OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDENDY
Představenstvo obchodní společnosti
ŽPSV a.s.
se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, IČ: 46346741,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B.744, den zápisu
29.4.1992
(dále jen „Společnost“)

OZNAMUJE,
že řádná valná hromada Společnosti, která se konala dne 20. června 2014, rozhodla vyplatit
akcionářům Společnosti na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN
CZ0008202959, dividendu ve výši 14,- Kč před zdaněním.
Právo na výplatu dividendy mají osoby, které byly akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro
vznik práva na výplatu dividendy; tímto dnem byl 5.červen 2014.
Dividenda je splatná ke dni 20. září 2014. Právo na výplatu dividendy se promlčuje v zákonné
promlčecí době.
Společnost upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením § 348, odst. 3. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze
bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, tedy na účtu akcionáře
v evidenci CDCP.
Akcionáři by se tedy měli ve vlastním zájmu obrátit na toho z účastníků centrálního depozitáře
(zpravidla některá z bank), který jim v centrální evidenci zřídil majetkový účet, a dát mu pokyn k
zápisu čísla svého bankovního účtu do evidence. V případě, že akcionář má tzv. nezařazený účet, musí
o zápis požádat toho z účastníků centrálního depozitáře, který tuto službu bude nabízet.
Bez registrace bankovního účtu akcionáře u CDCP nebude možná výplata podílu na zisku
(dividendy) akcionáři.
Vzhledem k výše uvedenému je třeba pro účely výplaty dividendy za rok 2013, aby každý z akcionářů,
který je zapsán v seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na VH a tudíž rozhodnému dni pro
výplatu dividendy, splnil povinnost k zaregistrování svého bankovního účtu v seznamu akcionářů.
Nemá-li akcionář svůj bankovní účet, musí si ho založit a pak registrovat u CDCP. Má-li akcionář svůj
bankovní účet, nový bankovní účet si nezakládá, pouze si svůj stávající bankovní účet registruje u
CDCP. Doporučujeme toto učinit nejpozději do 15.9.2014, aby na základě Společností centrálně
pořízeného výpisu z CDCP k výše uvedenému dni, předcházejícímu bezprostředně dni splatnosti
dividendy, mohla být dividenda bez dalšího vyplacena ve lhůtě splatnosti.
Akcionářům, kteří tuto svou povinnost do výše uvedeného dne nesplní, bude dividenda vyplacena
(aniž by byla Společnost v prodlení s výplatou dividendy) až na jejich písemnou žádost, doloženou
originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z jeho majetkového účtu v CDCP, ve kterém bude
uveden jejich zaregistrovaný bankovní účet.
Představenstvo společnosti ŽPSV a.s.

