Informace pro akcionáře o výplatě dividend za rok 2014 - doplňující informace

Vážení akcionáři,
na základě usnesení Valné hromady společnosti ENERGOAQUA, a. s., ze dne 5. 6. 2015
jsou dividendy společnosti ENERGOAQUA, a. s. za rok 2014 vypláceny již výlučně bezhotovostně na
účty akcionářů, zapsané k rozhodnému dni 29. 5. 2015 v seznamu akcionářů vedeném Centrálním
depozitářem cenných papírů v Praze (CDCP). Usnesení je v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. - o
některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.
Dividendy za rok 2014 byly vyplaceny do 31. 12. 2015 pouze těm akcionářům, kteří si po předešlých
výzvách splnili svou povinnost a prostřednictvím účastníků trhu s cennými papíry si do seznamu CDCP
čísla portfoliových účtů zapsali do termínu 29. 5. 2015. Společnost ENERGOAQUA, a. s. není jako
emitent oprávněna tento úkon za akcionáře provádět. Formuláře pro výplatu nevyplacených
dividend určené pro rok 2013 a roky předcházející nejsou již pro výplatu dividend za rok 2014 a
pro případné další roky akceptovány! Akcionáři, kteří si své portfoliové účty do seznamu akcionářů
vedený CDCP nezapsali, mohou tyto účty prostřednictvím účastníků trhu s cennými papíry:
http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku
zapsat dodatečně. V případě, že-li tak neučiní, nebude jim možné dividendu za rok 2014 a případné
další dividendy vyplatit. Po zapsání portfoliového účtu do seznamu akcionářů může akcionář písemně
požádat o dodatečnou výplatu dividend za rok 2014. Písemná žádost o dodatečnou výplatu dividend
musí obsahovat:
U fyzických osob: jméno a příjmení akcionáře, adresu jeho trvalého pobytu, jeho rodné číslo, telefonní
číslo a e-mail, datum vyhotovení žádosti a jeho podpis.
U právnických osob: název společnosti a její právní formu, adresu sídla společnosti, identifikační číslo
společnosti, jméno a příjmení statutárního zástupce společnosti, adresu trvalého pobytu statutárního
zástupce společnosti, datum narození statutárního zástupce společnosti a jeho podpis, datum vyhotovení
žádosti.
Žádosti musí být řádně vyplněny a zaslány na adresu sídla společnosti ENERGOAQUA, a. s., 1. máje
823, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika.
Akcionáři, kteří mají daňovou rezidenturu mimo Českou republiku jsou povinni spolu s žádostí o
dodatečnou výplatu dividend za rok 2014 zaslat řádně vyplněné potvrzení o daňové rezidentuře za rok
2014 vydané místně a věcně příslušným daňovým úřadem, opatřené úředním razítkem a apostilou.
Apostila není vyžadována u akcionářů s daňovou rezidenturou ve Slovenské republice.
Akceptovány budou pouze žádosti řádně vyplněné a údaje obsažené v žádosti se musí kompletně
shodovat s údaji v seznamu akcionářů společnosti vedené CDCP. Po zpracování žádosti bude akcionář
vyzván k úhradě poplatku CDCP za vyhotovení dodatečného výpisu seznamu akcionářů na částku cca
8.000,- Kč s DPH. Tento poplatek je účtován dle sazebníku CDCP a společnost ENERGOAQUA, a. s.
tento poplatek musí uhradit CDCP v plné výši při pořízení výpisu seznamu akcionářů. Kompletní
sazebník poplatků CDCP naleznete zde: http://www.centralnidepozitar.cz/index.php/cz/cenik-cdcp
Vzhledem k tomu, že dodatečná výplata dividend za rok 2014 je vyvolána nesplněním povinnosti
akcionáře, hradí tento poplatek v plné výši akcionář. Za správný zápis portfoliového účtu a kontrolu

zápisu tohoto účtu do CDCP je zodpovědný samotný akcionář. Společnost ENERGOAQUA, a. s.
nenese žádnou odpovědnost za pochybení při zápisu portfoliového účtu do seznamu akcionářů
vedený CDCP ze strany akcionáře nebo účastníka trhu s cennými papíry.
Dividendy nejsou vypláceny hotovostně na pokladně v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.
Poplatky za vedení portfoliového účtu, podmínky vedení těchto účtů a jejich samotná správa jsou
záležitostí jednotlivých konkrétních účastníku trhu s cennými papíry.
Pro bližší nebo doplňující informace prosím kontaktujte Mgr. Petra Kubína, manažera financí a
zásobování společnosti ENERGOAQUA, a. s. na tel. 571 602 183 nebo na mob.: 00420604273102

