Představenstvo společnosti

Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318,

oznamuje,
že řádná valná hromada konaná dne 21. 06. 2016 schválila
výplatu dividend za rok 2015.
1. Výše dividendy
Výše dividendy činí 16,79,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude
vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
2. Rozhodný den
Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné
hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeným Centrálním depozitářem
cenných papírů pořízeného ke dni 14. 06. 2016.
3. Termín splatnosti
Dividenda je splatná do 21. 09. 2016. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 21. 09. 2019.
4. Místo a způsob výplaty dividendy
Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného
v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných
papírů ke dni 14. 06. 2016.
Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně
ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo
identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu.
V případě, kdy akcionář již v minulosti zaslal nebo zašle řádně vyplněnou a podepsanou žádost přímo
společnosti do 31. 07. 2016, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti
akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci
zaknihovaných cenných papírů.
V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:
 fyzické osoby s úředně ověřeným podpisem,
 právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem
nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti.
Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese:
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování.
5. Dodatečná výplata dividendy
Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena
na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data
promlčení dividendy, tj. do 21. 09. 2019.

Ing. Josef Novák
místopředseda představenstva

