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Představenstvo spole čnosti 
 
Pražská plynárenská, a.s. 
Sídlo: Praha 1-Nové M ěsto, Národní 37, PS Č 110 00 
I Č: 60193492 
zapsané v OR vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 
 
oznamuje, 
 
že řádná valná hromada konaná dne 14. června 2012 schválila výplatu 
dividend za rok 2011. 
 
   1. Výše dividendy 
      Výše dividendy na jednu akcii p řed zdan ěním je 342,00 K č.  
 
   2. Rozhodný den 
      Dividenda bude vyplacena akcioná řům, kte ří vlastní akcie k 
      rozhodnému dni 14.6.2012. 
 
   3. Termín splatnosti dividendy 
      Dividenda je splatná do 1 m ěsíce od rozhodného dne, tj. do 
      14.7.2012. Úrok z prodlení související s výplatou divid endy 
      nezavin ěný spole čností nebude spole čnost hradit. Právo na dividendu 
      se proml čuje po uplynutí zákonné lh ůty, za čínající dnem 14.7.2012. 
 
   4. Místo a zp ůsob výplaty dividendy 
      Výplata bude (s výjimkou výplaty mate řským spole čnostem podle § 19 
      odst. 1 a § 19 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p říjm ů, 
      pro které bude výplatu zajiš ťovat Pražská plynárenská, a.s.) 
      provedena prost řednictvím služeb spole čnosti ADMINISTER, spol. s 
      r.o., Husova 109, 284 01 Kutná Hora (dále jen »distribu tor«), takto: 
 
   a) První výplata dividendy 
      První výplata dividendy bude provedena na náklady a neb ezpe čí 
      spole čnosti. Akcioná ř odpovídá za správnost údaj ů vedených o n ěm v 
      centrální evidenci cenných papír ů. 
 
    - Tuzemským akcioná řům-fyzickým osobám bude dividenda zaslána 
      prost řednictvím poštovní poukázky na jejich adresu vedenou v 
      centrální evidenci cenných papír ů k rozhodnému dni. 
 
    - Tuzemským akcioná řům-právnickým osobám s dividendou po zdan ění do 
      částky 5000,- K č v četn ě bude dividenda zaslána prost řednictvím 
      poštovní poukázky na jejich adresu vedenou v centrální evidenci 
      cenných papír ů k rozhodnému dni. 
 
    - Tuzemským akcioná řům-právnickým osobám s dividendou po zdan ění nad 
      částku 5000,- K č bude dividenda p řevedena na bankovní ú čet. 
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    - Zahrani čním akcioná řům, fyzickým i právnickým osobám, bude 
      dividenda p řevedena na bankovní ú čet nebo zaslána prost řednictvím 
      šekové poukázky na jejich adresu vedenou v centrální ev idenci 
      cenných papír ů k rozhodnému dni. Zahrani čním akcioná řům bude 
      dividenda zdan ěna na základ ě smlouvy o zamezení dvojího zdan ění, 
      pokud p ředloží doklad o tom, že jsou osobami majícími bydlišt ě či 
      sídlo v daném smluvním stát ě (da ňový domicil) a prohlášení, že jsou 
      skute čnými vlastníky dividendy a že tato dividenda je podle da ňového 
      práva daného smluvního státu považována za jejich p říjem. 
 
    - Nevyplacené dividendy za roky 2007, 2008, 2009 a 2010 b udou p ři 
      dodržení výše uvedených ustanovení op ětn ě zaslány sou časn ě s 
      dividendou za rok 2011. 
 
   b) Op ětná výplata dividendy 
    - Akcioná řům, kterým se nepoda ří dividendu vyplatit (nap ř. z d ůvodu 
      nesprávných údaj ů pro ú čely výplaty dividendy nebo nevyzvednutí 
      dividendy), bude dividenda op ětn ě vyplacena na základ ě individuální 
      žádosti akcioná ře a jím sd ělených výplatních dispozic, p ři čemž pro 
      postup p ři op ětné výplat ě dividendy platí výše popsané podmínky 
      první výplaty p řiměřeně. 
  
Úplné zn ění usnesení valné hromady o výplat ě dividendy je k dispozici u 
distributora dividendy a v sídle spole čnosti Pražská plynárenská, a.s. 
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