
Informace pro akcionáře společnosti PT Real Estate, a.s. o výplatě protiplnění 
poskytnuté Minoritním akcionářům za akcie společnosti, jejichž vlastnictví 
přechází na Hlavního akcionáře 
 
 
Vážení akcionáři, 
 
valná hromada společnosti PT Real Estate, a.s., dne 5. 9. 2018 schválila usnesení o nuceném přechodu 
všech akcií na Hlavního akcionáře, společnost Pražská teplárenská Holding a.s., podle § 375 a dalších 
zákona o obchodních korporacích. Přijetí tohoto usnesení bylo dne 10. 9. 2018 zapsáno do obchodního 
rejstříku. Uplynutím jednoho měsíce od zápisu v obchodním rejstříku přejdou všechny akcie 
do vlastnictví Hlavního akcionáře. 
 
Dosavadní vlastníci akcií mají nárok na přiměřené protiplnění ve výši 309,10 Kč na jednu akcii. Výplatu 
protiplnění bude zajišťovat Komerční banka a.s. („Banka“). Peněžní prostředky k výplatě již hlavní 
akcionář v Bance složil a doložil výpisem z účtu, který vzalo představenstvo společnosti PT Real Estate, 
a.s., na vědomí dne 28. 8. 2018.  
 
Protiplnění bude vyplaceno osobě, která bude vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva, 
tj. 10. 10. 2018, a bude uvedena k tomuto datu ve výpisu z evidence emise akcií společnosti PT Real 
Estate, a.s., vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Výplatní období bude zahájeno nejpozději 
21 kalendářních dní po datu přechodu vlastnického práva. 
 
Způsob výplaty protiplnění: 

 Akcionáři, kteří mají uveden v evidenci Centrálního depozitáře bankovní účet nebo mají u Banky 
zadán trvalý příkaz pro zasílání výnosů z cenných papírů, obdrží automaticky odpovídající 
částku na tento účet v první den výplatního období. 

 Akcionáři, kteří nemají v evidenci Centrálního depozitáře uvedeno číslo bankovního účtu, 
a zástavní věřitelé, kteří mají k rozhodnému dni zástavní právo k akciím Společnosti, dostanou 
od Banky na svoji adresu oznámení o výplatě protiplnění formou obyčejné poštovní zásilky, 
nejpozději tři kalendářní dny před prvním dnem výplatního období. Akcionář následně sdělí 
na kterékoliv pobočce Banky číslo účtu, na který Banka zajistí výplatu formou bezhotovostního 
převodu.  
Pokud akcionáři nemají v evidenci Centrálního depozitáře uvedeno číslo účtu a výše protiplnění 
je větší než 200.000,- Kč, Banka jim zašle doporučenou poštou oznámení o výplatě protiplnění 
spolu s žádostí o jednorázový převod na peněžní účet. Akcionář může tuto žádost vyplnit 
a podepsat s úředně ověřeným podpisem, případně se dostavit osobně na jakoukoliv pobočku 
Banky a sdělit číslo účtu, na který Banka zajistí výplatu formou bezhotovostního převodu. 

 U akcionářů, jejichž sídlo nebo adresa uvedená v evidenci Centrálního depozitáře se nachází 
v zahraničí, se rovněž uplatní výše uvedený způsob výplaty protiplnění. Tj. akcionářům, kteří 
mají uveden v evidenci Centrálního depozitáře bankovní účet nebo mají u Banky zadán trvalý 
příkaz pro zasílání výnosů z cenných papírů, zašle Banka automaticky odpovídající částku 
na tento účet. Akcionářům, kteří nemají v evidenci Centrálního depozitáře uvedeno číslo 
bankovního účtu zašle Banka na tuto adresu oznámení o výplatě protiplnění spolu s žádostí 
o výplatu protiplnění obyčejnou poštovní zásilkou.  
 
 

 
 


