Příloha k pozvánce na valnou hromadu společnosti Pražská energetika, a.s., dne 23. 6. 2021
Informace pro akcionáře společnosti
Výplata podílů na zisku (dividend) a kontaktní údaje
Vážená akcionářko, vážený akcionáři,
ve smyslu platné právní úpravy Vás, stejně jako v minulém roce, upozorňujeme na nutné postupy týkající se výplaty podílů
na zisku (dividend) a evidence kontaktních údajů.
Výplata podílů na zisku (dividend)
Výplata podílů na zisku (dividend) se provádí pouze převodem na bankovní účet akcionáře.
Registrace bankovního účtu v seznamu akcionářů
Nemáte-li dosud bankovní účet registrován u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP), který vede seznam
akcionářů společnosti Pražská energetika, a.s., můžete jej – do dne konání valné hromady – registrovat prostřednictvím
některého z účastníků CDCP. Jejich aktuální seznam naleznete na oficiálních stránkách CDCP. Pokud registraci
bankovního účtu provedete do dne konání valné hromady nebo jste jej již takto zaregistrovali dříve, podíl na zisku
(dividendu) Vám vyplatíme na tento registrovaný účet. V případě takto registrovaného účtu již přiložený formulář
nevyplňujte.
Nahlášení bankovního účtu společnosti
Bankovní účet můžete nahlásit také přímo společnosti, na adresu: Pražská energetika, a.s., odd. Akcionářské agendy, Na
Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10. Jestliže se rozhodnete pro tuto možnost, zašlete nám vyplněný přiložený formulář se
svým úředně ověřeným podpisem na výše uvedenou adresu. Podíl na zisku (dividendu) Vám pak – nebudete-li mít u
CDCP registrován jiný bankovní účet – budeme vyplácet na ve formuláři Vámi uvedený bankovní účet, a to až do odvolání.
V případě, že jste nám číslo bankovního účtu nahlásili v období od 1. 1. 2017 do obdržení této informace, již
přiložený formulář nevyplňujte, neboť takovéto oznámení považujeme za pokyn k vyplácení podílu na zisku
(dividendy) až do odvolání. Pokud budete chtít změnit číslo účtu, je třeba formulář vyplnit a s ověřeným podpisem zaslat
společnosti. Rovněž tak se můžete kdykoliv rozhodnout k registraci účtu v CDCP, přičemž zaregistrovaný účet bude mít
v případě výplaty přednost před oznámeným bankovním účtem.
V případě změny majitele cenných papíru, (např. z důvodu dědictví) která dosud nebyla provedena v CDCP,
je třeba, aby nám právní nástupce akcionáře (dědic) tuto skutečnost doložil pravomocným dědickým usnesením,
k prověření dosavadních nároků na výplatu, pokud tak již neučinil v období od 1. 1. 2018.
Seznam akcionářů
Závazným seznamem akcionářů naší společnosti je evidence zaknihovaných cenných papírů vedená CDCP. Jako
s akcionáři můžeme proto jednat pouze s osobami, které jsou uvedeny v tomto seznamu akcionářů. Proto Vás žádáme,
abyste jakékoliv změny svých údajů, vedených v seznamu akcionářů (jméno, adresa, číslo účtu – pokud je máte
zaevidováno) aktualizovali prostřednictvím Vámi vybraného/Vašeho účastníka CDCP.
Všechny důležité dokumenty jako pozvánku na valnou hromadu, oznámení o stanovení dividend a formulář „Oznámení
bankovního spojení“, naleznete také na internetových stránkách PRE na adrese www.pre.cz.
V případě otázek či připomínek a podnětů jsme Vám k dispozici na naší kontaktní emailové adrese pro akcionáře
akcionar@pre.cz nebo na telefonních číslech: 267 051 117, 267 051 101, 267 051 130.
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