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MJM Litovel a.s. 

Rubrika Oznámení 

Obchodní 
jméno MJM Litovel a.s. 

Sídlo Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 

IČ 45193592 

Číslo obch. 
věstníku 28/09 

Značka 335475-28/09 

Datum 
publikace 15.7.2009 12:00 

Představenstvo akciové společnosti   
   
MJM Litovel a.s.   
Sídlo: Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01   
IČ: 45193592   
zapsané v OR KS Ostrava, B 342   
   
oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 26. června 2009 schválila   
výplatu dividend 50,- Kč na jednu akcii před zdaněním:   
    
právo na výnos akcie mají pouze majitelé akcií ke dni konání valné   
hromady, která rozhodla o výplatě dividend (dále jen oprávnění),   
tj. ke dni 26. červnu 2009.   
    
splatnost dividend: 3. srpen 2009   
    
místo a způsob výplaty dividend: od 3.8.2009 do 31.8.2009 prostřednictvím   
poštovní poukázky; poukázka bude zaslána držitelem poštovní licence na   
adresu majitele zaknihovaného cenného papíru vedenou v evidenci   
zaknihovaných cenných papírů (u akcií na jméno v seznamu akcionářů)   
    
    - pokud si akcionář nevyzvedne dividendu způsobem uvedeným výše, má   
      právo si dividendu vyzvednout v době od 15.10.2009 do 16.11.2009 v   
      sídle společnosti MJM Litovel a.s., pokladna   
    
oprávněný si vyzvedne dividendu v místě výplaty v pracovních dnech v době   
od 7.00 do 14.00 hodin; oprávněný - fyzická osoba, popř. její zmocněnec,   
je povinen se prokázat občanským průkazem, právnická osoba -   
prostřednictvím svého statutárního orgánu či zmocněnce platným výpisem z   
obchodního rejstříku a občanským průkazem; plná moc musí obsahovat rozsah   
oprávnění a úředně ověřený podpis zmocnitele   
    
    - na základě písemné žádosti oprávněného zaslané do sídla společnosti   
      nejpozději do 15.7.2009 lze dividendu vyplatit bezhotovostním   
      převodem na účet oprávněného uvedený v písemné žádosti; podpis na   
      žádosti musí být úředně ověřen   
    
veškeré náklady spojené s výplatou dividend nese společnost   
   
Představenstvo společnosti MJM Litovel a.s.   
   
335475-28/09  
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