
 
Oznámení o výplatě dividend  

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s., 
se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, IČ 616 72 190,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020,  
OZNAMUJE, 

 že řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 26. června 2008, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti  na 
jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč, ISIN: CZ0009091500, dividendu ve výši 17,65 Kč před zdaněním. 

 
Výplatu dividend, ve výši po odečtení příslušné srážkové daně z příjmu, za společnost provede Komerční banka, a.s. se sídlem 

Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 11407, IČ 45317054 (dále jen „Komerční banka“) 
 

Právo na dividendu mají osoby, které byly akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. k rozhodnému dni pro vznik práva na 
dividendu. Dnem rozhodným pro vznik práva na dividendu je 26. červen 2008 , tj. den konání valné hromady, která 

rozhodla o vyplacení dividendy. 
 

Dividenda je splatná ke dni 29. srpna 2008. Právo 
na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté 
promlčecí době. Výplata dividendy bude provedena 
následujícím způsobem: 
1. Akcionářům – fyzickým osobám 
1.1. Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým 

pobytem v České republice v hotovosti na 
všech prodejních místech Komerční banky 
v ČR, s výjimkou prodejních míst Brno – 
Česká, Brno – Lesná, Brno – Vaňkovka, 
Jablonec - Mírové náměstí, Ostrava - 
Dr.Šmerala, Praha 1 – Dlouhá, Praha 3 – 
Seifertova, Praha 4 - V Parku, Praha 5 – 
Luka, Praha 6 – Suchdol, Praha 6 - Vítězné 
náměstí, Praha 9 – Prosek, Přerov - 
Přerovského povstání, Třinec – 
Staroměstská, Ústí nad Labem - 
Masarykova, které poskytují pouze 
bezhotovostní operace, na základě 
předložení průkazu totožnosti nebo 

1.2. Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým 
pobytem v České republice bezhotovostním 
převodem na bankovní účet na základě 
písemného sdělení bankovního spojení 
akcionářem nebo správcem akcií, které je 
možné odevzdat na všech prodejních 
místech Komerční banky, případně zaslat na 
adresu uvedenou v bodě 2.1. V případě čisté 
dividendy vyšší než 500 Kč musí být podpis 
na písemném sdělení bankovního spojení 
úředně ověřen, případně ověřen 
pracovníkem Komerční banky. 

1.3. Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým 
pobytem ve Slovenské republice bude 
dividenda vyplacena prostřednictvím 
Poštovní spořitelny, a. s., a to v případě 
výplaty v hotovosti dokladem Poštovej 
banky, a. s. Bratislava prostřednictvím její 
obchodní sítě (poboček, pošt) ve 
slovenských korunách. Podmínky uvedené 
v bodech 1.1, resp. 1.2 se v takovém případě 
použijí přiměřeně. 

1.4. Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým 
pobytem mimo území České republiky a 
Slovenské republiky bude dividenda 
poukázána na jejich účet uvedený 
v písemném sdělení bankovního spojení 
doručenému Komerční bance na adresu 

uvedenou v bodě 2.1 s úředně ověřeným 
podpisem a s uvedením čísla účtu ve tvaru 
IBAN a označením banky, která vede tento 
účet, nebo bude vyplacena v hotovosti na 
všech prodejních místech Komerční banky, 
s výjimkou prodejních míst uvedených 
v bodě 1.1. Ke sdělení bankovního spojení  
je nutné předložit výpis z účtu vlastníka 
zaknihovaného cenného papíru ze Střediska 
cenných papírů.  
V případě uplatňování nižší sazby srážkové 
daně je nutné předložit potvrzení o daňovém 
domicilu platném pro rok 2008 a prohlášení 
skutečného vlastníka. 
  

V případě zastupování akcionáře jinou osobou na 
základě plné moci musí být podpis na plné moci 
rovněž úředně ověřen. 
 
2. Akcionářům – právnickým osobám 
2.1. Akcionářům - právnickým osobám se sídlem  

v České republice výlučně bezhotovostním 
převodem z účtu Komerční banky na účet 
akcionáře nebo správce na základě sdělení 
bankovního spojení akcionářem nebo 
správcem a předložení požadovaných 
dokladů. Požadovanými doklady se rozumí: 
požadavek na výplatu dividend obsahující 
příslušné bankovní spojení, úředně ověřený 
výpis z obchodního rejstříku ne starší tří 
měsíců (nebo obdobný dokument o registraci 
u příslušného státního orgánu). Podpis 
statutárního orgánu akcionáře (nebo  
zástupce akcionáře) na sdělení bankovního 
spojení pro výplatu dividend musí být úředně 
ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou 
právnickou či fyzickou osobou je tento 
zástupce povinen doručit navíc úředně 
ověřené plné moci od všech zastupovaných 
subjektů, s výjimkou správce cenného papíru 
zapsaného ve Středisku cenných papírů, a 
svůj úředně ověřený aktuální výpis 
z obchodního rejstříku.  
Toto sdělení (požadavek) lze zasílat na 
adresu: Komerční banka, a. s., útvar 5944 
Služby emitentům, poštovní přihrádka 89, 
114 07 Praha 1 nebo předat libovolnému 
prodejnímu místu Komerční banky. 
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2.2.    Akcionářům – právnickým osobám se sídlem 

mimo území České republiky bude dividenda 
poukázána na účet akcionáře nebo správce 
uvedený ve tvaru IBAN v písemném sdělení 
bankovního spojení doručenému Komerční 
bance s úředně ověřeným podpisem 
statutárního orgánu a označením banky, 
která vede tento účet zároveň 
s požadovanými doklady uvedenými v bodě 
2.1.  K žádosti o dividendu je nutné předložit 
výpis z účtu vlastníka zaknihovaného 
cenného papíru ze Střediska cenných papírů.  
V případě uplatňování nižší sazby srážkové 
daně je nutné předložit potvrzení o daňovém 
domicilu platném pro rok 2008 a prohlášení 
skutečného vlastníka. 
 
Představenstvo společnosti 
UNIPETROL, a.s. 
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