Informace z jednání řádné valné hromady Pražských sužeb,a.s., která se konala dne
20.6.2011 v sídle společnosti

Valná hromada odsouhlasila předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2010.
Valná hromada odsouhlasila rozdělení vytvořeného zisku po zdanění za rok 2010 ve výši
98 143 851,43 Kč takto :
- do rezervního fondu
4 907 193,00 Kč
- do sociálního fondu
9 236 658,43 Kč
- částka zisku po zdanění vytvořeného v roce 2010 určená k rozdělení mezi akcionáře
(dividendy)
84 000 000,00 Kč
- částka nerozděleného zisku minulých let určená k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)
65 998 670,35 Kč
-

souhrnná výše vyplácené dividendy je 149 998 670,35 Kč

Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % z této částky určeno k
vyplacení mezi akcionáře držící prioritní akcie společnosti (první dividenda), a zbylá část této
částky je určena k vyplacení mezi všechny akcionáře. První dividenda se dělí mezi vlastníky
prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá
část zisku určeného k výplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného
poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. včetně prioritních akcií (zbývající dividenda).
Vzhledem k ustanovení stanov jsou konkrétní dividendy na jednu akcii před zdaněním pro
jednotlivé emise akcií následující:
Akcie (jmenovitá hodnota)
Prioritní (400 Kč)
Kmenové (1.000 Kč)
Kmenové (1.000.000 Kč)

První dividenda na akcii
12,63 Kč
0 Kč
0 Kč

Zbývající dividenda na akcii
20,52 Kč
51,31 Kč
51.308,04 Kč

Celková dividenda na akcii
33,15 Kč
51,31 Kč
51.308,04 Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, která
rozhodla o výplatě dividendy tj. 20.6.2011.
Způsob výplaty dividend
Finanční instituce, prostřednictvím které budou dividendy vyplaceny: Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s. zašle poštou každému akcionáři oznámení o výplatě dividendy, a to na
adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem
k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.
Výplatní období bude probíhat od 1. srpna 2011 do 31. července 2012
Fyzické osoby
Dividendy budou vypláceny na všech obchodních místech Komerční banky, a.s. v hotovosti
nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě předložení platného průkazu
totožnosti. Pokud bude akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o

uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s platným průkazem totožnosti
předložit i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.
Právnické osoby
Výplata dividend bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet
akcionáře, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém
domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného
státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

