Príloha kuneseniu č. 2

Určenie miesta a spôsobu výplaty dividend
schválené mimoriadnym valným zhromaždením CHEMOLAK a.s.
konaným dňa 14.11.2017
I.
Nárok na výplatu dividend majú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú ku dňu 20.11.2017
(rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidované v Centrálnom
depozitári cenných papierov SR, a. s. (ďalej len "Centrálny depozitár") ako akcionár spoločnosti
CHEMOLAK a. s., alebo ktorým bol zriadený držiteľský účet podľa ust. § 105a zákona č. 566/2001
Z. z. o cenných papieroch.
Dividendy sú splatné najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej
uplatniť právo na výplatu dividend, ktorým je 20.11.2017.
V prípade, ak si akcionár neuplatní svoje právo na dividendy v lehote ich splatnosti spôsobom
uvedeným v týchto zásadách, nevyplatené dividendy budú uložené na účte spoločnosti CHEMOLAK
a. s. po dobu 4 rokov.
II.
Spôsob a miesto výplaty dividend
1. akcionári - právnické osoby a osoby, pre ktoré bol zriadený držiteľský účet
Výplata dividend bude realizovaná bezhotovostným prevodom na bankový účet na základe písomnej
žiadosti o výplatu dividend
Akcionár/ držiteľ je povinný predložiť pre prevod dividend nasledujúce dokumenty:
 písomnú žiadosť o výplatu dividend s úradne osvedčeným podpisom osôb oprávnených
konať za akcionára/držiteľa s uvedením presného označenia akcionára v rozsahu obchodné
meno /meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, číslo bankového účtu a kód banky (IBAN), na
ktorý má byť dividenda vyplatená. Vzor žiadosti o výplatu dividend bude zverejnený na
webovom sídle spoločnosti CHEMOLAK a. s. V prípade neúplnej žiadosti budú dividendy
uložené na účte spoločnosti CHEMOLAK a. s. po dobu 4 rokov.
 originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára alebo iného
registra, v ktorom je akcionár - právnická osoba zaregistrovaný nie starší ako 3 mesiace.
2. akcionári - fyzické osoby vrátane akcionárov z Českej republiky
Výplata dividend bude realizovaná:
 bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií na
základe písomnej žiadosti akcionára o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti.
Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividend pri počte akcií presahujúcom 100 ks musí byť
úradne osvedčený.
 výplatou v hotovosti v pokladni CHEMOLAK a. s. počas pracovných dní v čase od 9,00 h do
14,00 h, pokiaľ výška dividend nepresiahne celkovo sumu 1700,- €.
Akcionár je povinný predložiť pre prevod dividend nasledujúce dokumenty:
 písomnú žiadosť o výplatu dividend s podpisom akcionára (pri počte akcií presahujúcom 50
ks) musí byť podpis akcionára úradne osvedčený. Žiadosť musí obsahovať presné označenie
akcionára v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo bankového účtu a kód
banky (IBAN), na ktorý má byť dividenda vyplatená. Vzor žiadosti o výplatu dividend bude
zverejnený na webovom sídle spoločnosti CHEMOLAK a. s. V prípade neúplnej žiadosti
budú dividendy uložené na účte spoločnosti CHEMOLAK a. s. po dobu 4 rokov.
 platný občiansky preukaz v prípade vyplácania dividend v hotovosti v pokladni spoločnosti
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3. akcionári - zahraničné fyzické osoby (okrem akcionárov z ČR)
Výplata dividend bude realizovaná bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový
účet majiteľa akcií na základe písomnej žiadosti akcionára o výplatu dividend doručenej do sídla
spoločnosti. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividend musí byť úradne osvedčený.
Akcionár je povinný predložiť pre prevod dividend nasledujúce dokumenty:
 písomnú žiadosť o výplatu dividend v slovenskom jazyku s úradne osvedčeným
podpisom akcionára. Žiadosť musí obsahovať presné označenie akcionára v rozsahu
meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo bankového účtu a kód banky (IBAN),
na ktorý má byť dividenda vyplatená. Vzor žiadosti o výplatu dividend bude
zverejnený na webovom sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s. V prípade neúplnej
