
INFORMACE O VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ V DŮSLEDKU 
PŘECHODU AKCIÍ SPOLEČNOSTI TONAK A.S. NA SPOLEČNOST 
PCTC INVEST AB 

1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout akcionářům společnosti TONAK a.s., se 
sídlem Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín, IČO 000 13 226, zapsané v obchodním 
rejstříku pod sp. zn. B 110 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen 
"Společnost") podrobnější informace o způsobu výplaty přiměřeného protiplnění za 
akcie Společnosti, které přešly na společnost PCTC Invest AB, se sídlem 
Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, Švédsko, IČO 556858-3735 (dále jen "Hlavní 
akcionář") v důsledku usnesení valné hromady Společnosti ze dne 8. 4. 2019, 
kterým bylo mj. rozhodnuto o nuceném přechodu akcií na Hlavního akcionáře (dále 
jen "Usnesení valné hromady"). 

1.2 Usnesení valné hromady bylo v obchodním rejstříku zveřejněno dne 15. 4. 2019. 
Vlastnické právo k akciím Společnosti tak přešlo na Hlavního akcionáře uplynutím 
dne 15. 5. 2019 (dále jen "Den přechodu"). Od 16. 5. 2019 je tedy Hlavní akcionář 
jediným akcionářem Společnosti. 

1.3 Výplatu protiplnění bude jako pověřená osoba, v souladu s Usnesením valné 
hromady, provádět společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem 
Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku 
pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "ČSOB").  

1.4 ČSOB zahájí výplatu protiplnění do 15 dní ode Dne přechodu, tj. nejpozději dne 
30. 5. 2019 (dále jen "Den zahájení výplaty"), a bude zajišťovat výplatu protiplnění 
do 30. 7. 2019. V případě, že výplata protiplnění nebude všem akcionářům 
provedena do 30. 7. 2019, bude ČSOB za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytování 
protiplnění nejdéle po dobu 36 měsíců ode Dne přechodu. 

1.5 Protiplnění bude poskytnuto osobě, která bude uvedena jako vlastník akcií 
Společnosti nebo zástavní věřitel ve vztahu k akciím Společnosti ve výpisu 
z evidence emise vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (dále 
jen "Výpis z evidence emise"), vyhotovenému ke Dni přechodu (dále jen 
"Oprávněná osoba"). 

1.6 Výše protiplnění v souladu s Usnesením valné hromady činí 17,07 Kč za jednu akcii 
Společnosti. Oprávněným osobám rovněž náleží úroky obvyklé v době přechodu 
vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.  

2. ZPŮSOB VÝPLATY PROTIPLNĚNÍ 

2.1 Výplata protiplnění Oprávněným osobám bude provedena: 

2.1.1 V případě Oprávněné osoby - fyzické osoby s bydlištěm na území České 
republiky (dále jen "ČR") peněžní poukázkou, která bude odeslána těmto 
Oprávněným osobám na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise. 

2.1.2 V případě Oprávněných osob - právnických osob se sídlem na území ČR 
bezhotovostním převodem na peněžní účet Oprávněné osoby, a to na základě 



žádosti Oprávněné osoby a podle jejích dispozic, a to ve lhůtách obvyklých 
pro takto poskytnuté služby. 

2.1.3 V případě Oprávněných osob - fyzických a právnických osob s bydlištěm či 
sídlem mimo území ČR bezhotovostním převodem na peněžní účet určený 
Oprávněnou osobou, a to na základě jejích dispozic, a to ve lhůtách obvyklých 
pro takto poskytnuté služby. 

2.1.4 V případě, že byly akcie Společnosti zastaveny nebo jsou předmětem výkonu 
rozhodnutí, insolvenčního řízení nebo jiného řízení vedeného vůči Oprávněné 
osobě, stejně jako v případě prohlášení konkurzu na Oprávněnou osobu apod. 
bude ČSOB postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

2.2 Oprávněným osobám, kterým náleží protiplnění s úroky v částce vyšší než 
270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), však bude takové 
protiplnění vyplaceno pouze bezhotovostním převodem na peněžní účet, který za 
tímto účelem Oprávněná osoba ČSOB sdělí. 

2.3 ČSOB je v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněna si vyžádat v případě 
bezhotovostního převodu protiplnění od Oprávněné osoby písemnou formou údaje o 
bankovním spojení Oprávněné osoby a stejným způsobem si vyžádat od Oprávněné 
osoby v ČR čestné prohlášení o daňovém rezidentství, popř. u Oprávněné osoby ze 
zahraničí potvrzení o daňovém domicilu. 

3. KOMUNIKACE 

3.1 V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek souvisejících s výplatou protiplnění 
můžete kontaktovat ČSOB: 

(a) telefonicky na tel.: + 420 224 114 841 (Ing. Marcela Černá) nebo 
+ 420 224 114 840 (p. Filip Bouma); 

(b) emailem na: macerna@csob.cz nebo fbouma@csob.cz. 

 

* * * 
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