NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ROKU 2019 A STANOVENÍ ZPŮSOBU VÝPLATY
DIVIDENDY
Po projednání představenstvem a dozorčí radou společnosti předkládá představenstvo valné hromadě
akcionářů tento návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 2 746 132 376,78 Kč.
•
•
•
•

Podíl na zisku za rok 2019 k rozdělení mezi akcionáře
814 087 076,00 Kč
Příspěvek do sociálního fondu
33 817 200,38 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let
1 898 228 100,40 Kč
Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (tantiéma)
0 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu ze zisku za rok 2019 (před zdaněním) ve výši
764 Kč na jednu akcii při celkovém počtu akcií 1 065 559 (dále jen „Dividenda“).
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na Dividendu je 8.7.2020. Právo na Dividendu mají osoby, které
jsou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na Dividendu, nebo jejich dědicové či
právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva.
Dividenda je splatná dne 13.10.2020. Výplata Dividendy bude provedena prostřednictvím
Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350,
(dále jen „ČSOB“). Dividenda bude příslušným akcionářům vyplacena na náklady a nebezpečí
společnosti bezhotovostním převodem na bankovní účet.
Dividenda bude zdaněna za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů, zejména
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů, případně dle příslušných
smluv o zamezení dvojímu zdanění. Pro prokázání správné sazby daně je akcionář povinen doložit svou
aktuální daňovou příslušnost v ČR anebo v zemích s uzavřenou smlouvou o zamezení dvojího zdanění
současně s prohlášením o skutečném vlastnictví příjmů (Dividendy). V případě, že jsou tyto dokumenty
vyhotoveny v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je akcionář nebo správce jeho
(zaknihovaných) cenných papírů povinen na své náklady zabezpečit úřední překlad těchto dokumentů
do českého jazyka.
Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov
společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti Iveco Czech Republic,
a. s. za rok 2019 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona a stanov společnosti. Dále je v souladu se zásadami péče řádného hospodáře, kdy
vzhledem k ekonomickým podmínkám a k obchodním příležitostem společnosti, je zájmem zachovat
finanční a majetkovou stabilitu a samostatnost. Návrh rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí
ekonomický růst společnosti a poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku. Mezi největší výzvy
společnosti patří zvládnutí odstávky výroby a očekávaných negativních tržních dopadů v důsledku
pandemie Covid-19, investice do výrobního závodu, nástup přelomových technologií v autobusovém
průmyslu a sílící konkurence z mimoevropských trhů. Tyto výzvy je třeba překlenout i v oblasti
financování a zajištění stability společnosti.
Návrh je dále v souladu s dividendovou politikou společnosti¹.

______________________________________
¹Dividendová politika spočívá v záměru vyplácet 25-35% z čistého zisku (tj. zisku po zdanění, odvedení příspěvku do sociálního a/nebo
rezervního fondu a/nebo po jiných povinných odvodech či srážkách nebo úhradě ztrát z předchozích let) dosaženého za předchozí rok. Tato
politika je platná od roku 2017. Procentní podíl výplaty ze zisku může být přehodnocen představenstvem společnosti kdykoli s ohledem na
globální a národní ekonomické podmínky, střednědobé a dlouhodobé růstové strategie společně s investičními strategiemi a potřebou
platebních prostředků v daném čase.

