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Prohlášení klienta o skutečném majiteli právnické osoby
Clients declaration of the beneficial owner(s) of legal entity
k naplně ní povinností podle zakona č . 253/2008 Sb. “O ně kterých opatř eních proti
legalizaci výnosů z trestne č innosti a financování terorismu”
to fulfil obligations under the act No. 253/2008 “About some measures against
legalization of income from criminal activity and financing of terrorism”
Obchodní firma nebo nazev klienta
vč etně dodatku a dalš ího označ ení:
Business name of the client including
appendices and further descriptions:
Identifikač ní č íslo nebo obdobne č íslo
př idě lovane v zahranič í:
Identity number or similar number
assigned abroad:
Jmeno a př íjmení osobý, ktera toho
prohlášení jmenem klienta uč inila:
Name and surname of the person who
made this declaration on behalf of the
client:

Jako osoba oprávněná jednat za výše uvedenou právnickou osobu tímto
prohlašuji, že skutečnými majiteli této právnické osoby ve smyslu zákona č.
253/2008 Sb. „O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu”, v platném znění, jsou následující osoby:
As a person authorized to act on behalf of the above mentioned legal entity I hereby
declare that the beneficial owner(s) of the legal entity as per act No. 253/2008 “About
some measures against legalization of income from criminal activity and financing of
terrorism”, as amended, shall be considered the following person(s):
Všechna jména a
příjmení:
All names and surnames:
1.

Všechný adresý pobýtu,
státní příslušnost:
All residential addresses,
citizenship:

Datum
narození:
Date of
birth:

Podíl na
základním
kapitálu (%):
Capital share
(%):

Je PEP
(Ano/Ne):
Is a PEP
(Yes/No):
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2.
3.
4.
5.
6.

Dále prohlašuji, že neexistuje žádná další osoba kromě zde uvedených, která
je skutečným majitelem výše uvedené právnické osoby.
I also declare that there is no further person except those above listed, who is a
beneficial owner of the above mentioned legal entity.
V případě, že dojde ke změně ve zde prohlašovaných skutečnostech, zavazuji
se změnu oznámit společnosti před provedením prvního obchodu
následujícího po této změně.
In case the data stated in the present declaration is changed I undertake to notify the
company on the change prior to the first transaction to be carried out after this
change.
Datum:
Date:

Podpis osobý oprávněné jednat jménem klienta:
Signature of a person authorized to act on behalf of
the client:

Výplní zaměstnanec:
To be completed by employee:
Výsledek zjiš ťovaní, zda Č R vů č i
kterekoliv z uvedených osob
uplatň uje mezinarodní sankce:
Osoba, ktera zjiš ťovaní provedla
(osobní identifikátor) a datum:

sankce se neuplatňují
sankce se uplatňují vůči osobám:

