
 

Představenstvo společnosti s firmou 

ENERGOAQUA, a. s.,  

se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 334 

oznamuje, že řádná valná hromada  

konaná dne 28. května 2014 

rozhodla o výplatě dividend za rok 2013 

 

 

1) Výše dividendy 

Dividenda činí 200,00 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, resp. 

1,60 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč. 

2) Rozhodný den  
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 1. červenec 2014. 

3) Termín splatnosti dividendy 

Dividenda je splatná do 31. 12. 2014. Dividenda připadající na akcie vydané v zaknihované 

podobě bude vyplacena akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu emitenta k rozhodnému dni pro 

výplatu dividendy a sdělí společnosti číslo bankovního účtu určeného k výplatě dividendy. 

Dividenda připadající na akcie vydané v listinné podobě ve formě na jméno bude vyplacena 

osobám uvedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy pouze na 

bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je 

plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

4) Způsob výplaty dividendy 

Výplata dividendy bude provedena společností na její náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním 

převodem. Akcionář odpovídá za správnost údajů uvedených v evidenci zaknihovaných cenných 

papírů a v seznamu akcionářů, kteří mají listinné akcie na jméno. Zahraničním akcionářům bude 

dividenda zdaněna na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud předloží doklad o 

tom, že jsou osobami majícími bydliště či sídlo ve smluvním státě.    

5) Zástavní právo a správa akcií 

V případě výplaty dividendy připadající na akcie, k nimž je zřízeno zástavní právo, bude 

dividenda vyplacena zástavci pouze s předchozím písemným souhlasem zástavního věřitele. 

V případě správce akcií ve smyslu § 36 odst. 6 zákona o cenných papírech vyplatí společnost 

dividendu majiteli akcií za předpokladu předložení dokladu, z něhož bude zřejmé, že byl 

majitelem akcií společnosti k rozhodnému dni.  

6) Povinnost sdělit číslo bankovního účtu – listinné akcie na jméno 
Akcionáři, kteří mají listinné akcie na jméno, jsou povinni sdělit společnosti číslo svého 

bankovního účtu pro účely zápisu do seznamu akcionářů podle zákona č. 134/2013 Sb., o 

některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších 

zákonů.   
7) Povinnost sdělit číslo bankovního účtu – zaknihované akcie na majitele 

Společnost upozorňuje akcionáře, že dle rozhodnutí valné hromady bude vyplácet dividendy 

pouze bezhotovostně na účet akcionáře. Společnost proto opakovaně vyzývá akcionáře, kteří mají 

akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě, aby doplnili údaje 

uvedené v evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných 

papírů, a to o číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je 

plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a toto číslo účtu současně 

sdělí společnosti. 

     

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a. s. 
 


