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Vnitřní informace

Oznámení o výplatě dividend za rok 2008
Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,
IČ 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, která se
konala dne 13. května 2009, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti za obchodní
rok 2008 na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč dividendu ve výši 50,- Kč před
zdaněním.
Výplatu dividend, včetně výpočtu srážkové daně z příjmu, za společnost provede Česká
spořitelna, a. s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 14000
(dále jen “Česká spořitelna“).
Právo na dividendu za rok 2008 mají osoby, které byly akcionáři společnosti ČEZ, a. s.,
k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu. Dnem rozhodným pro vznik práva na
dividendu je den konání valné hromady, která rozhodla o vyplacení dividendy,
tj. 13. květen 2009.
Akcionářům – právnickým osobám nezastupovaným správci - bude dividenda poukázána
na jejich účet vedený bankou v České republice. Dividenda bude těmto akcionářům
poukázána na jejich účet na základě písemné žádosti doručené České spořitelně,
s úředně ověřeným podpisem a s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede
tento účet. K žádosti je nutno předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu
z obchodního rejstříku, ne starší než šest měsíců. Je-li sídlo těchto akcionářů –
právnických osob nezastupovaných správci - mimo území České republiky, jsou povinni
předložit výpis z příslušného obchodního rejstříku nebo jiného registru nebo osvědčení
zahraničního notáře nebo registrovaného úředníka, ne starší než šest měsíců,
osvědčující, že žádost je podepsána oprávněnými osobami. Tito akcionáři jsou povinni
rovněž předložit potvrzení o daňovém domicilu úředně přeložené do češtiny (je-li toto
potvrzení vystaveno v jiném než českém či slovenském jazyce), přičemž tento překlad si
akcionář zajistí na vlastní náklady.
Správcům bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na
základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně, s úředně ověřeným podpisem
a s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet. Spolu s žádostí jsou
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správci povinni zaslat výpisy z obchodního rejstříku či jiného příslušného registru, ne
starší než 6 měsíců, pro akcionáře – právnické osoby, pro které vykonávají funkci
správce akcií, a potvrzení o daňovém domicilu jimi zastupovaných akcionářů – fyzických
osob s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky, resp.
akcionářů – právnických osob se sídlem mimo území České republiky. V případech, kdy
je správce cenných papírů registrován na tzv. zvláštním účtu ve Středisku cenných
papírů, nemusí být správcem předloženy výpisy z obchodního rejstříku nebo jiného
registru osob, pro které vykonává funkci správce akcií ČEZ.
Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice - či jejich zástupci
bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv
pobočce České spořitelny v České republice nebo na základě jejich písemné žádosti
doručené České spořitelně poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice.
Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě plné moci s podpisem
akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře
o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková
výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena, převyšuje částku 500 Kč.
Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice - bude
v období od 3. 8. 2009 do 30. 10. 2009 dividenda vyplacena prostřednictvím určeného
peněžního ústavu se sídlem na území Slovenské republiky, kterou je Slovenská
sporiteľňa, a.s., se sídlem Bratislava, ulice Tomášikova 48, PSČ 832 37, IČ 00151653,
Slovenská republika (dále jen „Slovenská sporiteľňa“), a to po předložení průkazu
totožnosti na vybraných pobočkách tohoto peněžního ústavu, nebo bude na základě
jejich písemné žádosti doručené tomuto peněžnímu ústavu poukázána na jejich účet
vedený bankou ve Slovenské republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na
základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost
podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní
převod dividendy musí být úředně ověřena. Od 2. 11. 2009 bude těmto akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice - dividenda vyplacena po
předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice
nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně poukázána na jejich
účet vedený bankou v České republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na
základě předložení jeho průkazu totožnosti, kterým bude občanský průkaz nebo cestovní
pas, a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci
nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena
pouze v případě, kdy výplata bude prováděna na území České republiky a výše dividendy,
která má být vyplacena, převyšuje částku 500 Kč.
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Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky a
Slovenské republiky, nezastupovaným správci - bude dividenda poukázána na jejich účet
vedený bankou v České republice, na základě jejich písemné žádosti doručené České
spořitelně, s úředně ověřeným podpisem a s uvedením čísla účtu a označením banky,
která vede tento účet. Spolu s žádostí jsou tito akcionáři povinni předložit potvrzení o
daňovém domicilu úředně přeložené do češtiny (je-li toto potvrzení vystaveno v jiném než
českém či slovenském jazyce), přičemž tento překlad si akcionář zajistí na vlastní
náklady.
Dividendy jsou splatné dne 3. srpna 2009 s tím, že výplata dividendy akcionářům na
účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká
spořitelna,
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předcházejících odstavců tohoto oznámení.
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