
A. Formální náležitosti písemné žádosti o výplatu dividend FO 
 
1. Jméno a příjmení akcionáře 
2. Adresa trvalého bydliště akcionáře 
3. Rodné číslo akcionáře 
4. Datum vyhotovení žádosti 
5. Uvedení příslušných let, za které požaduje akcionář dividendy vyplatit – jednotlivý   
    výčet let 
6. Číslo bankovního nebo investičního účtu akcionáře, na které má být zaslána peněžní  
    hotovost 
7. Úředně ověřený podpis akcionáře 
8. V případě žádosti pozůstalých akcionáře – úředně ověřené osvědčení o dědictví s   
    výslovným uvedením ISIN předmětných akcií. 
9. U zahraničních akcionářů (mimo ČR) potvrzení příslušného zahraničního daňového  
    úřadu (věcně a místně příslušného subjektu správce daně v daném státu) o daňové    
    rezidentuře a sazbě srážkové daně opatřené apostilou a úředním překladem 
10. Telefon akcionáře 
11.E-mail akcionáře 
12 Název banky akcionáře 
13. Kód banky akcionáře 
14. Specifický symbol platby 
15. SWIFT a IBAN (pouze u zahraničních akcionářů) 
16. Variabilní symbol platby 
17. Z technických důvodů na straně M Bank Slovensko  
     nelze do žádosti o výplatu dividend uvádět číslo bankovního účtu vedeného u M-Bank     
     Slovensko. Ze stejných příčin nelze uvádět do žádostí čísla bankovních účtů poštovních       
     spořitelen, čísla portfoliových nebo investičních účtů, čísla spořících účtů, čísla  
     účtů terminovaných vkladů a čísla účtů vedených pojišťovnami k jejich jednotlivým   
     produktům. Dividenda bude vyplacena pouze na běžný nebo investiční účet vedený  
     bankou se sídlem ve státě, který je členem OECD, členském státě Evropské unie nebo     
     v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 
18. U rezidentů v České republice – čestné prohlášení akcionáře o daňové rezidenci v ČR 
 
B. Formální náležitosti písemné žádosti o výplatu dividend PO 
 
1. Název společnosti a uvedení právní formy 
2. Adresa sídla společnosti 
3. IČ a DIČ (LEI) 
4. Datum vyhotovení žádosti 
5. Uvedení příslušných let, za které požaduje akcionář dividendy vyplatit – jednotlivý   
    výčet let 
6. Číslo bankovního nebo investičního účtu akcionáře, na které má být zaslána peněžní      
    hotovost 
7. Úředně ověřený podpis osoby oprávněné za společnost jednat 
8. V případě zastoupení nebo prokury ověřenou plnou moc 
9. U zahraničních akcionářů (mimo ČR) potvrzení příslušného zahraničního daňového  
úřadu (věcně a místně příslušného subjektu správce daně v daném státu) o daňové 
rezidentuře a sazbě srážkové daně opatřené apostilou a úředním překladem 
10. Telefon akcionáře 
11. E-mail akcionáře 



12. Název banky akcionáře 
13. Kód banky akcionáře 
14. Specifický symbol platby 
15. SWIFT a IBAN (pouze u zahraničních akcionářů) 
16. Variabilní symbol platby 
17. Osobní údaje osoby oprávněné za společnost jednat (jméno, příjmení, 
      rodné číslo, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon) 
18. Z technických důvodů na straně M Bank Slovensko nelze do žádosti o výplatu  
     dividend uvádět číslo bankovního účtu vedeného u M-Bank Slovensko. 
     Ze stejných příčin nelze uvádět do žádostí čísla bankovních účtů poštovních  
     spořitelen, čísla portfoliových nebo investičních účtů, čísla spořících účtů, čísla účtů      
     terminovaných vkladů a čísla účtů vedených pojišťovnami k jejich jednotlivým     
     produktům. Dividenda bude vyplacena pouze na běžný nebo investiční účet vedený     
     bankou se sídlem ve státě, který je členem OECD, členském státě Evropské unie nebo     
     v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 
 
Žádost musí být zaslána na adresu společnosti ENERGOAQUA, a.s. – 1. máje 823,  
756 61, Rožnov pod Radhoštěm 1 
 
Nesprávná, nekompletní nebo neúplně vyplněná písemná žádost nebude akceptována.  
 
Pro bližší nebo doplňující informace prosím kontaktujte Mgr. Petra Kubína, manažera 
financí a zásobování společnosti ENERGOAQUA, a. s. na tel. 571 602 183 nebo na mob.: 
00420604273102.  
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm 
Dne. 31. 7. 2017 
 


