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VELKÁ BRITÁNIE
POPIS SITUACE OHLEDNĚ ANONYMNÍCH AKCIÍ
1. MOHOU VE VELKÉ BRITÁNII EXISTOVAT LISTINNÉ AKCIE NA DORUČITELE?
Ano. Listinné akcie na doručitele (na majitele) mohou ve Velké Británii podle anglického
práva existovat.
2. JAKÁ JE NEJOBVYKLEJŠÍ PODOBA AKCIÍ, KTEROU SPOLEČNOSTI VOLÍ?
Informace není známa. Nicméně vzhledem k dohledatelnosti všech typů akcií, včetně
listinných, není tato informace relevantní.
3. KDE JSOU VE VELKÉ BRITÁNII REGISTROVÁNY ZAKNIHOVANÉ (ZPROSTŘEDKOVANÉ) AKCIE?
Ve Velké Británii mohou existovat jak zaknihované cenné papíry, registrované v konečném
důsledku, v registrech vedených centrálním depozitářem (CREST), tak zprostředkované
cenné papíry, jež jsou vedeny na účtech prostředníků (depozitářů), avšak nejsou součástí
registrů centrálního depozitáře.
V CRESTu existují tři typy účtů: souhrnné klientské účty, individuální klientské účty a tzv.
„sponzorované“ členské účty. Souhrnné klientské účty jsou účty evidované na jméno
prostředníka, člena CRESTu, na nichž jsou zaznamenány cenné papíry klientů prostředníka
ovšem bez individuálního označení těchto klientů.
Naproti tomu individuální klientské účty jsou účty vedené v CRESTu v rámci registru
otevřeného pro člena CRESTu, které jsou označeny určitým identifikačním kódem značícím,
že tento účet je účtem individuálním vedeným pro určitou osobu odlišnou od osoby
prostředníka.
„Sponzorovaný“ členský účet zajišťuje konečnému majiteli, že jeho prostředník, jenž je
členem CRESTu a má přístup k účtům vedeným CRESTem, uvede tohoto konečného majitele
jako majitele účtu v centrálním registru CRESTu, ke kterému by jinak bez pomoci svého
prostředníka neměl přístup. Sponzorované členské účty umožňují jejich majiteli přímý vztah
k emitentovi. Díky tomu představují prostředek k evidenci cenných papírů na jméno.
4. JSOU INFORMACE O VLASTNICTVÍ AKCIÍ VEŘEJNÉ?
Ne.
5. JE KONEČNÝ VLASTNÍK AKCIÍ DOHLEDATELNÝ?
Ano, a nejen u zaknihovaných (zprostředkovaných) cenných papírů na základě předpisů proti
praní špinavých peněz.
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Jak konečný vlastník listinných, tak zaknihovaných (zprostředkovaných) akcií je dohledatelný.
Dohledatelnost je zajištěna prostřednictvím tzv. „oznámení s793“1: toto oznámení zašle
společnost přes prostředníky (depozitáře) až ke konečným vlastníkům akcií. Tito vlastníci se
musí společnosti bez zbytečného odkladu identifikovat, obvykle do 48 hodin od obdržení
oznámení. V oznámení uvedou koneční vlastníci své jméno, adresu, počet držených cenných
papírů a eventuelně svého prostředníka (depozitáře), u nějž mají na účtu své cenné papíry
zapsány.
Nesplnění povinnosti identifikace je trestným činem.
6. JAK SE AKCIE PŘEVÁDÍ?
U zaknihovaných (zprostředkovaných) akcií „bezhotovostním“ převodem z účtu (cenných
papírů) na jiný účet (cenných papírů). Vlastník účtu dá prostředníkovi příkaz, ten odepíše
příslušný počet akcií z jeho účtu a nechá je připsat na účet nabyvatele u jeho prostředníka.
Jedná-li se o akcie na jméno, je nutno k uskutečnění převodu ještě učinit záznam v seznamu
akcionářů vedeného emitentem.
U listinných akcií na doručitele (majitele) předáním listiny obsahující akcii z rukou jedné
osoby do rukou osoby druhé; toto předání je eventuelně doprovázeno vyznačením rubopisu
na listině obsahující akcii. Jedná-li se o akcie na jméno, je nutno k uskutečnění převodu ještě
učinit záznam v seznamu akcionářů vedeného emitentem.
7. CO SE STANE SE ZAKNIHOVANÝMI AKCIEMI, KDYŽ ZBANKROTUJE PROSTŘEDNÍK (DEPOZITÁŘ), KTERÝ VEDE ÚČET
CENNÝCH PAPÍRŮ? NEPŘIJDOU KLIENTI O SVÉ AKCIE?
Klienti o své zaknihované (zprostředkované) akcie nepřijdou. Anglické právo vyjímá
zaknihované (zprostředkované) cenné papíry, včetně akcií, z insolvenční podstaty (majetku)
zbankrotovaného prostředníka (depozitáře).
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Zkratka „s793“ odkazuje na článek (sekci) 793 anglického zákona o společnostech, kde je toto oznámení
upraveno.

