Časté otázky/FAQ
1- Po jakou dobu je možné dividendy zpětně vyplatit?
Do doby promlčení nároku na výplatu dividendy. Dividenda není vyplácena po uplynutí 3 let a 3 měsíců
od rozhodnutí valné hromady.
Nárok na výplatu dividendy se promlčuje ve lhůtě 3 let ode dne splatnosti dividendy. Dividenda je
splatná zpravidla do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení dividendy.
(viz. čl. 6 odst. 3 stanov společnosti).

2- Zdědil/a jsem akcie, co teď s tím? Chci akcie převést na jinou osobu? Změnil jsem jméno/ místo
trvalého pobytu?
Akcie jsou vedeny na majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů (www.cdcp.cz).
Jakékoliv změny na majetkových účtech včetně založení/zrušení, příkazů k provedení změn je možné
činit pouze prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, kterým jsou např. některé banky (viz.
https://www.cdcp.cz/ucastnici/seznam-ucastniku/), není jím společnost.
Společnost není oprávněna a neprovádí žádné změny na majetkových účtech.
V souladu s ust. § 275 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je převod/přechod akcií vůči
Společnosti účinný, až prokázáním změny osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka z Centrálního
depozitáře cenných papírů , který je nutno spolu s oznámením o převodu či přechodu akcií předložit.
V případě dědictví je tedy nutné prvotně učinit změnu na majetkovém účtu, která je pro společnost
rozhodující, společnost doklad o dědictví nebude požadovat, tento bude nutné předkládat pro účely
změny na majetkovém účtu u účastníka centrálního depozitáře.

3- Vyplácíte dividendy pouze na účet?
Ano, výplata dividend je od roku 2021 možná pouze bezhotovostně na účet sdělený akcionářem.
Společnost vyplatí dividendu osobě, jež bude k rozhodnému dni pro její výplatu zapsána v evidenci
zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie. Společnost vyplácí dividendu vždy na bankovní účet,
který má v době výplaty dividendy k dispozici. Je odpovědností akcionáře číslo účtu společnosti sdělit.

4- Existuje ještě Středisko cenných papírů?
Neexistuje, nyní jsou zaknihované cenné papíry vedeny Centrální depozitářem cenných papírů
(www.cdcp.cz).

5- Pokud zastupuji akcionáře, potřebuji mít notářsky ověřenou plnou moc?
Ano, je to nutné, je nutno mít ověřeno, že plnou moc uděluje právě akcionář a to z důvodu právních
důsledků se zastupováním spojených.

6- Kde se dozvím bližší informace o konání valné hromady?
Oznámení o konání valné hromady, popř. další informace jsou zveřejňovány na webu společnosti
v sekci pro akcionáře na : http://www.cukrovaryttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-proakcionare/.

7- Zasíláte dividendy automaticky nebo musím žádat každý rok?
Od roku 2021 ( tj. pro výplatu dividendy za období od 1.4.2020 do 31.3.2021 a za každé další období)
bude výplata dividend probíhat automaticky všem akcionářům, kteří sdělí své číslo účtu pro
bezhotovostní výplatu dividend a to formou oznámení, které je zveřejněno
na:
http://www.cukrovaryttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/. V případě výplaty
dividendy za uplynulá období (do doby promlčení) je nutno se na společnost obrátit zvláštní žádostí při
zachování principu bezhotovostní výplaty, tj. sdělení čísla účtu pro výplatu dividendy za starší období
a ověření totožnosti akcionáře, který žádá.
8- Budu muset zasílat vyplněné a úředně ověřené oznámení akcionáře každý rok?
Ne, pokud nenastane žádná změna údajů na straně akcionáře, není nutné oznámení posílat, bude
nutné jej posílat v případě změny údajů v průběhu roku. Společnost tyto změny promítne do seznamu
akcionářů, nicméně jakékoliv změny je nutno aktualizovat i v Centrálním depozitáři cenných papírů a
to prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře.
9- Můžu oznámení přinést osobně, bez nutnosti ověření?
Ve výjimečných případech je to možné, je však nutno se předem ohlásit na telefonním čísle
326 900 213 a sjednat si schůzku v konzultačních hodinách pro akcionáře vždy každé pondělí mezi
10.00-13.00 hod. Na místě bude provedeno ověření totožnosti akcionáře.
10- Povinnosti právnických osob a pravidla pro výplatu dividendy právnické osobě
Akcionáři, kteří jsou obchodní korporací mají dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů.
Nebude-li mít akcionář v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nesmí
tento akcionář při rozhodování valné hromady společnosti vykonávat své hlasovací právo a dále se
zakazuje společnosti tomuto akcionáři vyplatit podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti.
Pro výplatu dividendy právnické osobě je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku akcionářeprávnické osoby.

