
Informace pro akcionáře o výplatě dividend za rok 2016 - 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! 
 
Písemná žádost musí obsahovat: 
  
U fyzických osob (ČR): jméno a příjmení akcionáře, adresu jeho trvalého pobytu, jeho rodné 
číslo, telefonní číslo a e-mail, datum vyhotovení žádosti, číslo bankovního nebo investičního 
účtu, čestné prohlášení o daňové rezidenci v ČR (pouze pro akcionáře s rezidencí v ČR) a jeho 
úředně ověřený podpis. 
  
U právnických osob (CŘ): název společnosti a její právní formu, adresu sídla společnosti, 
identifikační číslo společnosti, číslo bankovního nebo investičního účtu společnosti, jméno a 
příjmení statutárního zástupce společnosti, adresu trvalého pobytu statutárního, zástupce 
společnosti, datum narození statutárního zástupce společnosti a jeho podpis, datum vyhotovení 
žádosti, úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. 
 
U fyzických osob (mimo ČR): jméno a příjmení akcionáře, adresu jeho trvalého pobytu, jeho 
rodné číslo, telefonní číslo a e-mail, datum vyhotovení žádosti, číslo bankovního nebo 
investičního účtu a jeho úředně ověřený podpis. Žádost musí být opatřena apostilou (neplatí 
pro FO s rezidencí v SR!!) 
 
U právnických osob (mimo CŘ): název společnosti a její právní formu, adresu sídla společnosti, 
identifikační číslo společnosti, číslo bankovního nebo investičního účtu společnosti, jméno a 
příjmení statutárního zástupce společnosti, adresu trvalého pobytu statutárního, zástupce 
společnosti, datum narození statutárního zástupce společnosti a jeho podpis, datum vyhotovení 
žádosti, úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Žádost musí být 
opatřena apostilou (neplatí pro FO s rezidencí v SR!!) 
 
Žádosti musí být řádně vyplněny a zaslány na adresu sídla společnosti ENERGOAQUA, a. s., 
1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika. 
Akceptovány budou pouze žádosti řádně vyplněné a údaje obsažené v žádosti se musí 
kompletně shodovat s údaji v seznamu akcionářů společnosti vedené CDCP.  
 
Dividendy 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.  
 


