
JAK POSTUPOVAT PŘI PRODEJI AKCIÍ: 

 
Pro zajištění bezproblémového vypořádání obchodu se prosím řiďte níže uvedenými instrukcemi. 

Pokud Vám bude jakákoliv věc nejasná, vysvětlení Vám mohou podat pracovníci společnosti 

FINANCE Zlín, a.s. na telefonním čísle 577 217 375 nebo na e-mailu finance@financezlin.cz. Zde si 

také můžete případně vyžádat další formuláře dokumentů pro Vaše příbuzné a známé. 

 

 

 

Nemáte-li dosud akcie vyzvednuty: 
 

1. Pečlivě vyplňte smlouvu - neškrtejte v ní ani nepřepisujte. V záhlaví smlouvy vypište své osobní 

údaje stejně, jako je máte uvedené v občanském průkazu. Je vhodné uvést i telefonní spojení na Vás, 

kdyby se objevily problémy při převodu akcií. V článku II pak dopište počet akcií společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., které vlastníte. Najdete jej například na modrém výpise 

ze Střediska cenných papírů, který jste už před delší dobou obdrželi při zrušení této emise v SCP. 

Pokud si počtem akcií nejste jisti, toto políčko nevyplňujte, správný počet zjistí obchodník při 

vyzvednutí. V článku IV si vyberte a zakroužkujte, jakým způsobem chcete zaslat kupní cenu, při 

platbě na účet uveďte i číslo účtu (u sporožira buď nové číslo účtu, nebo navíc specifický symbol).  

 

2. Stejným způsobem vyplňte i druhý výtisk smlouvy. 

 

3. Vyplňte přiloženou plnou moc podle údajů uvedených ve Vašem občanském průkazu. 

 

4. Jeden výtisk smlouvy si ponechejte jako doklad pro svou kontrolu. Na druhém výtisku a na plné 

moci je nutné nechat si úředně ověřit Váš podpis (na libovolném obecním úřadě nebo u kteréhokoliv 

notáře).  

 

5. Výtisk smlouvy s ověřeným podpisem a plnou moc zašlete společně na adresu: 

 

FINANCE Zlín, a.s. 

Nad Ovčírnou 1778 

760 01 Zlín 

 

Odeslání zbytečně neodkládejte, smlouvy doručené po 6. 11. 2008 již nemusejí být vypořádány. 

 

 

 

Jestliže akcie již máte vyzvednuty: 
 

Vyplňte a nechejte úředně ověřit pouze smlouvu podle shora uvedených bodů 1,2 a 4. Na adresu 

obchodníka uvedenou v bodu 5 pak spolu se smlouvou zašlete namísto plné moci vyzvednuté listinné 

akcie. Doporučuje se zaslání formou tzv. cenného psaní, kdy zásilku pojistíte na hodnotu minimálně 

ve výši kupní ceny. Smlouvu s akciemi můžete doručit do sídla obchodníka i osobně. 

 

 

 

Další postup: 
 

Na základě smlouvy provede společnost FINANCE Zlín, a.s. vypořádání a nejpozději do 5 pracovních 

dnů od převzetí akcií Vám zašle peníze způsobem, který jste uvedli ve smlouvě - tedy buď na Váš 

účet, nebo poštovní poukázkou na Vaši adresu. 
 


