
Informace pro akcionáře o výplatě nevyplacených dividend za rok 2015 a za roky 
předchozí -  doplňující informace 
 
Vážení akcionáři,  
na základě usnesení Valné hromady společnosti ENERGOAQUA, a. s., ze dne 28. 6. 2017 jsou 
dividendy společnosti ENERGOAQUA, a. s. za rok 2016 vypláceny již výlučně bezhotovostně 
na účty akcionářů uvedených v písemných žádostech o výplatu dividend s úředně ověřeným 
podpisem. Změna způsobu výplaty je způsobena ze strany Centrálního depozitáře cenných 
papírů v Praze, který v rámci vedení evidence emise a seznamu akcionářů již emitentům dále 
neposkytuje čísla investičních účtů u zaknihovaných akcií na majitele z důvodu ochrany 
osobních údajů. Emitent tedy nemá k rozhodnému dni 21. 7. 2017 k dispozici čísla 
investičních účtů akcionářů, kteří si tyto účty v minulosti zřídili a zaregistrovali přes 
účastníky trhu s cennými papíry do seznamu akcionářů vedeném CDCP!!! 
Usnesení je v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. - o některých opatřeních ke zvýšení 
transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. 
  
Formuláře pro výplatu nevyplacených dividend určené pro rok 2015 a roky předcházející 
nejsou již pro výplatu dividend za rok 2016 a pro případné další roky akceptovány! 
 
Nevyplacené dividendy za rok 2015 a roky předcházející jsou vypláceny na základě základě 
řádně vyplněných písemných formulářů: 
  
fyzické osoby: http://www.energoaqua.cz/pdf/div_zadost_fo.pdf  
 
právnické osoby: http://www.energoaqua.cz/pdf/div_zadost_po.pdf  
 
Kompletní informace pro řádné vyplnění výše uvedených formulářů naleznete zde: 
http://www.energoaqua.cz/pdf/div_nalezitosti.pdf 
  
Akcionáři, kteří mají daňovou rezidenci mimo území České republiky jsou povinni zaslat  
formulář a příslušné dokumenty opatřené apostilou. Apostila není vyžadována u FO a PO 
s daňovou rezidencí na území Slovenské republiky!! 
 
Akceptovány budou pouze formuláře řádně vyplněné a údaje obsažené v žádosti se musí 
kompletně shodovat s údaji uvedenými v seznamu akcionářů společnosti vedené CDCP. 
  
Dividendy za rok 2015 a roky předchozí nejsou vypláceny hotovostně na pokladně v sídle 
společnosti ENERGOAQUA, a. s.!! 
 
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.  
 


