
 

 

UNIPETROL 

Prodej akcií v rámci Dobrovolného veřejného návrhu – postup pro akcionáře 

Pokud jste majitelem akcií společnosti UNIPETROL, a.s. kótovaných na pražské burze a zvažujete využít aktuální 

veřejné nabídky k prodeji těchto akcií, postupujte dle následujícího stručného návodu:  

1. Navštivte webové stránky České spořitelny (ČS) www.csas.cz – informace naleznete v části Zprávy z banky 

(dole na stránce). 

2. Seznamte se s dokumentem „Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s.“ 

(Nabídkový dokument), který popisuje celý průběh případného prodeje Vašich akcií. 

3. Pokud jste se rozhodli této nabídky využít a své akcie v rámci Nabídky prodat, je třeba mít je na tzv. zařazeném 

majetkovém účtu, tedy účtu vedeném některým z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP). 

Pokud tomu tak v tuto chvíli není a akcie jsou vedeny v tzv. nezařazené evidenci CDCP, je nutné kontaktovat 

některého účastníka CDCP – banku či obchodníka s cennými papíry (seznam viz 

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku ) za účelem uzavření příslušné smlouvy, na 

základě které daný účastník buď zařadí stávající účet, nebo zřídí účet nový a na něj akcie převede. Pozn.: tyto 

služby jsou obvykle zpoplatněny dle ceníku daného účastníka.  

4. Navštivte svou banku či obchodníka s cennými papíry (tam kde máte vedeny akcie UNIPETROL) a zadejte 

prodejní příkaz dle podmínek uvedených v Nabídkovém dokumentu. Podání příkazu bývá obvykle 

zpoplatněno, před jeho podáním se tedy informujte o výši poplatku za tyto služby. 

Povinné parametry Vašeho příkazu: 

• Směr: prodej 

• Protistrana: PKN Orlen S.A. 

• Účastník protistrany: 877 – Česká spořitelna 

• Identifikace akcie: UNIPETROL 

• ISIN: CZ0009091500 

• Cena: 380 Kč 

• Typ vypořádání: CV0 

• Počet kusů: uvedete počet kusů prodávaných akcií 

• Datum vypořádání: 23. únor 2018 

5. Na webu ČS www.csas.cz v části Zprávy z banky si stáhněte příslušný formulář nazvaný „Oznámení o přijetí 

návrhu na koupi akcií UNIPETROL“ a ten vyplňte. 

6. Vyplněný formulář „Oznámení o přijetí návrhu na koupi akcií UNIPETROL“ zašlete v obálce označené v levém 

horním rohu „UNIPETROL“ tak, aby byl do ČS doručen nejpozději 30.1.2018 do 17:00 na adresu: 

Česká spořitelna, a.s., útvar 8430 Back Office investičních produktů,  

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 

7. Za podmínky, že po uplynutí termínu v bodě 6. výše bude PKN Orlen S.A. stranou smluv o koupi akcií 

UNIPETROL, a.s. uzavřených na základě Nabídkového dokumentu, které mu umožní koupit alespoň 48.974.789 

akcií UNIPETROL, a.s. (nebo se výše uvedené podmínky PKN Orlen S.A. vzdá), k výše uvedenému datu 

vypořádání budou akcie odepsány z Vašeho majetkového účtu a bude Vám připsána příslušná částka z prodeje 

akcií na peněžní účet u Vaší banky či obchodníka s cennými papíry. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Upozornění: Podmínky veřejné nabídky na odkup akcií a znění Nabídkového dokumentu se mohou v průběhu 

nabídky měnit. Aktuální informace naleznete na webu ČS. 

ČS bude přijímat pouze formuláře „Oznámení o přijetí návrhu na koupi akcií UNIPETROL“, které budou zaslány 

poštou či kurýrní službou na adresu ČS výše. Formuláře nelze předávat na pobočkách ani centrále ČS.  


