Pokyny pro výplatu protiplnění v souvislosti s přechodem vlastnického práva k akciím na
hlavního akcionáře

Vážení akcionáři,
dne 03.11.2020 se konala valná hromada společnosti Moravské kovárny, a.s., IČO: 463 46 694,
se sídlem Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 740 (dále jen „Společnost“), na které bylo rozhodnuto o
přechodu všech akcií Společnosti vlastněných ostatními akcionáři na společnost PENN GmbH,
se sídlem Kremserstraße 7-9, 3500 Senftenberg, Rakouská republika, FN 41327 a (dále jen
„Hlavní akcionář“; ostatní akcionáři kromě Hlavního akcionáře dále jen „Ostatní akcionáři“ resp.
jednotlivý „Ostatní akcionář“). Dne 04.11.2020 bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení
valné hromady o přechodu akcií Ostatních akcionářů vydaných Společností na Hlavního
akcionáře (dále jen „Valná hromada“). Z opatrnosti a v souladu s odbornou praxí vychází Hlavní
akcionář při určení okamžiku zveřejnění zápisu z toho, že k uveřejnění zápisu způsobem
umožňujícím dálkový přístup dochází následující pracovní den po dni provedení zápisu do
obchodního rejstříku.
Ke zveřejnění zápisu usnesení Valné hromady do obchodního rejstříku ve smyslu § 385 odst. 1
ZOK došlo dne 05.11.2020. Vlastnické právo k akciím Ostatních akcionářů tak v souladu s § 385
odst. 1 ZOK přešlo na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu o
usnesení Valné hromady v obchodním rejstříku, tedy uplynutím dne 05.12.2020 (okamžik
přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“).
Výplata protiplnění proběhne prostřednictvím vázaného účtu vedeného u společnosti
Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen
„Banka“).
Účelem těchto pokynů je poskytnout podrobnější informace o způsobu výplaty protiplnění za
akcie Ostatních akcionářů, které přešly ke Dni přechodu na Hlavního akcionáře.
Protiplnění bude poskytnuto osobě, která bude uvedená jako vlastník akcií nebo zástavní věřitel
ve vztahu k akciím Ostatních akcionářů ve výpisu z evidence emise vedené společností Centrální
depozitář cenných papírů, a.s., vyhotoveném ke Dni přechodu. Právo na výplatu protiplnění a
úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva vzniká zápisem vlastnického práva
Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené
společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Banka vyplatí protiplnění (včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického
práva k akciím Ostatních akcionářů) Ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům jedním
z těchto způsobů:
1. na bankovní účet, který Ostatní akcionář pro tento účel sdělí Bance;
2. v hotovosti na pobočce Banky v Jihlavě, Masarykovo náměstí 35, 586 01 Jihlava;
3. na bankovní účet, který zástavní věřitel pro tento účel sdělí Bance;

Sdělení údajů pro výplatu protiplnění (jak pro případ výplaty v hotovosti, tak pro případ
výplaty na bankovní účet)
Hlavní akcionář tímto vyzývá všechny Ostatní akcionáře, aby sdělili Bance údaje pro výplatu
protiplnění, a to do čtrnácti (14) dnů ode Dne přechodu (dále jen „Lhůta“). Hlavní akcionář si
dovoluje upozornit Ostatní akcionáře, že v případě nedodržení Lhůty nevzniká Ostatnímu
akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních
akcionářů na Hlavního akcionáře po dobu, kdy je jednotlivý Ostatní akcionář v prodlení s
poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění. Dokud nebudou údaje pro výplatu
protiplnění Bance sděleny, není Banka oprávněna výplatu protiplnění provést. Údaje pro výplatu
protiplnění lze Bance sdělit na formuláři, který je přílohou těchto Pokynů pro výplatu protiplnění
(dále jen „Formulář“).

