






























Formulář ke sdělení čísla účtu pro výplatu protiplnění za akcie společnosti OSC, a.s. 
 

Tab. č. 1: Označení oprávněné osoby 

Jméno a příjmení  
 

 
Titul 

 

 
Bydliště 

ulice 
 

město 
 

PSČ 
     

Rodné číslo/datum narození/NID 
 

Kontakt/Telefonní číslo  

 
Tab. č. 2: Označení akcií 

Emitent: 
OSC, a.s. 

Počet akcií: Jmenovitá hodnota: 
100,- Kč 

Podoba akcií: 
zaknihovaná 

Druh a forma: 
kmenové akcie na jméno 

 
Žádám o poskytnutí protiplnění za výše uvedené akcie společnosti OSC, a.s., IČO: 607 14 794, se sídlem 
Staňkova 557/18a, Ponava, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 
sp. zn. B 1376, při nuceném přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 
90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. 
 
Prohlašuji, že shora označené akcie byly v mém výlučném vlastnictví, a/nebo že jsem byl jediným oprávněným 
z práv spojených s těmito akciemi a že od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva. 
 
V souladu s výše uvedeným sděluji bankovní spojení pro úhradu protiplnění: 

 
Tab. č. 3: Bankovní spojení 

Číslo bankovního účtu  Kód banky  

IBAN 
(mezinárodní formát 
čísla bankovního účtu) 

 

Název banky 
 

Název vlastníka účtu  

 
 
V ______________________dne ______________________ 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
oprávněná osoba (úředně ověřený podpis) 



Formulář ke sdělení čísla účtu pro výplatu protiplnění za akcie společnosti OSC, a.s. 
 

Tab. č. 1: Označení oprávněné osoby 

Obchodní firma  

 
Sídlo 

ulice 
 

město 
 

PSČ 
     

IČO/obdobné číslo 
 

Kontakt/Telefonní číslo  

 
Tab. č. 2: Označení akcií 

Emitent: 
OSC, a.s. 

Počet akcií: Jmenovitá hodnota: 
100,- Kč 

Podoba akcií: 
zaknihovaná 

Druh a forma: 
kmenové akcie na jméno 

 
Žádám o poskytnutí protiplnění za výše uvedené akcie společnosti OSC, a.s., IČO: 607 14 794, se sídlem 
Staňkova 557/18a, Ponava, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 
sp. zn. B 1376, při nuceném přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 
90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. 
 
Prohlašuji, že shora označené akcie byly v mém výlučném vlastnictví, a/nebo že jsem byl jediným oprávněným 
z práv spojených s těmito akciemi a že od akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva. 
 
V souladu s výše uvedeným sděluji bankovní spojení pro úhradu protiplnění: 

 
Tab. č. 3: Bankovní spojení 

Číslo bankovního účtu  Kód banky  

IBAN 
(mezinárodní formát 
čísla bankovního účtu) 

 

Název banky 
 

Název vlastníka účtu  

 
 
V ______________________dne ______________________ 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
oprávněná osoba (úředně ověřený podpis) 
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