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Představenstvo společnosti   
   
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.   
Sídlo: Závišova 13, Praha 4, PSČ 140 00   
IČ: 61860042   
   
oznamuje,   
že řádná valná hromada dne 27. 6. 2009   
rozhodla o výplatě dividend za rok 2008 následujícím způsobem:   
   
I.   
Výše dividendy   
   
Výše dividendy před zdaněním připadající na jeden kus zaknihované akcie   
na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč činí 10,- Kč.   
Dividendy jsou zdaněny u plátce a akcionářům budou vyplaceny po odečtení   
příslušné daně.   
    
II.   
Rozhodný den   
   
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné   
hromady.   
Dividendy budou vyplaceny u zaknihovaných kmenových akcií podle výpisu   
z registru emitenta ve Středisku cenných papírů pořízeného ke dni   
20. 6. 2009.   
   
III.   
Termín splatnosti   
   
Dividenda je splatná v období od 1. 7. 2009 do 1. 10. 2009. Právo na   
dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 397 obchodního   
zákoníku.   
   
IV.   
Místo a způsob výplaty dividendy   
   
   1. Akcionářům fyzickým osobám u zaknihovaných kmenových akcií na   
      majitele:   
    - V hotovosti po zdanění do 10.000,- Kč v sídle společnosti   
      Závišova 13, Praha 4, každou pracovní středu od 9.00 hod.   
      do 12.00 hod. v pokladně společnosti po předložení platného   
      průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu);   
      v případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné   
      moci musí být podpis akcionáře na plné moci úředně ověřen.   
      Vše na náklady akcionáře.   
    
    - Bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného   
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      sdělení bankovního spojení akcionáře nebo správce akcií v případě   
      dividendy po zdanění vyšší než 10.000,- Kč s tím, že musí být   
      podpis na písemném sdělení bankovního spojení úředně ověřen   
      a v případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné   
      moci musí být podpis akcionáře na plné moci rovněž úředně ověřen.   
      Vše na náklady akcionáře.   
    
   2. Akcionářům právnickým osobám u zaknihovaných kmenových akcií na   
      majitele:   
    - V hotovosti po zdanění do 10.000,- Kč v sídle společnosti   
      Závišova 13, Praha 4, každou pracovní středu od 9.00 hod.   
      do 12.00 hod. v pokladně společnosti po předložení platného   
      průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu)   
      statutárního orgánu a musí být doloženo oprávnění statutárního   
      orgánu za právnickou osobu jednat předložením výpisu z obchodního   
      rejstříku nebo jiné obdobné listiny vždy buď originálu,   
      nebo ověřené kopie ne starší tří měsíců. V případě zastupování   
      akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být podpis   
      statutárního orgánu rovněž úředně ověřen a musí být doloženo   
      oprávnění statutárního orgánu za právnickou osobu jednat    
      předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné listiny   
      vždy buď v originálu, nebo ověřené kopii ne starší tří měsíců. Vše   
      na náklady akcionáře.   
    
    - Bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného   
      sdělení bankovního spojení akcionáře nebo správce akcií v případě   
      dividendy po zdanění vyšší než 10.000,- Kč s tím, že musí být podpis   
      statutárního orgánu na písemném sdělení bankovního spojení úředně   
      ověřen a musí být doloženo oprávnění podepisující osoby za akcionáře   
      jednat výpisem z obchodního rejstříku nebo jinou obdobnou listinou,   
      vždy buď originálem, nebo ověřenou kopií ne starší tří měsíců. Vše   
      na náklady akcionáře.   
   
Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána   
nebo osobně uplatněna na adrese: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.,   
Závišova 13, 140 00 Praha 4, ekonomický úsek.   
    
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.   
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI   
   
335890-29/09  
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