Návrh zásad pre výplatu dividend vrátane spôsobu ich výplaty

Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na podiel zo zisku
spoločnosti (dividendu) určuje Valné zhromaždenie NAFTA a.s. v súlade s § 178 ods.
5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“) deň 19.05.2016 (ďalej len „Rozhodujúci deň“). Fyzická
alebo právnická osoba, ktorá je v Rozhodujúci deň registrovaná v zozname
akcionárov vedenom v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. ako
akcionár NAFTA a.s., má právo na vyplatenie dividend schválených týmto valným
zhromaždením.
Výplata dividend sa uskutoční:
a)

bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý akcionár oznámil
spoločnosti NAFTA a.s. pre účely výplaty dividend

b)

v hotovosti v sídle spoločnosti NAFTA a.s. v určených dňoch, ktoré budú
priebežne uverejňované na webovej stránke – www.nafta.sk1, na základe
predchádzajúcej dohody so zodpovedným zamestnancom a za predpokladu,
že suma dividend nebude vyššia ako 1700 EUR.

Výplata dividend bezhotovostným prevodom bude zrealizovaná do 60 dní:
a)

od Rozhodujúceho dňa (t.j. do 18.07.2016), ak akcionár oznámil2 spoločnosti
NAFTA a.s. bankový účet do Rozhodujúceho dňa (t.j. do 19.05.2016).

b)

odo dňa oznámenia bankového účtu spôsobom uvedeným nižšie.

Ak je akcionárom fyzická osoba, oznámenie bankového účtu slúžiaceho na výplatu
dividend, prípadne jeho zmena (ďalej len „Oznámenie bankového účtu“) musí
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Prvý deň pre výplatu dividend v hotovosti nebude skorší ako 20.6.2016.
Pre účely výplaty dividend za rok 2015 sa za oznámený bankový účet považuje aj bankový účet uvedený v (i)
žiadosti o výplatu dividend za rok 2013, alebo v (ii) oznámení bankového účtu pre účely výplaty dividend za
rok 2014, pokiaľ akcionár v príslušnej žiadosti/oznámení udelil spoločnosti NAFTA a.s. súhlas so spracovaním
osobných údajov, tzn. že ak nedošlo k zmene takto oznámeného bankového účtu, žiadosť o výplatu dividend
za rok 2015 nie je potrebné posielať; dividendy budú vyplatené automaticky.
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obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, rodné číslo 3 fyzickej osoby a
číslo bankového účtu vo formáte IBAN, na ktorý sa má prevod dividend uskutočniť,
pričom podpis akcionára na tomto oznámení musí byť úradne overený.
Ak je akcionárom právnická osoba, Oznámenie bankového účtu musí obsahovať
názov, sídlo právnickej osoby, IČO a číslo bankového účtu vo formáte IBAN, na ktorý
sa má prevod dividend uskutočniť. Oznámenie bankového účtu musí byť podpísané
osobami oprávnenými konať za príslušnú právnickú osobu uvedenými vo výpise
z obchodného registra, pričom tieto podpisy musia byť úradne osvedčené. K
Oznámeniu bankového účtu musí byť priložený originál alebo úradne osvedčená
kópia výpisu z obchodného registra SR nie staršieho ako tri mesiace. Zahraničné
právnické osoby sú povinné spolu s Oznámením bankového účtu predložiť originál
alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z relevantného registra potvrdzujúceho
existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto osobu nie starší ako tri
mesiace.
Spoločnosť NAFTA a.s. je v súlade s § 16 ods. 15 zákona č. 580/2004 Z.z. o
zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako platiteľ
dividend povinná vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni príjemcu dividend celkovú
výšku vyplatených dividend a odviesť preddavok na poistné do ôsmeho dňa po
uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené, a to za každého
akcionára – fyzickú osobu, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená na území
Slovenskej

republiky.

Suma

vyplatených

dividend

(odoslaných

na

účet

akcionára/vyplatených v hotovosti) bude s ohľadom na vyššie uvedené znížená
o odvedený preddavok na zdravotné poistenie (o 14 %).
V prípade, ak akcionár splnomocní na prevzatie dividend tretiu osobu alebo ak v
zmysle § 178 ods. 2 Obchodného zákonníka dôjde k prevodu práva na dividendu, je
nutné, aby splnomocnená osoba/ osoba uplatňujúca si právo na dividendu predložila
spoločnosti NAFTA a.s. originál alebo úradne osvedčenú kópiu splnomocnenia, na
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Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
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základe ktorého je oprávnená dividendy prevziať/originál alebo úradne osvedčenú
kópiu

zmluvy

o

postúpení

pohľadávky,

pričom

podpisy

splnomocniteľa

a splnomocnenca/podpisy zmluvných strán musia byť úradne osvedčené. V prípade
právnických osôb sú tieto povinné predložiť tiež originál alebo úradne osvedčenú
kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace. Ak si
splnomocnená osoba/ osoba uplatňujúca si právo na dividendu zvolí bezhotovostnú
výplatu dividend, je povinná oznámiť bankový účet pre účely výplaty dividend
spôsobom uvedeným vyššie.
Písomné listiny okrem Oznámenia bankového účtu v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku musia byť predložené spolu s ich úradným prekladom do slovenského
jazyka. Ak je originál listiny vydaný alebo ak sa jeho kópia overuje mimo Slovenska,
overí sa v súlade s požiadavkami na úradné overovanie verejných listín príslušnej
krajiny (napr. notárske overenie, v prípade potreby potvrdené apostilou alebo
superlegalizované). Ak sa úradné overenie podpisu na listine vrátane Oznámenia
bankového účtu vykoná mimo Slovenska, takýto podpis musí byť overený v súlade
s požiadavkami na úradné overovanie podpisov vykonaných v príslušnej krajine
(napr. potvrdený apostilou alebo superlegalizovaný).
Akcionár - fyzická osoba si môže uplatniť právo na nevyplatené dividendy do 4 rokov
odo dňa 19.05.2016. Počas 4 rokov odo dňa 19.05.2016 bude spoločnosť
nevyzdvihnuté (nevyplatené) dividendy evidovať na osobitnom záväzkovom účte
NAFTA a.s. Po uplynutí tohto obdobia o použití uvedených finančných prostriedkov
(nevyplatené dividendy) rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti.
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