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Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Sídlo: Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11  
IČ: 49451871  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném   
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1147  
  
oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 20. dubna 2011 schválila  
výplatu dividend  
  
1. Výše dividendy  
Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním je 15 Kč.  
  
2. Rozhodný den  
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den pro právo  
účasti na valné hromadě. Samostatné právo na výplatu dividendy je nutno  
prokázat.  
  
3. Termín splatnosti dividendy  
Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne 20.4.2011, tj. do 20.7. 2011.  
Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností  
nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí  
zákonné lhůty, začínající dnem 20.7.2011.  
  
4. Místo a způsob výplaty dividendy  
První výplata dividendy  
První výplata dividendy bude provedena na náklady a nebezpečí akcionářů  
prostřednictvím obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem  
Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, tel. +420 577 217 375. Akcionář  
odpovídá za správnost údajů vedených o akcionáři v Centrálním depozitáři  
cenných papírů a seznamu akcionářů. Akcionářům bude dividenda vyplacena  
prostřednictvím poštovní poukázky na jejich adresu vedenou v evidenci  
zaknihovaných či listinných cenných papírů. V případech, kdy bude  
akcionář požadovat převést dividendu na bankovní účet, oznámí písemně  
bankovní spojení nejpozději 10 dní od zveřejnění oznámení o výplatě  
dividendy FINANCE Zlín, a.s., na adresu Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760  
01. Tento dokument musí být podepsán akcionářem nebo v případě právnické  
osoby statutárním orgánem akcionáře a podpis musí být úředně ověřen.  
Současně musí být v případě právnické osoby přiložen platný výpis z  
obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, případně jeho ověřená kopie.  
V případě zahraničních osob musí být opatřen apostille nebo  
superlegalizován v případech, kdy je to vyžadováno. Veškeré dokumenty či  
listiny musí být v českém jazyce nebo musí být opatřeny úředním překladem  
do češtiny. Zahraničním akcionářům bude dividenda zdaněna na základě  
smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud předloží doklad o tom, že jsou  
osobami majícími bydliště či sídlo v daném smluvním státě. V případě, že  
náklady na výplatu dividendy převyšují výši dividendy vyplácené  
akcionáři, dividenda nebude zasílána a akcionář si může dividendu převzít  
v hotovosti u obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s.  
  
Opakovaná výplata dividendy  
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Akcionářům, kterým se nepodaří dividendu vyplatit ve lhůtě splatnosti z  
důvodu na jejich straně (např. z důvodu nesprávných údajů pro účely  
výplaty dividendy nebo nevyzvednutí dividendy), bude dividenda opakovaně  
vyplacena na základě jejich písemné žádosti na jejich náklady a nebezpečí  
poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet a nebo v hotovosti  
obchodníkem s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., na adrese Zlín, Nad  
Ovčírnou 1778 (tel. +420 577 217 375) do doby promlčení práva na výplatu  
dividendy.  
  
5. Zástavní právo a správa akcií  
V případě výplaty dividendy z akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo,  
bude dividenda vyplacena zástavnímu věřiteli. V případě správce akcií ve  
smyslu § 36 zákona o cenných papírech, vyplatí společnost dividendu  
vlastníku akcií za předpokladu, že tento předloží doklad, z něhož bude  
zřejmé, že byl vlastníkem akcií společnosti k rozhodnému dni.  
  
368608-19/11 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí
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