DOKLAD
související s nabytím kvalifikované účasti
I.
1. Identifikace osoby s kvalifikovanou účastí
Jméno/jména a příjmení/obchodní firma, anebo název

2. Označení a identifikace právnické osoby, na níž je nabývána nebo zvyšována
kvalifikovaná účast
Obchodní firma, IČO, adresa

II.
3.1 Nabýváte podíly vlastním jménem a na vlastní účet?
Pokud NE, uveďte podrobnosti.
ANO
NE
3.2 Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?
Pokud ANO, uveďte, ve prospěch jaké osoby.
ANO
NE
3.3 Hodláte převést hlasovací práva na jinou osobu nebo tuto osobu pověřit výkonem hlasovacích
práv?
Pokud ANO, uveďte, ve prospěch jaké osoby.
ANO
NE
3.4 Jste ovládanou osobou? Byla nebo má nastat skutečnost, na jejímž základě jste nebo se máte
stát ovládanou osobou?
Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
ANO
NE
3.5 Jednáte ve shodě s jinou osobou, např. na základě smlouvy, nebo fakticky jednáte ve shodě s
osobou
 která vlastní podíly na osobě označené v bodě 2,
 na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo
 která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení osoby uvedené v bodě 2?
Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.
ANO
NE
3.6 Je nebo má se stát osoba Vám blízkáa/ společníkem osoby uvedené v bodě 2 nebo je osoba Vám
blízká osobou s klíčovou funkcí v osobě uvedené v bodě 2, osobou ovládající osobu uvedenou
v bodě 2, statutárním orgánem ovládající osoby nebo členem statutárního orgánu ovládající
osoby?
Pokud ANO, uveďte podrobnosti včetně údajů o osobě blízké.
ANO
NE

3.7 Máte dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku nebo které mohou mít
účinek v této výši?
Pokud ANO, uveďte smluvní protistranu, výši dluhu, den vzniku a dobu trvání dluhu,
ANO
den splatnosti dluhu včetně informace o prodlení s plněním takových dluhů.
NE

4. Číslovaný seznam všech příloh, kterými případně dokládáte skutečnosti uvedené v bodě 3

a k jaké skutečnosti se vztahují (čísla uveďte i na samotných přílohách, pokud se příloha
skládá z více dokumentů, označte je navíc písmeny)
P. č.

Název přílohy

Počet

III.
Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.
IV.
5. Identifikace osoby oprávněné jednat za osobu s kvalifikovanou účastí, je-li osoba
s kvalifikovanou účastí právnickou osoboua/
Označení funkce
Jméno (a) a příjmení

Místo

Datum

Jméno a příjmeníb/ a podpis

___________________________________
a/ § 30 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 21 občanského soudního řádu.
b/ Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí/osoba jednající za právnickou osobu s kvalifikovanou účastí oprávněná
k podpisu.

