
V Rožnově pod Radhoštěm dne 3.7.2019 

 

Informace k výplatě dividend společnosti ENERGOAQUA, a. s. za rok 2018 a přechozí roky 

 

Vážený akcionáři, 

valná hromada společnosti ENERGOAQUA, a. s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 

IČO: 155 03 461, rozhodla dne 18. 6. 2019 o výplatě dividendy za rok 2018  70,00 Kč před zdaněním na 

každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, resp. 0,56 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité 

hodnotě 8,00 Kč. 50% dividendy je splatných ve lhůtě do 31. 12. 2019 a 50% dividendy je splatných ve 

lhůtě do 30. 6. 2020. K rozhodnému dni pro výplatu dividendy jste byl (a) akcionářem společnosti a 

tudíž vám vznikl nárok na výplatu dividendy.  

V souladu s rozhodnutím valné hromady bude výplata dividendy za rok 2018 poskytnuta 

prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 

333/150, PSČ 150 57 pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet. 

Dividenda za rok 2018 a případné dividendy v dalších letech budou vyplaceny na základě písemné 

žádosti „Žádost o výplatu dividend za roky 2018 a následující“, jejíž vzor vám zasíláme v příloze 

tohoto dopisu. Na žádosti vyplňte pečlivě veškeré údaje, opatřete jej úředně ověřeným podpisem a 

zašlete nejpozději do 26. 8. 2019 na adresu: 

Československá obchodní banka, a. s. 

Marcela Černá 

Back Office kapitálových trhů a custody 

Radlická 333/150 

150 57 Praha 5 

Akcionář, který není rezidentem České republiky, doloží pro správné zdanění dividend svou daňovou 

rezidenturu, která spolu s „Žádostí o výplatu dividend za roky 2018 a následující“ a „Prohlášením 

skutečného vlastníka příjmů“ bude sloužit pro zdanění i v následujících letech. Akcionář se zavazuje 

včas hlásit změny své daňové rezidentury a hradit případné sankce vyplývající z nedodržení tohoto 

závazku. 

V případě, že jste v předchozích letech nežádali o výplatu dividendy, můžete tak učinit dodatečně na 

základě písemné žádosti „Žádost o výplatu dividend za rok 2017 a dřívější“, jejíž vzor naleznete na 

internetových stránkách společnosti ENERGOAQUA, a. s. (www.energoaqua.cz) a která musí být 

doručena na adresu sídla společnosti ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 

Na internetových stránkách společnosti ENERGOAQUA, a.s. (www.energoaqua.cz/informační 

povinnost) naleznete veškeré podrobnosti o výplatě dividend. 

       

 

      Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a. s. 

 

http://www.energoaqua.cz/informační

