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 zaměstnanci společnosti FINANCE Zlín,
a.s. na telefonních číslech: 777 217 375 a 577 217 375 nebo na e-mailu: finance@financezlin.cz.
Pečlivě vyplňte akceptační formulář – neškrtejte v něm ani nepřepisujte.
1. V záhlaví u „Zájemce“ vypište své osobní údaje stejně, jako je máte uvedené v občanském
průkazu. Je nezbytné uvést i nějaký funkční kontakt na Vás (telefon či email) pro případ, že by se
objevily nějaké problémy při převodu akcií.
2. Dále v textu akceptačního formuláře dopište počet akcií společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND
a.s. v likvidaci, které vlastníte.
3. Následně doplňte 12 místné číslo majetkového účtu, na němž jsou vedeny Vaše akcie společnosti
CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci. Číslo účtu začíná číslicemi 100, a v případě, že akcie máte
ještě z kupónové privatizace, najdete ho na kterémkoliv Vašem výpisu z SCP (výpis má obvykle modrou
barvu, jeho vzor je uveden níže).

4. V případě, že máte své cenné papíry převedeny u obchodníka s cennými papíry (tzv. zařazená
evidence), potom uveďte název a IČ tohoto obchodníka.
5. Poté zakroužkujte, jakým způsobem chcete zaslat kupní cenu (při platbě na účet uveďte i číslo tohoto
účtu).
6. Na akceptačním formuláři je nutné nechat si úředně ověřit Váš podpis, což lze na libovolném obecním
úřadě, poště (czech point) či u notáře a dále doplnit místo a datum vyplnění akceptačního formuláře.
7. Takto vyplněný akceptační formulář zašlete na adresu společnosti FINANCE Zlín, a.s. Zlín, náměstí
Míru 64, PSČ 760 01.
Odeslání zbytečně neodkládejte, akceptační formuláře doručené po 1.11.2013 již nemohou být
vypořádány.
Společnost FINANCE Zlín, a.s. zajistí převod Vašich akcií na majetkový účet společnosti Y.E.R.K. july
s.r.o. vedený u obchodníka s cennými papíry společnosti FINANCE Zlín, a.s. v navazující evidenci Patria
Direct, a.s. nejpozději do 15.11.2013 a do 1 týdne od připsání akcií na tento majetkový účet Vám uhradí
kupní cenu sníženou o transakční náklady, a to podle Vaší volby buď bankovním převodem na účet
Vámi určený v akceptačním formuláři, anebo poštovní poukázkou.
Část transakčních nákladů nese společnost Y.E.R.K. july s.r.o. Zbytek Vám bude zúčtován na vrub kupní
ceny.
Výše Vám zúčtovaných transakčních nákladů se liší v závislosti na tom, zda jsou Vaše akcie společnosti
CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci vedeny na majetkovém účtu v zařazené či nezařazené
evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Drtivá většina akcionářů má vedeny tyto akcie
v nezařazené evidenci. Pokud jste se svým majetkovým účtem od doby privatizace nijak nenakládali,
půjde i o Váš případ. Transakční náklady pro Vás v takovém případě činí max. 850 Kč.
V případě, že jsou Vaše akcie společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci vedeny
v zařazené evidenci, je třeba počítat s navýšením nákladů o poplatky účastníka Centrálního depozitáře
cenných papírů, a.s., u něhož máte zřízen svůj majetkový účet.
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