Stanovení výše a způsobu vyplacení dividend za rok 2013

Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 12. června 2014 schválila výplatu
dividend z disponibilního zisku za rok 2013 v celkové výši 7 245 510,- Kč před
zdaněním, tj. 5,- Kč na jednu akcii před zdaněním při celkovém počtu akcií
1 449 102 ks.
Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 12. června 2014 schválila výplatu
dividend z nerozděleného zisku za rok 2013 (oprava rozdělení zisku za rok 2008)
v celkové výši 3 057 605,22 Kč před zdaněním, tj. 2,11 Kč na jednu akcii před
zdaněním při celkovém počtu akcií 1 449 102 ks.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den pro právo účasti
na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku, tj. rozhodný den je 5.
června 2014.
Výplata podílu na zisku – dividend - proběhne v termínu od 1. 8. 2014 do 1. 10. 2014.
Z pověření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. na
základě smluvního vztahu zajišťuje výplatu dividend pro Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s. společnost Centrum hospodářských informací, a.s.
Akcionářům bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní
účet nebo peněžní poukázkou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Dividenda z disponibilního zisku za rok 2013 a z nerozděleného zisku za rok 2013
bude vyplacena v součtu jako jedna částka.
V případě, že na akcii vázne zástavní právo nebo akcie je předmětem smlouvy o
převodu práva na vyplacení dividendy, je povinen jejich majitel, zástavní věřitel resp.
správce, uvědomit o této skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné
k prokázání svého nároku na výplatu dividend, a to nejpozději do 12. července 2014.
Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.
Akcionáři může být vyplacena dividenda nejpozději ve lhůtě čtyř let od okamžiku její
splatnosti.

Akcionáři mohou svá čísla účtu sdělovat prokazatelnou formou (osobně, písemně,
dat. schránkou, e-mailem s el. podpisy) na adresu a.s.

