
 

 

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S., ISIN CZ0009000121  
 
ŽÁDOST O VÝPLATU DIVIDENDY ZA ROK 2021 BEZHOTOVOSTNÍM ZPŮSOBEM  
PRO PRÁVNICKÉ OSOBY SE SÍDLEM V ČESKÉ REPUBLICE: 
 
 

 

Název právnické osoby*:  IČ/reg.číslo*: 

Předčíslí (je-li)*:            Číslo účtu*: Kód banky* Konst. symbol 

       -             4058 

 Vedený v České republice u:   

 
Jméno a příjmení oprávněných osob*: 
 
 
 ........................................................................... 

 

Tímto prohlašuji, že společnost je konečným 
vlastníkem tohoto příjmu a daňovým rezidentem 
v České republice. 
 
 
 
 
 
………...….....  ...................................................... 
      Datum*              Podpisy statutárních orgánů* 

 
Email: ........................................................................... 

 

Pole označena * jsou povinná, v případě neúplného vyplnění žádosti nebude výplata provedena stejně jako při 
uvedení chybných údajů. Dividenda Vám bude vyplacena bezhotovostním převodem na Vámi stanovený účet 
vedený u kteréhokoli peněžního ústavu v České republice. Žádost je nutné opatřit úředně ověřenými podpisy 
osob oprávněných podat žádost za Vaši právnickou osobu. 
 
 

K žádosti o výplatu dividendy žádáme připojit výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce (vytištěný ze 
stránek www.justice.cz). Připomínáme nutnost existence zápisu skutečného majitele podle Zákona o evidenci 
skutečných majitelů ke dni administrace výplaty dividendy a akcionářům, kteří nebudou mít ke dni administrace 
výplaty dividendy zapsaného žádného skutečného majitele, nebude dividenda vyplacena. 

 

V případě, že akcionář, který má povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona o evidenci skutečných majitelů, 
požádá o výplatu dividendy a k výplatě dividendy nedojde nejpozději do 31. 12. 2022 z důvodu, že nemá v evidenci 
skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele, právo takového akcionáře na dividendu k 31. 12. 2022 v 
souladu se zákonem zanikne. 

 

ŽÁDOST POŠLETE POŠTOU NA ADRESU:  
 

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.  
A332 SPRÁVA PRODUKTŮ FINANČNÍCH TRHŮ 
BUDĚJOVICKÁ 1518/13B  
140 00 PRAHA 4  

 

Případně lze formulář žádosti zaslat v elektronické podobě, přičemž taková žádost musí být opatřena 
kvalifikovaným elektronickým podpisem (na základě kvalifikovaného certifikátu) nebo zaručeným 
elektronickým podpisem ve smyslu §6 zákona č. 297/2016 Sb. a zaslána e-mailem do schránky 
vyplatadividend@csas.cz. Dále lze formulář žádosti zaslat z datové schránky příslušného akcionáře 
do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif. 

 

http://www.justice.cz/

