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Žiadosť o oznámenie bankového účtu pre 
účely výplaty dividend 

 

 
 
Vážený akcionár, 

 
 
Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. so sídlom 
Trenčianska 56/A, 821 09  Bratislava, IČO: 35 760 419, 
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2024/B (ďalej len 
„Spoločnosť“) zvolala na 19. apríla 2018 Riadne valné 
zhromaždenie Spoločnosti.  Jedným z bodov programu 
je aj prijatie rozhodnutia o rozdelení zisku a vyplatení 
dividend.  
 
Nakoľko v dôsledku skutočnosti, že spoločnosť prestala 
obchodovať so svojimi akciami na burze cenných 
papierov vo Varšave: Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange), so sídlom 
Książęca 4,  00-498 Warsaw, Poľská republika a stala sa 
súkromnou akciovou spoločnosťou, dividendy 
akcionárom Spoločnosti už nebudú vyplácané 
prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi, ale 
v súlade s ustanovením § 178 ods. 6 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
vyplatenie dividend bude zabezpečovať Spoločnosť. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme 
požiadať o zaslanie informácie o bankovom účte, na 
ktorý má byť dividenda po schválení valným 
zhromaždením vyplatená. Vzor oznámenia bankového 
účtu nájdete v prílohe tejto žiadosti ako aj na webovej 
stránke Spoločnosti https://ce.asseco.com/.  
 
 
 
V prípade, ak Spoločnosti nebude doručené zo strany 
akcionára oznámenie bankového účtu pre účely výplaty 
dividend najneskôr do dňa vyplatenia dividendy, 
Spoločnosť bude postupovať v súlade s ustanovením § 
178 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím 
valného zhromaždenia Spoločnosti. 
 
Vyplatená dividenda bude predmetom dane z príjmu 
podľa zákona č. 595/2003 Z.z. platného v čase výplaty 
dividendy.  V prípade vyplatenia dividendy do zahraničia 
sa bude postupovať podľa uzavretej zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorej uplatnenie má 
prednosť pred zákonom o dani z príjmov. V tejto 

Wniosek o wskazanie numeru rachunku 
bankowego do celów wypłaty dywidendy 

 
 
 
Szanowny Akcjonariuszu, 
 
 
Spółka Asseco Central Europe, a.s., z siedzibą 
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława, REGON: 35 
760 419, wpisana do rejestru handlowego w Sądzie 
Rejonowym Bratysława I, dział Sa, poz. 2024/B 
(dalej jako „Spółka”) zwołała na dzień 19 kwietnia 
2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.  
Jednym z punktów programu jest przyjęcie uchwały 
o podziale zysku i wypłacie dywidendy.  
 
W związku z tym, że spółka zaprzestała obrotu 
akcjami na warszawskiej giełdzie: Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock 
Exchange), z siedzibą Książęca 4, 00-498 Warszawa, 
Polska, stając się prywatną spółką akcyjną, 
dywidendy nie będą wypłacane akcjonariuszom za 
pośrednictwem brokerów papierów wartościowych, 
lecz zgodnie z postanowieniem § 178 ust. 6 ustawy 
nr 513/1991 Zb. Kodeks Handlowy, z późniejszymi 
zmianami, wypłatę dywidendy zapewni Spółka. 
 
 
Z powyższych przyczyn zwracamy się o przekazanie 
informacji o numerze rachunku bankowego, na który 
ma zostać wypłacona dywidenda po przyjęciu 
uchwały walnego zgromadzenia. Wzór 
zawiadomienia w sprawie numeru rachunku 
bankowego znajduje się w załączniku do niniejszego 
wniosku oraz na stronie internetowej Spółki 
https://ce.asseco.com/.  
 
Jeśli akcjonariusz nie przekaże Spółce zawiadomienia 
w sprawie numeru rachunku bankowego do celów 
wypłaty dywidendy najpóźniej do dnia wypłaty 
dywidendy, Spółka będzie postępować zgodnie z 
postanowieniem § 178 ust. 6 ustawy nr 513/1991 Zb. 
Kodeks Handlowy, z późniejszymi zmianami, oraz 
decyzją walnego zgromadzenia Spółki. 
 
Od wypłaconej dywidendy zostanie potrącony 
podatek dochodowy zgodnie z ustawą nr 595/2003 
Z.z. w wysokości obowiązującej w czasie wypłaty 
dywidendy. W przypadku wypłaty dywidendy dla 
akcjonariusza zagranicznego stosuje się umowę o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, która ma 
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súvislosti si Vás zároveň dovoľujeme požiadať aj 
o zaslanie Potvrdenia o daňovej rezidencii.  
 
 
 
 
Uvedené oznámenie môžete poslať elektornicky na e-
mailovú adresu: share@asseco-ce.com alebo poštou 
adresu spoločnosti:  
 
Asseco Central Europe, a. s. 
Trenčianska 56/A 
Bratislava 821 09 
 
S pozdravom 
 
 

 

pierwszeństwo przed ustawą o podatku 
dochodowym. W związku z tym zwracamy się 
również o przesłanie Oświadczenia o rezydencji 
podatkowej.  
 
Oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną 
na adres e-mailowy: share@asseco-ce.com lub 
pocztą na adres spółki:  
 
Asseco Central Europe, a.s. 
Trenčianska 56/A 
Bratysława 821 09 
Republika Słowacka 
 
Z poważaniem 
 

________________________ 
Asseco Central Europe, a.s. 

Jozef Klein 
Predseda predstavenstva/Chairman of the Board of 

Directors 

________________________ 
Asseco Central Europe, a.s. 

Branislav Tkáčik 

Člen predstavenstva/Member of the Board of 
Directors 
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