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I n f o r m a c j e  w e w n ę t r z n e  
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE DYWIDEND ZA ROK 2010 
 
 
Zarząd spółki ČEZ, a. s., z siedzibą: ul. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, CZ REGON 
45274649, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski 
w Pradze, wydział B, poz. nr 1581, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki, które miało miejsce dnia 1 czerwca 2011 roku, zdecydowało o 
wypłacie akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2010 dywidendy w wysokości 50 CZK 
przed opodatkowaniem za jedną akcję o wartości nominalnej 100 CZK. 
 

Wypłaty dywidend oraz obliczenia podatku dochodowego u źródła w imieniu Spółki dokona 

bank Česká spořitelna, a. s., CZ REGON 45244782, z siedzibą: ul. Olbrachtova 1929/62, 

Praha 4, kod poczt. 14000 (dalej “Česká spořitelna“). 

 

Prawo do dywidendy za rok 2010 mają osoby, które były akcjonariuszami spółki ČEZ, a. s. w 

dniu decydującym o prawie do dywidendy. Terminem nabycia prawa do dywidendy jest 
dzień 7 czerwca 2011 roku. 
 

Dywidenda dla akcjonariuszy – osób prawnych, które nie są reprezentowane przez 

administratorów, przelana zostanie na ich konta prowadzone przez banki w Republice 

Czeskiej na podstawie wypisu z rejestru podmiotów gospodarczych nie starszego niż 6 

miesięcy ewentualnie jego urzędowo poświadczonej kopii, doręczonego bankowi Česká 

spořitelna, a.s. (dalej Česká spořitelna) wraz z pisemnym wnioskiem zawierającym urzędowo 

poświadczony podpis oraz numer konta i oznaczenie banku prowadzącego rachunek. Jeżeli 

siedziba tych akcjonariuszy znajduje się poza Republiką Czeską, zostaną oni ponadto 

wezwani do przedstawienia potwierdzenia o domicylu podatkowym przetłumaczonego na 

język czeski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli takie potwierdzenie wystawiono w języku 

innym niż czeski lub słowacki), przy czym takie tłumaczenie akcjonariusz zapewnia na własny 

koszt. 

Administratorom dywidenda zostanie przekazana na podstawie ich pisemnych wniosków 

doręczonych bankowi Ceská spořitelna na ich rachunki prowadzone przez banki w Republice 

Czeskiej. Wraz z pisemnym wnioskiem z urzędowo poświadczonym podpisem administratorzy 

powinni dostarczyć wypisy z rejestru podmiotów gospodarczych nie starsze niż 6 miesięcy dla 

akcjonariuszy – osób prawnych, dla których pełnią funkcję administratora akcji, oraz 

potwierdzenie o domicylu podatkowym reprezentowanych przez nich akcjonariuszy – osób 
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fizycznych ze stałym adresem zameldowania poza Republiką Czeską i Republiką Słowacką 

oraz akcjonariuszy – osób prawnych posiadających siedzibę poza terenem Republiki Czeskiej.  

Akcjonariuszom – osobom fizycznym posiadającym stały adres zameldowania w Republice 

Czeskiej lub ich przedstawicielom dywidenda wypłacona zostanie w gotówce po 

przedstawieniu dowodu tożsamości w którymkolwiek oddziale banku Česká spořitelna w 

Republice Czeskiej lub przelana na podstawie ich pisemnego wniosku doręczonego bankowi 

Ceská spořitelna na ich rachunki prowadzone przez banki w Republice Czeskiej. 

Przedstawicielowi akcjonariusza dywidenda może zostać wypłacona na podstawie 

pełnomocnictwa z podpisem akcjonariusza. Autentyczność podpisu akcjonariusza na takim 

pełnomocnictwie lub wniosku akcjonariusza o przelew bezgotówkowy dywidendy wymaga 

urzędowego poświadczenia tylko w przypadku, kiedy całkowita wysokość dywidendy tego 

akcjonariusza do wypłaty przekracza kwotę 500 CZK. 