Pokyny pro vyplnění, podpis a předání Formuláře Bance
Ostatní akcionáři ke Dni přechodu – fyzické osoby vyplňují své jméno a příjmení, rodné číslo,
popř. datum narození, bydliště a bankovní spojení pro výplatu protiplnění (číslo účtu a název
banky, resp. IBAN a SWIFT kód banky). Pokud si Ostatní akcionář přeje provést výplatu
protiplnění v hotovosti, číslo účtu neuvádí.
Ostatní akcionáři ke Dni přechodu – právnické osoby vyplňují obchodní firmu společnosti,
IČO, sídlo, osobu oprávněnou jednat za společnost a bankovní spojení pro výplatu protiplnění
(číslo účtu a název banky, resp. IBAN a SWIFT kód banky). Pokud si Ostatní akcionář přeje
provést výplatu protiplnění v hotovosti, číslo účtu neuvádí.
Dokumenty předkládané Bance v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny
úředním překladem do českého jazyka. Listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi
nebo opatřené příslušnými ověřovacími doložkami zahraničních orgánů či institucí, musí být
opatřeny apostilou v případech, kdy je apostila vyžadována v úředním styku českými orgány u
obdobných zahraničních listin.
Podpis na Formuláři musí být úředně ověřen a Formulář musí být doručen na adresu Banky:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Masarykovo náměstí 35, 586 01 Jihlava, k rukám Ing.
Vítězslava Jägera s označením „Moravské kovárny, a.s. – Výplata protiplnění“. Formulář lze také
vyplnit při osobní návštěvě Banky na pobočce v Jihlavě, Masarykovo náměstí 35, 586 01 Jihlava,
přičemž v takovém případě se Ostatní akcionář, resp. fyzická osoba jednající za Ostatního
akcionáře – právnickou osobu, prokazuje platným průkazem totožnosti.

Doplňující upozornění pro výplatu protiplnění v hotovosti
Hlavní akcionář si dovoluje upozornit Ostatní akcionáře, že
Banky je nutno požádat o výplatu protiplnění v hotovosti
očekávaným datem výplaty protiplnění, a to prostřednictvím
v případě výplaty protiplnění v hotovosti je Ostatní akcionář
výplatu protiplnění dle pokynů uvedených výše.

z technických důvodů na straně
nejméně 2 pracovní dny před
e-mailu Vitezslav.Jager@rb.cz. I
povinen předat bance údaje pro

Výplata protiplnění v hotovosti je možná pouze na pobočce Banky v Jihlavě, Masarykovo náměstí
35, 586 01 Jihlava. Hlavní akcionář dále upozorňuje Ostatní akcionáře, že limit pro výplatu

protiplnění v hotovosti je 270.000,- Kč. Protiplnění překračující tuto částku je možné vyplatit
pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře.

Doplňující upozornění pro výplatu protiplnění zástavním věřitelům
V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím Ostatního akcionáře zástavní právo, je
Ostatní akcionář povinen zajistit, že údaje pro výplatu protiplnění poskytne Bance způsobem
uvedeným výše zástavní věřitel.

Kontaktní informace
Kontaktní osobu pro výplatu protiplnění v Bance je pan Ing. Vítězslav Jäger, kterého mohou
akcionáři kontaktovat na telefonním čísle +420 777 497 737 nebo prostřednictvím e-mailu
Vitezslav.Jager@rb.cz.

Příloha:
-

Formulář pro sdělení údajů pro výplatu protiplnění

Raiffeisenbank a.s.,
k rukám pana Vítězslava Jägera
Masarykovo náměstí 35
Jihlava, PSČ: 586 01

Sdělení údajů pro výplatu protiplnění
Fyzická osoba
Jméno a příjmení:
Rodné číslo (datum narození):
Bydliště:

Právnická osoba
Obchodní firma:
Identifikační (registrační) číslo:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat za
společnost:
tímto žádá Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
aby provedla výplatu peněžních prostředků – protiplnění za přechod akcií společnosti Moravské
kovárny, a.s., IČO: 46346694, se sídlem Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, na společnost Penn
GmbH, se sídlem Kremserstraße 7-9, 3500 Senftenberg, Rakouská republika, registrační číslo:
FN 41327 na účet:
Číslo účtu (IBAN):
Vedený bankou (SWIFT kód):

V ________________ dne _______

____________________
(úředně ověřený podpis)

