného v dodatku č. 1 dražební vyhlášky č. 2021-116 na Vás připadá jen 
malá část. Přesný počet akcií, který jste vlastnil/vlastnila je uveden v poštovní zásilce ve spodní části adresního listu 
(pod Vaší adresou). 
 

Žádám o výplatu mého podílu na výtěžku z dražby č. 2021-116 akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem 
Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO 45193070, následujícím způsobem: 
 

 Převodem na bankovní účet č.: 

 
nebo 
 

 Poštovní poukázkou typu B zaslanou na adresu: 

 
Podle Zákona o obchodních korporacích je společnost VÍTKOVICE, a.s. povinna Vám vyplatit podíl na výtěžku z dražby akcií 
společnosti VÍTKOVICE, a.s. Pro účely splnění této právní povinnosti je potřeba znát Vaše výše uvedené osobní údaje. Bez 
jejich sdělení Vám nemůže být podíl na výtěžku z dražby akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s. řádně vyplacen. Kontaktní údaje 
(kontaktní e-mail a telefon) nejsou pro samotnou výplatu podílu na výtěžku z dražby akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
nezbytné, avšak jejich poskytnutí výrazně urychlí řešení nejasností vzniklých při zasílání podílu na výtěžku z dražby akcií a 
případných oprav (např. překlepy v čísle bankovního účtu, vracející se platby apod.). Osobní údaje nebudou předávány do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím a budou náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ztrátou, změnou, zničením, 
zneužitím nebo jiným neoprávněným nakládáním. Osobní údaje budou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy. 
Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.vitkovice.cz/pro-akcionare. 
 
V ………………………… Dne …………………… 
 
 
……………………………………. 
Úředně ověřený podpis 
 
 


