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V Praze dne 15.11.2018 
 

Vážený akcionáři, 
 

dovolujeme si Vám oznámit, že Česká spořitelna, a.s. (dále jen „ČS“) byla pověřena zprostředkováním výplaty protiplnění 
menšinovým vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti (dále jen „protiplnění“) 

 

ŽPSV a.s. 
 

se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, PSČ 687 24, IČ 46346741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, spisová značka B 744 (dále jen „společnost“). 
Tato výplata se provádí v souvislosti s převodem účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, kterým je společnost 
Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh, PSČ 687 24, IČ 
06298362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108128, podle § 375 a násl. 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
 

Výplata protiplnění prostřednictvím ČS bude realizována od 16.11.2018 do 16.01.2019. 
 
Protiplnění Vám bude vyplaceno bezhotovostním převodem na Vámi stanovený účet vedený u kteréhokoli peněžního ústavu 
v České republice. Ke sdělení zúčtovacích údajů použijte prosím níže uvedenou žádost o výplatu protiplnění (dále jen 
Žádost), kterou je nutné opatřit podpisy osob oprávněných disponovat protiplněním za Vaši společnost v souladu s výpisem z 
příslušného obchodního rejstříku Vaší společnosti či jiného odpovídajícího rejstříku. Spolu se Žádostí zašlete na níže 
uvedenou adresu originál či úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného obchodního rejstříku Vaší společnosti či jiného 
odpovídajícího rejstříku, ne starší než 3 (tři) měsíce. 
 
Žádost a veškeré související doklady zašlete na adresu: Česká spořitelna, a.s. – centrála v Praze, útvar 8430 Back Office 
investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4. O další informace můžete požádat na e-mailu: 
nsmidova@csas.cz. 

 

     Ing. Stanislav Šnajdr v.r.                                           Naděžda Šmídová v.r. 
   Manažer finančních institucí            Back Office investičních produktů 
 

             Zde oddělte 

Žádost o výplatu protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti ŽPSV a.s., ISIN CZ0008202959 bezhotovostním 

způsobem            

ev. č.: 17108 

Název:  IČ:  

Číslo účtu: Kód banky Konst. symbol Variabilní symbol   Specifický symbol 

       -             4058 0008202959  

 Vedený u:   /* ......................  

 
Kontaktní osoba: 

 
 
 
 
 
                     
      Datum                            Podpisy statutárních orgánů 

tel.: 
 
e-mail: 

/* Pokud v kolonce variabilní symbol neuvedete za značku /* vlastní variabilní symbol, bude použit předtištěný variabilní symbol. 