Akcjonariuszom – osobom fizycznym posiadającym stały adres zameldowania w Republice 

Słowackiej dywidenda wypłacona zostanie w okresie od 1.8.2011 do 31.10.2011 za 

pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terenie Republiki Słowackiej, którą 

będzie bank Slovenská sporiteľňa, a.s. (dalej Słowacka Kasa Oszczędności), chyba, że dalej 

podano inny podmiot. Słowacka Kasa Oszczędności przeprowadzi wypłatę dywidend dla 

akcjonariuszy lub ich przedstawicieli wyłącznie po wcześniejszej identyfikacji uprawnionych 

osób na podstawie dowodu tożsamości oraz dowodu o przydzieleniu numeru NID 

(zastępczego numeru identyfikacyjnego nadawanego przez osoby prowadzące właściwy 

rejestr papierów wartościowych). W przypadku, gdy wniosek o bezgotówkowy przelew 

dywidendy do Słowackiej Kasy Oszczędności został złożony przez osobę upoważnioną przez 

akcjonariusza, wypłata dywidendy zostanie przeprowadzona wyłącznie po wcześniejszej 

identyfikacji upoważnionej osoby na podstawie dowodu tożsamości, pełnomocnictwa z 

uwierzytelnionym podpisem akcjonariusza oraz dowodu o przydzieleniu akcjonariuszowi 

numeru NID. Wypłata dywidendy spadkobiercom – akcjonariuszy – osób fizycznych 

posiadających stały adres zameldowania w Republice Słowackiej, których nie będzie można 

zidentyfikować w sposób jednoznaczny, zostanie przeprowadzona w terminie od 31.10.2011 r. 

na terytorium Republiki Czeskiej w dowolnym oddziale Ceská spořitelna. 

Od 1.11.2011 r. akcjonariuszom – osobom fizycznym posiadającym stały adres zameldowania 

w Republice Słowackiej lub ich przedstawicielom dywidenda wypłacona zostanie po 

wcześniejszej identyfikacji na podstawie dowodu tożsamości oraz dowodu o przydzieleniu 

numeru NID w którymkolwiek oddziale banku Česká spořitelna w Republice Czeskiej lub 

przelana na podstawie ich pisemnych wniosków doręczonych bankowi Ceská spořitelna na ich 

rachunki prowadzone przez banki w Republice Czeskiej. Przedstawicielowi akcjonariusza 

dywidenda zostanie wypłacona na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości, którym 

może być dowód osobisty lub paszport, pełnomocnictwa z podpisem akcjonariusza oraz 

dowodu o przydzieleniu akcjonariuszowi numeru NID. Autentyczność podpisu akcjonariusza 
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na takim pełnomocnictwie lub wniosku akcjonariusza o przelew bezgotówkowy dywidendy 

wymaga urzędowego poświadczenia tylko w przypadku, kiedy wypłata odbywa się na terenie 

Republiki Czeskiej a wysokość dywidendy do wypłaty przekracza kwotę 500 CZK.  

Akcjonariuszom – osobom fizycznym, które nie są reprezentowane przez administratorów,  

posiadającym stały adres zameldowania poza terenem Republiki Czeskiej i Republiki 

Słowackiej, dywidenda zostanie przekazana na podstawie ich pisemnego wniosku 

doręczonego bankowi Česká spořitelna na ich konta prowadzone przez banki w Republice 

Czeskiej. Wraz z takim pisemnym wnioskiem z urzędowo poświadczonym podpisem należy 

przedstawić potwierdzenie o domicylu podatkowym przetłumaczone na język czeski przez 

tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument ten wystawiony jest w języku innymi niż czeski lub 

słowacki), przy czym akcjonariusz zapewnia takie tłumaczenie na własny koszt. 

Termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 1.8.2011 r., przy czym wypłata dywidendy 

akcjonariuszom na rachunki w instytucjach finansowych odbędzie się bez zbędnej zwłoki po 

otrzymaniu przez banki Česká spořitelna lub Slovenská sporiteľňa wniosków akcjonariuszy 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w poprzednich akapitach. Wypłata dywidend zakończy 

się w dniu 3.8.2015 r. 


