
 

OZNÁMENÍ  
O VÝPLATĚ PODÍLŮ A ZÁLOHY NA PODÍLY 

NA ZISKU 

 
Představenstvo obchodní společnosti 

ŽPSV a.s. 

se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, IČ: 46346741, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B.744, den zápisu 
29.4.1992 

(dále jen „Společnost“) 

 

OZNAMUJE, 

že Valná hromada Společnosti, která se konala dne 20. října 2016, rozhodla vyplatit akcionářům 
Společnosti na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008202959: 

1. podíl na nerozděleném zisku minulých účetních období (dividendu) ve výši 1.691,50 Kč před 

zdaněním, a 

2. zálohu na výplatu podílu na části zisku za rok 2016, zjištěného na podkladě mezitímní 

účetní závěrky k 30.6.2016 (zálohu na dividendu) ve výši 1.899,50 Kč před zdaněním. 

Právo na výplatu dividendy a zálohy na dividendu mají osoby, které byly akcionáři Společnosti k 
rozhodnému dni pro vznik práva na výplatu podílu na zisku; tímto dnem byl 5. říjen 2016. 

Dividenda je ze zákona splatná nejpozději ke dni 20. ledna 2017, záloha na dividendu pak ve lhůtě bez 
zbytečného odkladu po jejím schválení, který představenstvo určilo dne 21.11.2016 ve svém 
rozhodnutí o výplatě zálohy na dividendu na nejpozději ke dni 30. listopadu 2016. Právo na výplatu 
dividendy se promlčuje v zákonné promlčecí době. 

Dividenda a záloha na dividendu bude vyplacena bez částky, odpovídající odvodu zákonné daňové 
povinnosti (15 % srážková daň). 

Společnost upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením § 348, odst. 3. zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech, vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze 
bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, tedy na účtu 
akcionáře v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP). 

Akcionáři, kteří neměli svůj bankovní účet zapsán v seznamu akcionářů u CDCP nejpozději 
k rozhodnému dni, by se tedy měli ve vlastním zájmu obrátit na jím zvoleného účastníka CDCP 
(zpravidla některá z bank nebo makléři, zajištující obchodování na kapitálových trzích), dát mu pokyn 
k zápisu čísla svého bankovního účtu do seznamu akcionářů, a následně o výplatu dividendy a zálohy 
na dividendu písemně požádat Společnost s předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu 
ze svého majetkového účtu, ze kterého bude patrný zápis bankovního účtu akcionáře v seznamu 
akcionářů. 

 

     Představenstvo společnosti ŽPSV a.s. 


