
Oznámení akcionářům 

Výplata dividendy na základě výsledku hlasování akcionářů formou per rollam 

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s. (dále jen „společnost“), se sídlem Vysoké Mýto, Dobrovského 74, 

Pražské předměstí, PSČ 566 01, IČ: 48171131, zapsané do obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem 

v Hradci králové, oddíl B, vložka 936  

I N F O R M U J E  

akcionáře společnosti o tom, že  

1) Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady společnosti přijali dne 14. 4. 2022 rozhodnutí 

o výplatě dividendy ze zisku za rok 2021 (dále „dividenda“) ve výši 585 Kč na jednu akcii před zdaněním 

s termínem splatnosti 12. 5. 2022. 

 

2) Dividenda je vyplácena pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený 

v seznamu akcionářů. 

 

3) Výplatu dividendy provádí Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, 

PSČ 150 57.  

 

4) Dne 12.5.2022 byla vyplacena dividenda všem akcionářům, kteří měli ve výpisu z registru emitenta 

vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále „CDCP“) k rozhodnému dni pro uplatnění 

práva na dividendu 2. 3. 2022, obsažený bankovní účet. 

 

5) Právo uplatnit nárok na výplatu dividendy se promlčí po uplynutí třech let od její splatnosti. 

 

6) Výplatu dividendy v jiném termínu lze provést pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet 

akcionáře. 

 

7) Pro obdržení dividendy v jiném termínu je nezbytné, aby akcionář: 

 

▪ Vyplnil „Žádost akcionáře o výplatu dividendy ze zisku za rok 2021 schválenou akcionáři 

společnosti Iveco Czech Republic, a. s. formou per rollam dne 14. 4.2022 na bankovní účet, 

popřípadě žádost o doposud nevyplacenou dividendu ze zisku za rok 2019 schválenou valnou 

hromadou společnosti Iveco Czech Republic, a. s. v roce 2020“, uvedenou na internetové stránce 

společnosti www.ivecocr.cz. Podpis akcionáře na této žádosti musí být úředně ověřený. 

▪ Pro stanovení správné sazby srážkové daně sdělil své daňové rezidenství na „Prohlášení 

skutečného vlastníka příjmů“, pokud tak již neučinil na adresu společnosti. 

▪ Doložil zápis bankovního účtu k majetkovému účtu vedenému u CDCP. Učinit tak může např. 

kopií žádosti o nastavení peněžního účtu v evidenci CDCP pro výplatu výnosů s razítkem 

účastníka CDCP. 

▪ To vše zaslal na adresu: 

Československá obchodní banka, a. s. 

Back Office kapitálových trhů a custody 

Radlická 333/150 

150 57 Praha 5 

 

8) V případě nejasností mohou akcionáři za účelem získání doplňujících informací kontaktovat 

Československou obchodní banku, a. s. na telefonním čísle:  

Tel: +420 230 014 841  E-mail: fbouma@csob.cz  (Back Office - Filip Bouma) 

Tel: +420 230 014 841  E-mail: macerna@csob.cz  (Back Office - Marcela Černá)   

http://www.ivecocr.cz/

