ŽÁDOST (právnická osoba)
nizozemskému úřadu Consignment Office
o výplatu protiplnění
CLAIM SUBMISSION (legal entity)
to the Dutch consignment office
for the distribution of funds

NÍŽE PODEPSANÝ/Á:
THE UNDERSIGNED:

Obchodní firma:

_____________________________________________________

Name legal entity:

Celé jméno oprávněného zástupce: _____________________________________________________
Full name autorized person:

Email:

_____________________________________________________

Email:

Průkaz totožnosti:*

_____________________________________________________

ID Document:

Vydán (země):

________________________________

Issued by (Country):

Číslo průkazu:

________________________________

Document number:

(všechna pole jsou povinná)
(all fields are mandatory)

* Uveďte prosím typ průkazu: pas/řidičský průkaz/občanský průkaz
Přiložte prosím
* Please specify type above: Passport / Driver's License / National Identity Card
Please attach:

I.

kopii průkazu totožnosti oprávněného zástupce právnické osoby;
A copy of the ID document of the authorized representative of thelegal entity;

II.

výpis z obchodního rejstříku týkající se právnické osoby, pro niž se požaduje výplata protiplnění;

An extract of the Chamber of Commerce of the legal entity for which the proceeds are requested;

III. ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o zápisu / rozhodnutí představenstva, z
nějž vyplývá oprávnění zastupovat právnickou osobu
A duly notarized copy of the trade register extract or other proof of registration / board resolution from which the legal
representation can be derived

dále jen "Oprávněná osoba",
hereinafter referred to as the "Beneficiary",

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
IN CONSIDERATION OF THE FOLLOWING:

A.

Oprávněná osoba je bývalým držitelem níže uvedeného počtu akcií ("Akcie") společnosti FORTUNA
ENTERTAINMENT GROUP N.V., které byly evidovány na účtu cenných papírů vedeném Centrálním
depozitářem cenných papírů Praha ("CDCP") nebo účastníkem CDCP ("Účastník") s níže uvedeným
číslem a na jméno Oprávněné osoby;
the Beneficiary is the former holder of the number of shares ("Shares") in the capital of FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP
NV which Shares were held in a securities account administered by the Central Securities Depository Prague (“CDCP”) or by the
participant of the CDCP ("Participant") with the account number set forth below and in the name of Beneficiary;

Počet akcií:

_____________________________________________________

Number of shares:

Název Účastníka:

_____________________________________________________

Name Participant:

Číslo účtu vlastníka:

_____________________________________________________

Owner's Account Number:

Výpis z účtu vlastníka vydaný
CDCP nebo Účastníkem:
Statement of the owner's account
issued by CDCP or Participant:

B.

_____________________________________________________
prosím přiložte
please attach

Dne 19. listopadu 2018 nabyla Akcie společnost Fortbet Holdings Limited ("Fortbet") v důsledku převodu
určitých finančních prostředků na účet Consignment Office (consignatiekas) nizozemského ministerstva
financí (Ministerie van Financiën) (dále jen "Consignment Office"), k němuž došlo v souladu s § 2:92a,
odst. 8 nizozemského občanského zákoníku (Burgerlijk Wetboek) poté, co byl dokončen proces převzetí
(uitkoopprocedure) zahájený ve vztahu ke zbývajícím minoritním akcionářům společnosti Fortuna
Entertainment Group N.V.;
on November 19, 2018, the Shares were acquired by Fortbet Holdings Limited ("Fortbet") as a result of the transfer of certain funds
to the consignment office (consignatiekas) of the Dutch Ministry of Finance (Ministerie van Financiën) ("Consignment Office") in
accordance with article 2:92a, paragraph 8, of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) following completion of the compulsory
acquisition proceedings (uitkoopprocedure) initiated in relation to the remaining minority shareholders of Fortuna Entertainment
Group NV;

C.

