
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ 
HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 

SPOLEČNOSTI 

AtomTrace a.s., 

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676 („Společnost“), 

v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 357 a násl. a § 418 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře 

 

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

Datum narození / identifikační číslo akcionáře 

 

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

Trvalé bydliště / sídlo akcionáře 

 

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

Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje 

 

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci: 

 

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

Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře 

 

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

Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře 

 

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

Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře 

 



ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ 
HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 

SPOLEČNOSTI 

AtomTrace a.s., 

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676 („Společnost“), 

v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 357 a násl. a § 418 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Text žádosti o vysvětlení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: 

Datum: 

 

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

Podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba) 

 


