Kvalita z kohoutku

a.s.

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367
oznamuje,
že řádná valná hromada společnosti konaná dne 8. června 2021 schválila rozdělení zisku mezi
akcionáře a představenstvo v souladu se zákonem 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve
znění pozdějších předpisů, rozhodlo o výplatě podílů na zisku za rok 2020 následovně:
Výše dividendy činí 14,00 Kč před zdaněním na 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 1. červen 2021. Právo na dividendu za
rok 2020 mají osoby, které byly akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na
dividendu a byly k tomuto dni zapsány jako majitelé akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.
Podíly na zisku (dividendy) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné
valné hromady o rozdělení zisku, tj. do 8. září 2021 včetně, a to za následujících podmínek:
1. Výplata dividend bude probíhat výlučně bezhotovostním převodem z účtu společnosti
CHEVAK Cheb, a.s., na:
a) účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená
Centrálním depozitářem cenných papírů, případně
b) účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem
nebo správcem a předložení požadovaných dokladů.
2. Požadovanými doklady se rozumí:
a) u fyzických osob písemné sdělení bankovního spojení (obsahující identifikaci
příslušného bankovního účtu) akcionářem nebo správcem akcií, na kterém musí být
podpis dané osoby úředně ověřen. V případě zastupování jinou osobou na základě
plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřený a podpis
zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřený.
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b) u právnických osob (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující identifikaci
příslušného bankovního účtu), (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního či
jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného
státního orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho
zástupce) na písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení
akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc
plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře, a u
zmocněnce-právnické osoby také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či
jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence
zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je
povinen předložit výpis z majetkového účtu.
3. V této souvislosti se pro informaci uvádí, že čísla bankovních účtů jsou v evidenci
vedené Centrálním depozitářem cenných papírů v tuto chvíli dostupné pouze ve vztahu
k akciím na jméno. Ve vztahu k akciím na majitele společnost nemá možnost, jak čísla
bankovních účtů od Centrálního depozitáře cenných papírů získat. Ačkoliv existuje
předpoklad, že od 1. srpna 2021 bude Centrální depozitář cenných papírů sdělovat
emitentům také čísla bankovních účtů akcionářů s akciemi na majitele, nelze na to
jednoznačně spoléhat. Společnost proto doporučuje akcionářům, aby sdělili společnosti
číslo bankovního účtu postupem dle bodu 2 výše.
4. S ohledem na zákonné požadavky není výplata dividend v hotovosti možná. Společnost
nebude dividendy vyplácet v jejím sídle v hotovosti.
5. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů
uvedených akcionářem.

V Chebu dne 26.7.2021
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