Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy)
za rok 2018
Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 30. května 2019, schválila výplatu dividend
z disponibilního zisku za rok 2018 ve výši 19 833 120 Kč a z nerozděleného zisku let
minulých ve výši 14 000 000 Kč, tedy z celkové částky 33 833 120 Kč, tj. 20 Kč na jednu
akcii před zdaněním při celkovém počtu akcií 1 691 656 ks.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro
právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok
2018, tj. rozhodný den je 23. května 2019.
Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne v termínu od 1. července 2019 do 1. října 2019.
Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších
předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Z pověření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. a na
základě smluvního vztahu, zajišťuje výplatu dividend pro Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s. společnost CENTIN, a.s., IČ 639 99 897, Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101
00.
Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v listinné podobě bude podíl na zisku (dividenda)
vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v
seznamu akcionářů společnosti.
Akcionářům vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných
cenných papírů, vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda)
zaslána bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet, který akcionář a.
s. sdělil, nebo sdělí, na základě dodání potřebných podkladů.
V případě, že na akcii vázne zástavní právo nebo akcie je předmětem smlouvy o převodu
práva na vyplacení dividendy, je povinen jejich majitel, zástavní věřitel resp. správce,
uvědomit o této skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku
na výplatu dividend, a to nejpozději do 30. června 2019. Pokud se tak nestane, bude
dividenda vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.
Akcionáři může být vyplacena dividenda nejpozději ve lhůtě tří let od okamžiku její splatnosti.

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

