
 

 

Kontrolní seznam pro předložení dokumentů v souvislosti s akciemi Fortuna 
Checklist for submission of Fortuna paperwork 

Zkontrolujte prosím, že jsou zaslány všechny níže uvedené dokumenty:  
Please ensure that all of the following paperwork is submitted: 

 Formulář žádosti: 3 strany 
          Submission form: 3 pages 

 
 Naskenovaná kopie platného průkazu totožnosti s fotografií; zkontrolujte prosím, že naskenovaná kopie je 

čitelná; 
Scanned copy of a valid Photo ID; ensure that scanned copy is legible 

 
 Výpis z účtu vlastníka vydaný CDCP nebo Účastníkem k datu 19. listopadu 2018 (datum převodu akcií 

Fortuna). 
Statement of the owner’s account issued by CDCP or a Participant with statement date 19 November 2018 (date of consignment 
Fortuna shares) 

Kontrola dokumentů: 
Reviewing the paperwork: 

 Zkontrolujte, že všechny informace jsou úplné a že jsou správně vyplněny; 
Double-check all information is completely and correctly filled in; 

 
 Vyplňte veškerá příslušná pole; v případě dotazů ohledně příslušných polí kontaktujte prosím svou 

(investiční) banku; 
Fill in all the applicable fields; if you have questions on whether a certain field is applicable, please contact your (investment)bank; 

 
 Podepište formulář a uveďte datum; 

Be sure to sign and date the forms; 
 

 Zkontrolujte platnost Vašeho dokladu totožnosti s fotografií; 
Be sure that the Photo ID is valid; 

 
 Zkontrolujte, zda jste vyplnili správně bankovní účet a měnu; 

Be sure that the correct Bank Account and currency option is selected; 
 

 Informujte se o souvisejících bankovních poplatcích v případě zvolení varianty převodu měny. 
Be aware of the consequences in terms of bank costs involved when choosing the bank currency transfer option. 

Zaslání dokumentů: 
Sending the paperwork: 

 Dokumenty zašlete nizozemskému úřadu Consignment Office, pokud možno ve formátu PDF na emailovou 
adresu: Consignatiekas@minfin.nl 
Send the paperwork to the Dutch Consignment office. Preferably send it in a PDF document by e-mail to: Consignatiekas@minfin.nl 
 

 Pokud budete dokumenty zasílat v tištěné podobě, můžete je zaslat na níže uvedenou adresu: 
If you’d like to send it on paper, please send it to: 

 
Dutch Ministry of Finance 
T.a.v. Consignatiekas  
Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
The Netherlands 


