
Informace pro akcionáře s daňovou rezidenturou mimo Českou republiku 
 
Vážení akcionáři,  
v případě daňové rezidentury akcionáře mimo Českou republiku je akcionář povinen zaslat  
řádně vyplněné potvrzení o daňové rezidentuře za každý příslušný rok zvlášť (rok, za který se 
vyplácí dividendy), vydané místně a věcně příslušným daňovým úřadem opatřené úředním 
razítkem a apostilou.  
Apostila není vyžadována u akcionářů s daňovou rezidenturou ve Slovenské republice.  
 
Potvrzení musí obsahovat u fyzických osob: jméno a příjmení akcionáře, adresu trvalého 
bydliště akcionáře, rodné číslo akcionáře, případně datum narození, rok, za který, se potvrzení 
vydává, datum vyhotovení potvrzení, úřední razítko, apostilu – apostila není vyžadována u 
daňových rezidentů ve Slovenské republice.  
 
Potvrzení musí obsahovat u právnických osob: název společnosti a její právní formu, adresu 
sídla společnosti, identifikační číslo společnosti, rok,za který, se potvrzení vydává, datum 
vyhotovení potvrzení, úřední razítko, apostilu – apostila není vyžadována u daňových rezidentů 
ve Slovenské republice. 
  
Toto potvrzení musí být doručeno na adresu sídla společnosti ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 
823, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
případného schválení usnesení o výplatě dividend valnou hromadou společnosti!!! 
  
Údaje v potvrzení o daňové rezidentuře se musí kompletně shodovat s údaji uvedenými v 
seznamu akcionářů společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů v Praze. V 
případě, že výše uvedené potvrzení nebude splňovat požadované náležitosti, nebude řádně 
vyplněno nebo doručeno do sídla společnosti ENERGOAQUA, a. s. ve stanoveném termínu, 
bude akcionáři při bezhotovostní výplatě dividend na základě jeho písemné žádosti vyplacena 
dividenda se srážkovou daní v sazbě 35%. 
 
Správci investičních portfolií jsou povinni v rámci výše uvedené lhůty doručit potvrzení o 
daňové rezidenci všech koncových vlastníků akcií. V opačném případě bude dividenda 
vyplacena se srážkovou daní v sazbě 35%!!!!! 
 
Akcionář je po výše uvedené lhůtě oprávněn nárokovat rozdíl sazby srážkové daně u 
Finančního úřadu v ČR za jím stanovených zákonných podmínek. Emitent akcionáři na jeho 
písemnou žádost pouze vystaví písemné potvrzení o sazbě srážkové daně!!! 
 
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.  
 


