Riadne valné zhromaždenie D O A S, a.s., 20. mája 2019

Pravidlá pre výplatu dividend
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti D O A S, a.s. so sídlom Košická 5590/56,
821 08 Bratislava, schválilo dňa 20. mája 2019 výplatu dividend pre akcionárov spoločnosti
z nerozdeleného zisku dosiahnutého za rok 2004 vo výške 10,- Eur na jednu akciu.
Nárok na výplatu dividendy má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu
21. mája 2019 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu)
uvedená v zozname akcionárov vedenom spoločnosťou D O A S, a.s.
Výplata dividend bude realizovaná nasledovne:
1) Akcionár - právnická osoba
Dividendy budú vyplatené bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na
bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné, aby
akcionár predložil:
− písomnú žiadosť o výplatu dividendy doručenú do sídla spoločnosti s uvedením
presného označenia akcionára v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť dividenda vyplatená,
− originál alebo úradne osvedčený výpis z obchodného registra (nie starší ako
3 mesiace).
2) Akcionár - fyzická osoba
Dividendy budú vyplatené akcionárom, ktorí sú uvedení v zozname akcionárov vedenom
spoločnosťou D O A S, a.s. ku dňu 21. mája 2019 nasledovne:
a) šekovými poukážkami Poštovej banky, a.s. na adresy akcionárov, ktoré sú uvedené
v zozname akcionárov. Pri tomto spôsobe vyplácania dividend bude dividenda zaslaná
akcionárovi bez toho, aby musel požiadať o jej vyplatenie. Po uplynutí lehoty
splatnosti šekových poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte
spoločnosti.
b) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa
akcií. K prevodu finančných prostriedkov je potrebné doložiť žiadosť akcionára
o výplatu dividendy doručenej do sídla spoločnosti s uvedením presného označenia
akcionára v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a číslo bankového účtu
v tvare IBAN, na ktorý má byť dividenda vyplatená. V prípade neúplnej žiadosti
o výplatu dividendy budú dividendy zaslané spôsobom uvedeným v bode a).
3) Žiadosti o výplatu dividendy spolu s dokladmi, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie
dividendy povinné k žiadosti predložiť, sa doručujú do sídla spoločnosti D O A S, a.s.,
Košická 5590/56, 821 08 Bratislava.
4) Dividendy budú akcionárom vyplatené zo zisku dosiahnutého za rok 2004, preto
akcionári nemajú povinnosť vyplatené dividendy zdaniť, ani z nich odviesť poistné
na verejné zdravotné poistenie.
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5) Dividenda je splatná najneskôr do 5. júla 2019. V prípade, ak si akcionár neuplatní
do dátumu splatnosti svoje právo na dividendu spôsobom uvedeným v tejto informácii,
budú nevyplatené dividendy uložené na osobitnom záväzkovom účte spoločnosti
D O A S, a.s. po dobu 4 rokov. Akcionár nemá nárok na úrok z hodnoty neprevzatej
dividendy.
6) K bezhotovostnému prevodu nevyplatených dividend je potrebné predložiť:
− písomnú žiadosť o výplatu dividendy doručenú do sídla spoločnosti.
− V prípade nadobudnutia akcií v dedičskom konaní - overenú kópiu Osvedčenia
o dedičstve vydaného notárom alebo overenú kópiu právoplatného uznesenia súdu
o dedičskom konaní. V žiadosti o výplatu je potrebné uviesť identifikačné údaje
poručiteľa s poznámkou, že došlo k prechodu zdedených akcií.
7) Spoločnosť D O A S, a.s., v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov za účelom výplaty dividend poverila nasledovné
spoločnosti spracovaním osobných údajov majiteľov akcií v rozsahu: titul, meno,
priezvisko, bydlisko, výška dividendy:
− Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890,
− Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.

V Bratislave, dňa 20.5.2019

