
Způsob vyplacení dividend – akcie na majitele 

Výplata dividend držitelům akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 48171590, se sídlem v 
Chrudimi, Novoměstská 626, 537 28, za rok 2007 a z nerozděleného zisku z minulých let se uskuteční 
prostřednictvím společnosti M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00. 

Výplata dividendy v období od 2.9.2008 do 10.10.2008 

 v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., každé pracovní úterý v době od 12,00 hod do 16,00 hod. 

 v sídle společnosti M3V Praha, a.s., na adrese Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, od 9.9.2008 do 
10.10.2008 každý pracovní den po telefonické dohodě v době od 9,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 16,00 
hod, tel. 266 312 350 , 602 311 746, e-mail: m3v@m3v.cz. 

Výplata dividendy v období od 11.10.2008 do 11.10.2012 

Dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří počínaje dnem 12.10.2008 po předchozím telefonickém objednání na 
tel. čísle , tel. 266 312 350 , 602 311 746, e-mail: m3v@m3v.cz., osobně předloží akcie, a to každé pracovní úterý 
v době od 9:30 do 11:30 hodin v sídle společnosti M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00. 
Výplata dividendy bude ukončena dne 11.10.2012. 

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení akcií nebo (ii) předložení písemného prohlášení schovatele, že jsou 
akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu dividendy spolu se žádostí pracovníkům společnosti M3V 
Praha, a.s. 

Výplata dividendy akcionářům – fyzickým a právnickým osobám: 

Fyzické osoby 

 peněžními poukázkami. Peněžní poukázky budou zaslány na adresu akcionáře, kterou za tímto účelem sdělí při 
osobním předložení akcií pověřenému pracovníkovi M3V Praha. Pokud akcie předloží zmocněnec, musí předložit 
originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpis zmocnitele 
na oprávnění musí být úředně ověřen. Dividenda bude akcionáři vyplacena osobně po předložení peněžní 
poukázky a průkazu totožnosti na kterékoliv poště v České republice.  

 bezhotovostním převodem na účet na základě písemné žádosti. V žádosti bude uvedeno bankovní spojení pro 
účely výplaty dividendy. Při osobním předložení akcií a předání žádosti akcionářem podpis akcionáře ověřuje 
přejímající pověřený zaměstnanec M3V Praha. Držitel akcií mu umožní  zkontrolovat svoji totožnost dle platného 
dokladu totožnosti. Pokud žádost není podepisována osobně akcionářem, musí žadatel k žádosti přiložit originál 
nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpis zmocnitele na 
oprávnění musí být úředně ověřen.  

 výplata bezhotovostním převodem na účet. Výplata dividendy bezhotovostním převodem bude akcionáři 
provedena na základě jeho písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy. 

Právnické osoby 

Bezhotovostním převodem na bankovní účet po předložení akcií, na základě písemné žádosti s uvedením bankovního 
spojení pro účely výplaty dividendy, podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, resp. za akcionáře. 
Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat jménem akcionáře musí být doloženo 
dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku) ne starším 
než 3 měsíce. Pokud žádost není podepsána přímo akcionářem, musí být k žádosti  navíc přiložen originál nebo úředně 
ověřená kopie oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy na oprávnění musí být úředně 
ověřeny. Totožnost zástupce nebo zmocněnce právnické osoby se ověřuje dle platného dokladu totožnosti. 
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