žiadosti budú dividendy uložené na účte spoločnosti CHEMOLAK a.s. po dobu 4
rokov.
III.
Akcionár je oprávnený splnomocniť inú osobu na prevzatie výplaty dividend na základe písomného
splnomocnenia obsahujúceho identifikačné údaje akcionára (splnomocniteľa) a identifikačné údaje
splnomocnenca a rozsah splnomocnenia, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne
osvedčený.
IV.
K bezhotovostnému prevodu dividend je potrebné predložiť:
1. písomnú žiadosť o výplatu dividend v slovenskom jazyku s úradne osvedčeným podpisom
akcionára. Žiadosť musí obsahovať presné označenie akcionára v rozsahu meno a
priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo bankového účtu a kód banky (IBAN), na ktorý má byť
dividenda vyplatená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividend musí byť úradne
osvedčený.
2. v prípade nadobudnutia akcií v dedičskom konaní - originál alebo úradne overenú kópiu
Osvedčenia o dedičstve vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu
právoplatného uznesenia súdu o dedičskom konaní a originál alebo kópiu stavového výpisu
z účtu majiteľa cenných papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom
Centrálneho depozitára, podľa toho kto vedie jej majetkový účet cenných papierov,
potvrdzujúce vlastníctvo zdedených akcií. V žiadosti o výplatu dividendy je potrebné uviesť
identifikačné údaje poručiteľa, ako aj identifikačné údaje dediča s poznámkou, že došlo
k prechodu zdedených akcií.
3. v prípade maloletých majiteľov cenných papierov – vyhlásenie zastupujúceho rodiča s jeho
úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu a nebol
pozbavený svojich rodičovských práv vo vzťahu k maloletému majiteľovi cenných papierov
4. v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov – originál alebo úradne
overenú fotokópiu rozhodnutia príslušného súdu
5. pri zmene osobných údajov majiteľa cenných papierov - po zaevidovaní tejto zmeny
v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. alebo u člena Centrálneho depozitára,
podľa toho kto vedie jeho majetkový účet cenných papierov originál alebo fotokópiu dokladu
"Výpis základných údajov majiteľa cenných papierov" vydaného Centrálnym depozitárom
alebo potvrdenia o zaevidovaní zmeny osobných údajov, vydaného členom Centrálneho
depozitára podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov. V žiadosti o výplatu
dividendy je potrebné uviesť okrem aktuálnych (zmenených) osobných údajov aj pôvodné
osobné údaje akcionára.
6. v prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie predloží
originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, príp. iný doklad preukazujúci jej oprávnenie na
vyplatenie dividendy.
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V.
1. Žiadosti o výplatu dividend spolu s dokladmi, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie
dividend povinné k žiadosti predložiť sa zasielajú do sídla spoločnosti CHEMOLAK a.s.,
Továrenská 7, 919 04 Smolenice.
2. Zdaňovanie výnosov z akcií sa vykonáva podľa platných právnych predpisov platných na
území SR a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je SR viazaná. Pri
zahraničných akcionároch nie je vylúčené zdanenie dividend podľa právnych predpisov
platných v štáte, v ktorom majú daňový domicil.
3. Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z príjmov dividend sa riadi podľa
právnych predpisov platných na území SR.
4. Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku je
potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo
písomnosti sa predkladá spolu s jeho overeným prekladom do slovenského jazyka.
5. Dokumenty a písomnosti úradne overené mimo územia SR a ČR, týkajúce sa výplaty
dividend je potrebné superlegalizovať, alebo opatriť doložkou „Apostille“ v zmysle
Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5.10.1961.

Smolenice, 11.10.2017

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva
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