Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 28403, IČ: 14803534, oznamuje, že valná hromada akcionářů
společnosti rozhodla dne 30.4. 2010, že část zisku společnosti za rok 2009
ve v ýš i 2 141 401 080,- Kč s e vypl atí j ako podíl na zi sku (dividenda)
akcionářům společnosti. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité
hodnot ě 1 000 Kč ted y při padá hrubá dividenda ve výš i 780,- Kč.
Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 30. duben 2010, tzn. že
dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti
k 30. dubnu 2010.
V ýpl at ní období bude od 24. k větn a 2010 d o 31. b řezn a 2011.
Ak ci onářů m f yzi ck ým osobám budou dividend y v ypl ácen y prost ředni ct vím
Komerční banky, a .s. Kom erční banka, a.s. z aš l e poštou kaž dému t akovému
akcionáři z České republiky a ze zahraničí (mimo Slovenské republiky)
„ Oznám ení o výp l at ě v ýnos ů z cenn ých papí rů“, a t o na j eho adresu
uvedenou ve v ýpi su z rej st říku em it ent a s pol ečnosti vedeného ve St ředisku
cenných papí rů k 30. dubnu 2010. Dividenda bude vypl ácena ve výpl at ním
období na všech obchodní ch mí st ech 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
Č eské republ ik y, ž ádat o upl at nění zv ýhodněné s az by s ráž kové daně, je
povinen s polu s plat ným průkaz em t ot ožnost i předlož it i potvrz ení o svém
daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka. Akcionářům
z e S lovenské republ ik y budou z as l án y poštovní poukázk y. Veš keré
i nform ace budou podávány na v ýpl atní ch m íst ech Kom erční banky, a.s.
Akcionářům právnickým osobám budou dividendy vypláceny také
pros třednictví m Kom erční banky, a.s . Výpl at a di vi dend bude prováděna
peněžních
prostředků
na účet
akcionáře,
bezhotovostním
převodem
a to po dodání vešker ých pot řebných podkl adů, včetně potvrz ení o daňovém
domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový
rezident j iného st át u než České republ ik y, bude ž ádat o upl atnění
zv ýhodněné s azb y s ráž kové daně.
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