Oprávněná osoba má právo na výplatu protiplnění za Akcie a v souvislosti s tím je oprávněna obdržet
výplatu části finančních prostředků uvedených v úvodním ustanovení B výše, které jsou ve správě
Consignment Office pod číslem 25771 ("Protiplnění"), a to včetně úroku, je-li příslušná částka rovna nebo
vyšší než 45,38 EUR, v souladu s § 9 nizozemského zákona o úschově finančních prostředků (Wet op de
Consignatie van Gelden);
the Beneficiary is entitled to consideration for the Shares and, in relation thereto, is entitled to receive distribution of a portion of
the funds referred to under Recital B above, including the interest accrued, as administered by the Consignment Office under
number 25771 ("Funds"), if the amount is equal to or more than EUR 45,38 in accordance with article 9 of the Dutch law on the
Consignment of Means (Wet op de Consignatie van Gelden);

D. Oprávněná osoba tímto žádá, aby Consignment Office převedl příslušné protiplnění na níže uvedený
bankovní
účet
(prosím
zaškrtněte
příslušný
typ
bankovního
účtu):
the Beneficiary requests the Consignment Office to transfer the funds to the following Bank Account (please cross-out
the correct currency type of the Bank Account):

IBAN:

___________________________________________________

IBAN no:

Název banky:

___________________________________________________

Name bank:

Swift kód banky:

___________________________________________________

Swift Code Bank:

□ účet v EUR; převod v eurech (EUR)
□ účet v CZK; převod v českých korunách (CZK)
□ účet v PLN; převod v polských zlotých (PLN)
E.

/ EUR Bank Account; transfer in Euro (EUR)
/ CZK Bank Account; transfer in Czech Koruna (CZK)
/ PLN Bank Account; transfer in Polish Zloty (PLN)

Oprávněná osoba bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude žádat o bankovní převod v CZK/PLN,
nizozemská banka ING Bank provede převod částky v EUR za použití příslušného směnného kurzu
stanoveného nizozemskou bankou ING Bank k datu převodu;
the Beneficiary acknowledges and agrees that if he/she requests for a bank transfer in CZK/PLN the EUR amounts are converted by
the Dutch ING Bank at the applicable rate as determined by the Dutch ING Bank on the day of transfer;

F.

Oprávněná osoba bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu s evropskými bankovními předpisy
(směrnicí PSD2) je v případě plateb SEPA povinným režimem ve vztahu k bankovním poplatkům režim
sdílených nákladů, což znamená:
the Beneficiary acknowledges and agrees that due to European bank legislation PSD2 the mandatory option for bank costs is shared
cost (SHA) for a SEPA payment; this means:

o nula (žádné bankovní poplatky) v případě převodu částky v EUR na účet vedený v EUR
o bankovní poplatky, které mají být uhrazeny Oprávněnou osobou, závisí na sazebníku její
zero (no bank costs) when a EUR amount is transferred to a EUR Bank Account

bankovní instituce pro bankovní převody částek v CZK/PLN.

bank costs on behalf of the Beneficiary are depending on the tariffs as determined by his/her banking institution for a
CZK/PLN bank transfer

G.

Pro posouzení, zda je žádost oprávněná, si Consignment Office může od Oprávněné osoby vyžádat
dodatečné informace. Upozorňujeme, že vyřízení Vaší žádosti o výplatu protiplnění za akcie společnosti
Fortuna, které je ve správě Consignment Office, může být odloženo do té doby, dokud neobdržíme
požadované dodatečné informace.
to determine whether the claim is justified the Consignment Office may request the Beneficiary to deliver additional information.
Please note that your claim submission for the distribution of consigned funds related to Fortuna shares will be put on hold until we
have received the requested additional information.

Podpis Oprávněné osoby

_____________________________________________

Signature Beneficiary

Jméno:

_____________________________________________

Name:

Místo:

_____________________________________________

Place:

Datum:
Date:

_____________________________________________

