
 

 

Považský cukor a.s. 
sídlom: Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá 

IČO: 35 716 266 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne 

v zložke č. 10298/R oddiel Sa 
 

 
Dňa 28.06.2013 schválilo riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti návrh 
predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2012-28.02.2013, v 
rámci ktorého tiež schválilo výplatu dividend akcionárom spoločnosti v celkovej sume  
22 086 079,21 Eur, čo predstavuje dividendu vo výške 0,0184 € na každú akciu spoločnosti  
s menovitou hodnotou 0,03319 €. 
 
Riadne valné zhromaždenie v tejto súvislosti tiež schválilo nasledovné: 
 

Pravidlá výplaty dividend 
 

1. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu 
 
Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určuje riadne 
valné zhromaždenie deň konania tohto riadneho valného zhromaždenia, t.j. 28.06.2013. 
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu evidovaná v zozname 
akcionárov spoločnosti vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. ako 
akcionár spoločnosti Považský cukor a.s., má právo na vyplatenie dividendy vo výške a za 
podmienok schválených týmto riadnym valným zhromaždením spoločnosti. 
 
2. Spôsob, miesto a splatnosť dividend sa určujú nasledovne: 
 
Výplata dividend bude zrealizovaná spoločnosťou Považský cukor a.s. nasledovne: 
 
a) Akcionár – tuzemská fyzická osoba 
 
Akcionárom – fyzickým osobám, ktorých adresy uvedené v zozname akcionárov spoločnosti 
vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. ku dňu 28.06.2013 sú na území 
Slovenskej republiky, budú dividendy zaslané na tieto adresy a to poštovým poukazom 
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Pri tomto spôsobe vyplácania dividend bude dividenda 
zaslaná akcionárovi bez toho, aby musel požiadať o jej vyplatenie. 
 
Platnosť poštových poukazov bude 30 dní odo dňa vydania poštových poukazov. Po uplynutí 
lehoty platnosti poštových poukazov budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti 
Považský cukor a.s. 
 
b) Akcionár – zahraničná fyzická osoba 
 
Akcionárom – fyzickým osobám, ktorých adresy uvedené v zozname akcionárov spoločnosti 
vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. ku dňu 28.06.2013 sú mimo 
územia Slovenskej republiky, budú dividendy vyplatené bezhotovostným prevodom 
finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov 
bude potrebné, aby akcionár predložil písomnú žiadosť o výplatu dividendy doručenú 
spoločnosti, ktorú vlastnoručne podpíše. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce 
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sa akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, kontakt (telefón alebo e-mailová 
adresa) a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda 
vyplatená (číslo účtu a kód banky/IBAN).  
 
c) Akcionár – právnická osoba 
 
Akcionárom – právnickým osobám budú dividendy vyplatené bezhotovostným prevodom 
finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií. K prevodu finančných prostriedkov 
bude potrebné, aby akcionár predložil: 
(i) písomnú žiadosť o výplatu dividendy doručenú spoločnosti podpísanú osobou oprávnenou 
konať v mene akcionára; žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, 
t.j. obchodné meno, sídlo, IČO kontakt na zodpovednú osobu (telefón alebo e-mailová adresa) 
a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda vyplatená (číslo 
účtu a kód banky/IBAN).  
(ii) originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo inej 
evidencie právnických osôb, v ktorom je akcionár – právnická osoba zapísaný, nie starší ako 3 
mesiace. 
 
d) Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na 
výplatu dividendy spôsobom uvedeným vyššie. V takom prípade poverený splnomocnenec 
predloží, okrem dokladov, ktoré predkladá akcionár podľa bodov vyššie, tiež písomné 
plnomocenstvo obsahujúce úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade 
splnomocnenia právnickej osoby na prevzatie dividendy je tiež potrebné predložiť originál 
alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo inej evidencie 
právnických osôb, v ktorom je splnomocnenec – právnická osoba zapísaný, nie starší ako 3 
mesiace. 
 
e) K bezhotovostnému prevodu nevyplatených dividend je potrebné predložiť: 
(i) písomnú žiadosť o výplatu dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, 
priezvisko, rodné číslo, bydlisko) kontakt (telefón alebo e-mailová adresa) a identifikačné 
údaje bankového účtu, na ktorá má byť dividenda vyplatená, (číslo účtu a kód banky/IBAN), 
ktorá bude vlastnoručne podpísaná akcionárom, resp. osobou oprávnenou konať v mene 
akcionára, ak je akcionárom právnická osoba, 
(ii) pri nadobudnutí akcií na základe dedičského konania predloží akcionár tiež originál alebo 
overenú kópiu Osvedčenia o dedičstve alebo originál alebo úradne overenú kópiu 
právoplatného uznesenia súdu o dedičskom konaní. V žiadosti o výplatu je potrebné tiež 
uviesť identifikačné údaje poručiteľa s poznámkou, že došlo k prechodu zdedených akcií,  
(iii) v prípade maloletých majiteľov cenných papierov predložiť tiež vyhlásenie 
zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a 
nebol pozbavený svojich rodičovských práv, 
(iv) v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov predložiť tiež 
originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia príslušného súdu, 
(v) pri zmene osobných údajov predloží akcionár tiež originál alebo kópiu dokladu o zmene 
osobných údajov. V žiadosti o výplatu dividendy je potrebné uviesť okrem aktuálnych 
(zmenených) osobných údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára. 
 
f) V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
SR v platnom znení k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie 
predloží, okrem dokladov, ktoré predkladá akcionár podľa bodov vyššie, tiež originál alebo 
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úradne osvedčenú kópiu zmluvy o postúpení pohľadávky s úradne osvedčenými podpismi 
zmluvných strán. 
 
g) Žiadosti o výplatu dividendy spolu s dokladmi, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie 
dividend povinné predložiť, zašlú do miesta sídla spoločnosti Považský cukor a.s. čo najskôr. 
 
h) Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom, českom, anglickom alebo 
nemeckom jazyku, je potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka. 
 
i) Zdaňovanie výnosov z akcií sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je 
Slovenská republika viazaná. U zahraničných akcionárov nie je tým vylúčené zdanenie 
dividendy podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom majú daňový domicil. 
Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z príjmov z dividend sa riadi podľa 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
 
j) Dividenda je splatná najneskôr do 31. decembra 2013. 
 
k) V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy 
spôsobom uvedeným v týchto zásadách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte 
spoločnosti Považský cukor a.s. po dobu 4 rokov.  
 
l). Spoločnosť Považský cukor a.s., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení za účelom výplaty dividend poverí nasledovné spoločnosti 
spracúvaním osobných údajov majiteľov cenných papierov v rozsahu: meno, priezvisko, 
adresa a výška dividendy: 
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124. 

 


