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Věstník č. 33/2011

1. Výplata dividend spol. E4U, a.s. ISIN CZ0005123620

Dle sdělení společnosti E4U, a.s. budou v září t.r. vyplaceny dividendy ve výši 5,60 Kč na akcii.
Hrubá dividenda na jednu akcii
Rozhodný den pro výplatu dividendy
Termín pro zaslání daňových formulářů do CDCP (v
případě žádosti o úlevu na dani u zdroje)
Datum výplaty dividendy

5,60 Kč
12. září 2011
15. září 2011
19. září 2011

Na základě smlouvy s emitentem zajistí výplatu dividend CDCP, a.s. a to bezhotovostním převodem
příslušných částek na účty účastníků CDCP, kteří vedou akcie spol. E4U, a.s. svým klientům.
Nárok na dividendu vzniká těm majitelům, kteří budou mít akcie evidovány na účtu v evidenci
CDCP ke konci účetního dne rozhodného pro výplatu dividendy, tzn. že rozhodující jsou salda 12.
září 2011 po dokončení účtování v odpoledních cyklech v cca 17:30 hod.
Výplata dividend bude zajištěna v čisté výši, tj. snížená o 15% srážkovou daň, pokud majitel akcií
neprokáže nárok na osvobození od daně nebo na snížení daně. Nerezidenti ze zemí, se kterými má
ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, mohou prostřednictvím účastníků CDCP
požádat o snížení daně, jestliže do CDCP doručí originál daňového domicilu a čestné prohlášení
majitele, že je skutečným vlastníkem příjmu.
Nárok na osvobození od daně mají také penzijní fondy, jsou-li majiteli akcií, a akciové spol. nebo
spol. s ručením omezeným, družstva nebo spol. z členského státu EU držící po dobu nejméně 12
měsíců alespoň 10% podíl na základním kapitálu spol.
Písemné žádosti o snížení daně nebo osvobození od daně bude CDCP přijímat do 15.9.2011.
Poplatek za uplatnění žádosti o snížení srážkové daně je 400,- Kč (bod 9.6. Ceníku)
Případné dotazy zodpoví na tel. 22183 2239 nebo 22183 2173.
Vzor Prohlášení majitele (Declaration of Beneficial Ownership) je uveden v příloze.

Ownership
declaration ČJ-AJ.doc
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2. Změny v evidenci investičních nástrojů
V Příloze 1 naleznete informace o zápisech změn do evidence investičních nástrojů vedených
CDCP.
Příloha 1:

20110818.xls
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