Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s.,
se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 155 03 461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334
oznamuje, že řádná valná hromada
konaná dne 22. června 2020
rozhodla o výplatě dividendy za rok 2019 takto:
1) Výše dividendy
Dividenda činí 110,00 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, resp. 0,88 Kč
před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč.
2) Rozhodný den
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 15. červen 2020.
3) Termín splatnosti dividendy
Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2021. Dividenda bude vyplacena
akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy,
který má společnost k dispozici.
4) Způsob výplaty dividendy
Výplata dividendy bude provedena v případě akcionářů, kteří mají ve svém vlastnictví zaknihované
akcie na jméno, vždy převodem na účet akcionáře uvedený v Centrální evidenci zaknihovaných
cenných papírů, a v případě ostatních akcionářů prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s.
IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, na základě „Žádosti o výplatu
dividendy za roky 2019 a následující“, kterou nechť akcionáři zasílají na adresu Československá
obchodní banka, a.s., Marcela Černá, Back Office kapitálových trhů a custody, Radlická 333/150, 150
57 Praha 5., do 31. ledna 2021. Akcionářům, kteří žádali o výplatu dividend za rok 2018 prostřednictvím
„Žádosti o výplatu dividendy za roky 2018 a následující„, bude dividenda za rok 2019 vyplacena na
základě této žádosti a novou žádost není třeba zasílat. Výplata dividend proběhne pouze
bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře.
5) Potvrzení o daňové rezidenci
Akcionáři s daňovým domicilem mimo Českou republiku jsou povinni přiložit k „Žádosti o výplatu
dividendy za roky 2019 a následující“ potvrzení o daňové rezidenci opatřené apostilou a tuto žádost
spolu s potvrzením o daňové rezidenci opatřeným apostilou doručit na adresu: Československá
obchodní banka, a.s., Marcela Černá, Back Office kapitálových trhů a custody, Radlická 333/150, 150
57 Praha 5. V případě nedoručení potvrzení o daňové rezidenci ve stanoveném termínu plátce srážkové
daně uplatní sazbu srážkové daně ve výši stanovené platným obecně závazným právním předpisem.
Pokud akcionář doručil potvrzení o daňové rezidenci opatřené apostilou již spolu se „Žádostí o výplatu
dividendy za roky 2018 a následující„ bude mu dividenda zdaněna v souladu se smlouvou o zamezení
dvojího zdanění, je-li mezi Českou republikou a třetím státem nebo jurisdikcí uzavřena.
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