Informace pro akcionáře o výplatě protiplnění
Představenstvo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s (dále jen „Společnost“) sděluje, že
mimořádná valná hromada Společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. rozhodla o přechodu
akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře za cenu Kč 4 088 za 1 kus
akcie.
Postup pro výplatu protiplnění probíhat zásadně za níže uvedených předběžných podmínek:
Technickým provedením výplaty protiplnění byla pověřena Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 (dále jen „Banka“).
Právo na výplatu protiplnění vznikne akcionářům nebo, jsou - li akcie Společnosti zastaveny,
zástavnímu věřiteli (dále jen „Oprávněné osoby“) ke dni, kdy dojde k zápisu vlastnického práva
hlavního akcionáře Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tento den nastane
uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do
obchodního rejstříku (dále jen „Den přechodu“).
Pro určení vzniku práva na protiplnění bude rozhodný výpis z registru emitenta týkající se Společnosti
k času 24:00 dne předcházejícímu Den přechodu (dále jen „Rozhodný den“).
Banka bude zajišťovat výplatu protiplnění akcionářům prostřednictvím všech svých obchodních
míst (poboček) a to formou bezhotovostních převodů:
a) na bankovní účty uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštních
právních předpisů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) nebo
b)

na bankovní účty, které na některé z poboček Banky v České republice za tímto účelem Bance
sdělí ve stanovené lhůtě po Dni přechodu osoby, které prokážou, že jsou Oprávněnými osobami,
popřípadě, že byly Oprávněnou osobou k tomu zmocněny. V této souvislosti musí jednající
osoba doložit svoji totožnost platným průkazem totožnosti a popřípadě originálním výpisem z
obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Plná moc musí být písemná a opatřená ověřeným
podpisem.

V této souvislosti Společnost doporučuje, aby akcionáři, kteří dosud nemají zaregistrováno číslo svého
bankovního účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP, tak učinili přede Dnem
přechodu.
Za zapsání majetkového účtu v evidenci CDCP se účtuje poplatek dle aktuálního sazebníku.
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