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Bankový účet akcionára pre účely výplaty dividend 

 
 
Vážený akcionár, 
 
Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. so sídlom Galvaniho 
19045/19, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, (ďalej len 
„Spoločnosť“) zvolala Riadne valné zhromaždenie 
Spoločnosti.  Jedným z bodov programu je aj prijatie 
rozhodnutia o rozdelení zisku a vyplatení dividend.  
 
Spoločnosť Vám vyplatí dividendu v súlade s rozhodnutím 
valného zhromaždenia Spoločnosti prevodom na bankový 
účet, ktorý ste v minulosti oznámili Spoločnosti. V prípade, 
že požadujete vyplatenie dividendy na iný bankový účet, 
týmto si Vás dovoľujeme požiadať o jeho oznámenie. 
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 určeného 
uvedeným valným zhromaždením, 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 súvislosti si Vás zároveň dovoľujeme 
požiadať aj o zaslanie Potvrdenia o daňovej rezidencii.  
 
 
Uvedené oznámenie môžete poslať elektronicky na e-mailovú 
adresu: shares@asseco-ce.com alebo poštou na adresu 
spoločnosti. 
 
 
V Bratislave dňa 23.03.2023 
 
S pozdravom 
 
 
 
Predstavenstvo Spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. 
 
 

 

Numer rachunku bankowego do celów wypłaty 
dywidendy 

 
Szanowny Akcjonariuszu, 
 
Spółka Asseco Central Europe, a.s., z siedzibą Galvaniho 
19045/19, 821 04  Bratysława - Ružinov (dalej jako 
„Spółka”) zwołała na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki.  Jednym z punktów programu jest przyjęcie uchwały 
o podziale zysku i wypłacie dywidendy.  
 
Spółka wypłaci Państwu dywidendy zgodnie z decyzją 
walnego zgromadzenia Spółki przelewem na rachunek 
bankowy, który Państwo uprzednio przekazali Spółce.  W 
przypadku, gdy wymagają Państwo  wypłaty dywidendy 
na inny rachunek bankowy, niniejszym prosimy 
Państwa o jego przekazanie. 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 
wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie, 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 
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: shares@asseco-ce.com lub pocztą na adres 
spółki. 
 
 
W Bratysławie, dnia 23.03.2023 
 
Z poważaniem 
 
 
 
Zarząd Spółki Asseco Central Europe, a. s. 
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