INFORMAČNÍ LIST K ZÁKLADNÍM AKCIÍM TRINITY BANK

Žadatel podpisem této žádosti stvrzuje, že byl obeznámen o podstatných vlastnostech akcií
TRINITY BANK a.s. (dále jen „TRINITY BANK“) a zároveň bere na vědomí následující
skutečnosti:
Podmínky výplaty dividend
Výplatu dividend (podíl na zisku) navrhuje Představenstvo a podléhá schválení Valné hromady a nárok
na ni vzniká každému akcionáři, který vlastní Základní akcie a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie) (dále
též „Bonusové akcie“) nejpozději k rozhodnému dni. Samotná výše dividendy se odvíjí především od
výše hospodářského výsledku TRINITY BANK.
Dopady vydání Základních akcií na akcionáře
Vydáním nových akcií (včetně již probíhajícího úpisu) dochází ke snížení podílu na zisku připadajícího
na 1 akcii. Obdobně se snižuje i podíl akcionáře na základním kapitálu TRINITY BANK a hlasovacích
právech, pokud se akcionář na úpisu Základních akcií neúčastní.
Podmínky převodu akcií a souhlas představenstva k převodu akcií
Akcie TRINITY BANK nejsou veřejně obchodovatelné, převoditelnost Základních akcií je tedy omezena
obdobně, jako převoditelnost Bonusových akcií, přičemž tyto akcie nelze převést bez souhlasu
představenstva TRINITY BANK.
Dle ustanovení § 212 odst. 1 občanského zákoníku mimo jiné platí, že přijetím členství v korporaci se
člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Tento princip je rovněž zakotven ve
stanovách TRINITY BANK. Podmínkou pro udělení souhlasu s převodem akcií je absence důvodných
pochybností, že nový nabyvatel:
-

nesplňuje výše uvedený princip, tj. nechoval by se vůči společnosti čestně a nezachovával by
její vnitřní řád, či jinak by společnost poškozoval,
nesplňuje požadavky kladené právními předpisy na akcionáře banky a osoby s kvalifikovanou
účastí na bance, zejména předpisy proti praní špinavých peněz.

Pojištění
Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů se na finanční prostředky vložené
do Základních akcií nevztahuje zákonné pojištění vkladů.
Zákonné upozornění
Všechny podrobné informace o Základních akciích naleznete v Prospektu Základních akcií
uveřejněném na webových stránkách banky na adrese https://www.trinitybank.cz, v sekci „Pro
akcionáře“, nebo na pobočkách TRINITY BANK. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli Prospekt
Základních akcií dříve, než se rozhodnete investovat do Základních akcií, abyste tak plně pochopili
potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Základních akcií. Prospekt
Základních akcií byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn TRINITY BANK, jakožto
Emitentem, v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 14.
6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k
obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení Směrnice 2003/71/ES. Schválení Prospektu Základních
akcií Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení k investování do Základních akcií.

