
Výplata dividendy akciové spole čnosti Vodovody a kanalizace 
Krom ěříž. 

 
 

            Představenstvo spole čnosti Vodovody a kanalizace Krom ěříž, a.s.  
IČ 49451871, se sídlem Krom ěříž, Kojetínská 3666, PS Č 767 11, zapsané v 
obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Brn ě oddíl B, vložka 1147 
oznamuje, že valná hromada spole čnosti konaná dne 23.4.2013 schválila 
výplatu dividendy za rok 2012 v celkové výši 4 673 064,00 Kč před zdaněním. 
 
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady. 
Dividenda před zdaněním činí 6,00 Kč (slovy šest korun) na jednu akcii a je splatná 
od 23.4. 2013 do 23.7.2013. Výplata dividend bude provedena ve lhůtě splatnosti na 
náklady a nebezpečí společnosti prostřednictvím společnosti Centrum 
hospodářských informací, a.s. se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 00,  
tel.: 271745123-4, fax: 271745126, e-mail: info@centin.cz na základě uzavřené 
smlouvy následovně: 
 
1. Společnost Centrum hospodářských informací, a.s. zašle akcionářům vlastnícím 

akcie na jméno formulář pro vyplnění údajů nutných pro bezhotovostní převod 
dividendy. Tento formulář akcionář po vyplnění údajů zašle zpět spolu s 
usnesením o volbě starosty (v případě je-li akcionářem obec), nebo úředně 
ověřenou kopií výpisu z Obchodního rejstříku (je-li akcionářem právnická osoba) 
nejpozději do 31.5.2013. Akcionářům, kteří v uvedené lhůtě zašlou formulář se 
správně vyplněnými údaji, bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem 
na jejich bankovní účet. Pokud akcionář tyto nezbytné údaje ve stanovené lhůtě 
neoznámí, bude mu dividenda vyplacena peněžní poukázkou na jeho adresu 
uvedenou v knize akcionářů. 

2. Akcionářům vlastnícím akcie na majitele bude dividenda vyplacena v hotovosti po 
předložení listinné akcie. Výplata dividendy prob ěhne v sídle spole čnosti 
v Krom ěříži, Kojetínská 3666 ve dnech 20.6. a 3.7. 2013, v době od 9,00 hod. 
– 16,30 hod. Pokud si v těchto určených dnech akcionář dividendu nevyzvedne, 
bude možné si ji vyzvednout v sídle společnosti Centrum hospodářských 
informací, a.s., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 v úředních dnech v úterý v 11.00 
až 16.00 a ve čtvrtek v 9.00 až 15.00 hodin. 

 
Pokud se k akcii nebo k právu na vyplacení dividendy váže právo třetí osoby ( jako 
např. zástavní či zadržovací právo, apod.) je povinen její majitel, zástavní věřitel, 
správce nebo jiná oprávněná osoba uvědomit o této skutečnosti společnost a 
předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na výplatu dividend, a to 
nejpozději do 31.5.2013. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionáři, 
který akcii předloží. 
 
Právo na výplatu se promlčuje po uplynutí 4leté zákonné lhůty, která začíná běžet 
24.7.2013. 
 
 


