ŽÁDOST – AKCIONÁŘ – PO – 1.kolo

ŽÁDOST O ZÁPIS DO LISTINY UPISOVATELŮ
za účelem koupě akcií třídy A (základních akcií)
Obchodní firma,/Název
IČO
Sídlo
e-mail
telefonní číslo
(dále též „Akcionář“)
I.
PREAMBULE
1.

Valná hromada společnosti TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí
1375/19, PSČ 110 00, IČO 253 07 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 24055 (dále též „TRINITY BANK“) konaná dne 29.4.2022 rozhodla o zvýšení základního
kapitálu TRINITY BANK upisováním akcií třídy A (Základních akcií) - kusových akcií znějících na jméno
v zaknihované podobě (dále též „Základní akcie“) nejvýše o částku 450.000.000, - Kč (slovy: čtyři sta
padesát milionů korun českých). Představenstvo TRINITY BANK dne 31.10.2022 rozhodlo o zahájení
prvního kola úpisu Základních akcií.
II.
ŽÁDOST

1. Akcionář žádá tímto TRINITY BANK o upsání „vyplň počet kusů akcií“ ks Základních akcií.
2. Vyhovující variantu níže prosím zaškrtněte:
☐

Akcionář má zřízený majetkový účet u SAB o.c.p., a.s., Hodžovo nám. 1/A, Bratislava, 811 06,
Slovenská republika, IČO: 35 960 990 (dále též „SAB o.c.p., a.s.“) a žádá tímto TRINITY BANK, aby mu
na majetkový účet, na kterém k rozhodnému dni má evidovány stávající akcie TRINITY BANK, byly
připsány Základní akcie.

☐

Akcionář nemá zřízený žádný majetkový účet a tímto žádá o zřízení majetkového účtu u
společnosti SAB o.c.p., a.s. a žádá, aby mu na tento účet byly připsány Základní akcie. Akcionář
dále souhlasí s tím, aby po zřízení majetkového účtu bylo společností SAB o.c.p., a.s. předáno číslo
tohoto účtu TRINITY BANK a.s.

☐

Akcionář má zřízený majetkový účet u níže uvedeného obchodníka s cennými papíry a žádá
tímto TRINITY BANK, aby mu na níže uvedený majetkový účet byly připsány Základní akcie (prosím
doplňte požadované údaje):
Číslo majetkového účtu:

☐

Název poskytovatele majetkového účtu:

Kód účastníka:

Akcionář nemá zřízený majetkový účet a nežádá o jeho zřízení; akcionář bere na vědomí, že je
povinen dodat výše uvedené informace k danému majetkovému účtu TRINITY BANK a.s. na vyžádání,
a to ve lhůtě stanovené TRINITY BANK a.s.

III.
SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU (VKLADU)
1.

Emisní kurs (vklad) za jednu Základní akcii činí 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

2.

Akcionář je povinen zcela splatit emisní kurs (vklad) bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet
TRINITY BANK č. 1023002070/2070, přičemž variabilním symbolem bude IČO právnické osoby.

3.

Emisní kurs (vklad) musí být zcela splacen v plné výši do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne podání této žádosti,
nejpozději však do 23. listopadu 2022, a to před zápisem do listiny upisovatelů.

V _______________________ dne ________________________

_______________________________________
Jméno, příjmení a funkce

_________________________________________
Jméno, příjmení a funkce

_______________________________________
Podpis osoby oprávněné jednat za Akcionáře

__________________________________________
Podpis osoby oprávněné jednat za Akcionáře

