Registrační formulář pro akcionáře společnosti BRISTOL a.s., sídlem Sadová 19, Karlovy Vary,
IČ 49790749 ke sdělení údajů vyžadovaných zákonem k zápisu do seznamu akcionářů
V souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. potvrzuji, že jsem společnosti BRISTOL a.s. předložil níže uvedené
listinné kmenové akcie označené jako akcie na majitele k jejich výměně. Pro účely zápisu mé osoby jako
akcionáře v seznamu akcionářů společnosti sděluji dále tyto údaje:
1. Jméno akcionáře: __________________________________________
2. Bydliště/sídlo akcionáře: __________________________________________________
3. Datum narození / IČ akcionáře: ______________________________
4. Číslo bankovního účtu u bankovního ústavu (v rámci zemí EU), kam má společnost poskytovat
akcionáři peněžitá plnění (§264, §349 ZOK):
_________________________________________________________________________________
5. K výměně jsem předložil tyto listinné kmenové akcie společnosti označené jako akcie na majitele,
o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000, datum emise 15. 10. 2003, opatřené otiskem podpisu
předsedy představenstva Borise Kocherova
Počet akcií: ______________
Čísla akcií (případně též číslo hromadné akcie, která tyto akcie nahrazuje):
Potvrzuji správnost a pravdivost výše uvedených údajů.
V Karlových Varech dne _____________ Vlastnoruční podpis akcionáře: ____________________
V případě, že je akcionář zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci, vyplní se identifikace
zmocněnce a datum udělení plné moci zmocněnci:
jméno, datum narození a bydliště zmocněnce _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
plná moc byla udělena dne: ______________________________
V Karlových Varech dne _____________ Vlastnoruční podpis zmocněnce: ____________________

Výměnu akcií za společnost BRISTOL a.s. realizoval tento pověřený pracovník
____________________________________________________________
Totožnost akcionáře nebo jeho zmocněnce byla ověřena dle tohoto dokladu totožnosti předloženého
akcionářem nebo jeho zmocněncem:
druh dokladu:

______________________________

vydán kdy:

_____________________ číslo dokladu: __________________________

Společnost BRISTOL a.s., sídlem Sadová 19, Karlovy Vary, IČ 49790749 akcionáři potvrzuje, že tento
odevzdal výše uvedené akcie k jejich výměně a má právo na vydání stejného počtu akcií na jméno o
jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000. Datum emise akcií 1. 1. 2014. Akcie budou opatřeny otiskem
podpisu předsedy představenstva Mariny Kocherové. Akcie budou vydány na jméno akcionáře, jak je
uvedeno v tomto formuláři. Akcionář je na základě jím uvedených údajů řádně evidován v seznamu
akcionářů společnosti.
podpis pověřeného pracovníka BRISTOL a.s. ______________________________

Potvrzení o převzetí akcií akcionářem
(vyplní a podepíše se v případě, že akcionář převezme nové akcie)
Potvrzuji, že jsem převzal tyto listinné kmenové akcie společnosti označené jako akcie na jméno o
jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000. Datum emise akcií 1. 1. 2014. Akcie jsou opatřeny otiskem
podpisu předsedy představenstva Mariny Kocherové. Akcie jsou vydány na jméno akcionáře, jak je
uvedeno v tomto formuláři.
počet akcií:

______________________________

čísla akcií:

____________________________________________________________

Akcie jsou na mou žádost vydány ve formě hromadné listiny takto:
číslo hromadné listiny ___________________ počet akcií, které nahrazuje ________________
čísla akcií, které nahrazuje _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V Karlových Varech dne ____________________
Vlastnoruční podpis akcionáře nebo zmocněnce: ______________________________

