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BELGIE
POPIS SITUACE OHLEDNĚ ANONYMNÍCH AKCIÍ
1. MOHOU V BELGII EXISTOVAT LISTINNÉ AKCIE NA DORUČITELE?
Ne. Listinné akcie na doručitele byly v Belgii zrušeny.1 Od 1. ledna 2008 mohou společnosti
vydávat anonymní akcie pouze v zaknihované (zprostředkované) podobě. Anonymní akcie
vydané před 1. lednem 2008 musí být převedeny na jméno či do zaknihované
(zprostředkované) podoby nejpozději do 31. prosince 2013.
Anonymní listinné akcie, jež do 31. prosince 2015 nebyly převedeny do formy na jméno či do
zaknihované (zprostředkované) podoby, budou emitentem prodány.
2. JAKÁ JE NEJOBVYKLEJŠÍ PODOBA AKCIÍ, KTEROU SPOLEČNOSTI VOLÍ?
Společnosti mohou mít pouze zaknihované (zprostředkované) akcie, tj. akcie v dohledatelné
podobě.
3. KDE JSOU V BELGII REGISTROVÁNY ZAKNIHOVANÉ (ZPROSTŘEDKOVANÉ) AKCIE?
Zaknihované (zprostředkované) akcie jsou registrovány na účtech cenných papírů. Tyto účty
vedou tzv. prostředníci (depozitáři), tj. obvykle banky, obchodníci s cennými papíry či
investiční společnosti. Záznamy na těchto účtech mohou být reflektovány v centrálním
depozitáři. Centrální depozitář vede společnost Euroclear Belgium.
Společnosti, jež nechtějí registrovat své akcie v centrálním depozitáři (tzv. zprostředkované
akcie), si mohou vytvořit účet emitenta u prostředníka (depozitáře), jež k takové činnosti má
příslušné povolení; akcionáři mohou nabývat akcie na své účty cenných papírů
prostřednictvím tohoto prostředníka (depozitáře).
4. JSOU INFORMACE O VLASTNICTVÍ AKCIÍ VEŘEJNÉ?
Ne.
5. JE KONEČNÝ VLASTNÍK ZAKNIHOVANÝCH (ZPROSTŘEDKOVANÝCH) AKCIÍ DOHLEDATELNÝ?
Ano, avšak pouze u zaknihovaných (zprostředkovaných) cenných papírů vedených na účtech
cenných papírů u prostředníků (depozitářů). Tito depozitáři (prostředníci) podléhají
povinnosti identifikace klientů a konečných vlastníků na základě předpisů proti praní
špinavých peněz.
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Zákon ze 14. prosince 2005 zrušující cenné papíry na majitele.
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Na druhou stranu v Belgii neexistuje procedura, která by umožnila společnostem samotným
zjistit identitu akcionářů. O zavedení této procedury se nicméně diskutuje.
6. JAK SE ZAKNIHOVANÉ (ZPROSTŘEDKOVANÉ) AKCIE PŘEVÁDÍ?
„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.
Fyzické předání listinných cenných papírů jako způsob převodu cenných papírů je zakázáno
od 1. ledna 2008.
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 akcie nepřijdou. Je-li prostředník insolventní, převede před
začátkem konkurzu insolvenční správce všechny akcie klientů vedených na účtech cenných
papírů k jinému prostředníkovi.

