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Informace pro akcionáře společnosti
Výplata podílů na zisku (dividend) a kontaktní údaje

Vážená akcionářko, vážený akcionáři,
ve smyslu platné právní úpravy Vás, stejně jako v minulém roce, upozorňujeme na nutné postupy týkající se výplaty
podílů na zisku (dividend) a evidence kontaktních údajů.
Výplata podílů na zisku (dividend)
Výplata podílů na zisku (dividend) se provádí pouze převodem na bankovní účet akcionáře, přičemž musí jít
o bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (§ 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). Výplata
v hotovosti nebo poštovní poukázkou již není možná.
Abychom výplatu mohli zajistit, potřebujeme Vaši součinnost, spočívající ve sdělení Vašeho bankovního účtu. Toto
můžete provést následujícími způsoby:
Trvalá registrace bankovního účtu
Nemáte-li bankovní účet dosud u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) registrován, můžete jej - do dne
konání valné hromady – registrovat prostřednictvím některého z účastníků CDCP, jejichž aktuální seznam naleznete
na oficiálních stránkách CDCP. Pokud registraci bankovního účtu provedete do dne konání valné hromady nebo jste
jej již takto zaregistrovali dříve, podíl na zisku (dividendu) Vám vyplatíme na tento registrovaný účet.
Nahlášení bankovního účtu pro jednorázovou platbu
Bankovní účet pro účely jedné konkrétní platby můžete nahlásit také přímo nám. Pokud se rozhodnete pro tuto
možnost, zašlete nám, prosím, přiložený formulář se svým úředně ověřeným podpisem. Podíl na zisku (dividendu)
Vám pak – nebudete-li mít u CDCP registrován bankovní účet jiný - vyplatíme na ve formuláři uvedený bankovní účet.
Takovéto sdělení bankovního účtu bez registrace u CDCP je však možné pouze pro účely jedné konkrétní platby a
nepovede k trvalé změně údajů v seznamu akcionářů. Daný formulář od Vás tedy budeme potřebovat pro každou
výplatu podílů na zisku (dividend). Vzor formuláře obdržíte vždy s pozvánkou na valnou hromadu, která bude
rozhodovat o výplatě podílů na zisku (dividend).
Seznam akcionářů
Závazným seznamem akcionářů naší společnosti je evidence zaknihovaných cenných papírů vedená CDCP. Jako
s akcionáři můžeme proto jednat pouze s osobami, které jsou uvedeny v tomto seznamu akcionářů. Proto Vás
prosíme, abyste jakékoliv změny svých údajů, vedených v seznamu akcionářů (jméno, adresa, číslo účtu – pokud je
máte zaevidováno) aktualizovali prostřednictvím některého z účastníků CDCP.
Všechny důležité dokumenty jako pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o stanovení dividend naleznete také
na internetových stránkách PRE na adrese www.pre.cz.
V případě otázek či připomínek a podnětů jsme Vám k dispozici na naší kontaktní emailové adrese pro akcionáře
akcionar@pre.cz.
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