
POKYNY A INFORMACE PRO AKCIONÁŘE 

v návaznosti na rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2019 o přeměně všech akcií společnosti 
Drahotuše zemědělská, a.s. na zaknihované akcie 

 

Rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií pro akcionáře společnosti znamená: 

1. Odevzdat listinné akcie společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění oznámení o 
přeměně akcií. 

2. Sdělit společnosti číslo svého majetkového účtu zřízeného u účastníka centrálního depozitáře. 

1 ODEVZDÁNÍ AKCIÍ 

o Akcionář odevzdá listinné akcie ve lhůtě do 17.9.2019, a to v sídle společnosti Drahotuše 
zemědělská, a.s. na adrese č.p. 135, 753 61 Milenov, Milenov v pondělí a středu od 12.00 
do 17.00 hod. u paní Rýparové, mob.: 606 560 009 nebo na adrese Jezernice 42, v sídle 
společnosti Agrochov Jezernice a.s. v pracovní dny od 7.00 do 12.00 hod. u paní 
Ing. Ovadové, mob.:774 866 922. 

o Akcie akcionář odevzdá osobně nebo prostřednictvím zástupce. V takovém případě musí mít 
zástupce vystavenou plnou moc k odevzdání akcií s úředně ověřeným podpisem osoby, 
kterou zastupuje (vzor plné moci je obsažen v příloze č. 1). 

2 ZPŮSOB SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU AKCIONÁŘEM 

o Číslo svého majetkového účtu akcionář společnosti sdělí osobně či prostřednictvím zástupce 
na základě plné moci (viz bod 1 výše) při odevzdání akcií. 

Co je majetkový účet a proč společnost požaduje číslo majetkového účtu? 

o Majetkový účet je účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním 
depozitářem cenných papírů. Majetkový účet není bankovní účet vedený u banky. 

o Číslo majetkového účtu společnost požaduje za účelem zaevidování zaknihovaných akcií 
vlastníka (akcionáře) na jeho účet. Na sdělené číslo majetkového účtu budou akcionáři 
připsány jeho zaknihované akcie.  

o Číslo majetkového účtu vydá na žádost vlastníka účtu účastník centrálního depozitáře.  

o Majetkový účet není bankovní účet vedený u banky. 

Kdo je účastníkem centrálního depozitáře a kde je možné si zřídit majetkový účet? 

o Účastníky Centrálního depozitáře cenných papírů („CDCP“) jsou banky a obchodníci 
s cennými papíry. 

o Přehled účastníků CDCP je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře – 
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku a je také přiložen v další části. 

o Účastníkem CDCP jsou např. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. nebo Fio banka, 
a.s. 

o Poskytování služeb účastníka CDCP pobočkovou sítí jednotlivých bank je nutné si ověřit ve 
svém bydlišti, vč. výše poplatků za poskytované služby. 

o Pro příklad, Fio banka, a.s. nabízí založení majetkového účtu v CDCP zdarma, přičemž 
poplatky za vedení účtu se řídí Ceníkem základních služeb dostupným na 
https://www.fio.cz/docs/cz/C_zaklad.pdf. 

Důležité upozornění 

o Společnost nemá informace k cenovým podmínkám např. za zřízení majetkového účtu, za 
vedení majetkového účtu, za správu portfolia (tj. akcií společnosti, které budou akcionáři 
připsány na jeho účet) ani poplatky za realizaci obchodu se zaknihovanými cennými papíry u 
jednotlivých účastníků centrálního depozitáře (tj. bank a obchodníků s cennými papíry). 
Akcionář si tuto informaci musí ověřit při zřizování majetkového účtu.  

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku
https://www.fio.cz/docs/cz/C_zaklad.pdf

