PROCEDURA SKŁADANIA DYSPOZYCJI WYPŁATY DYWIDENDY DLA
AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

1. Akcjonariusz mniejszościowy Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: Spółka) celem
otrzymania należnej dywidendy powinien wypełnić dyspozycję wypłaty dywidendy
indywidualnego akcjonariusza – wzór dyspozycji dostępny jest na stronie internetowej
Spółki.

2. Należną dywidendę można otrzymać na 2 sposoby:
1) Przelewem – wskazując numer własnego rachunku bankowego;
2) Przekazem pocztowym – wskazując adres na terenie Polski (dywidenda zostanie
wówczas przekazana z potrąceniem kosztów przekazu pocztowego).

3. Akcjonariuszom mniejszościowym Spółki, którzy nie złożą dyspozycji wypłaty,
dywidenda zostanie wypłacona przekazem pocztowym na adres uwidoczniony
w rejestrze akcjonariuszy Spółki (jedynie na terenie Polski) z potrąceniem kosztów
przekazu pocztowego.

4. Dyspozycję

wypłaty dywidendy można podpisać osobiście w jednej
z poniższych lokalizacji w obecności uprawnionego pracownika, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu:
1) WROCŁAW, plac Powstańców Śląskich 20, tel. 71 889 50 32 (Biuro Zarządu
Spółki)
2) KRAKÓW, ul. Smocza 6A, tel. 12 430 21 49 (Capitali Investment
sp. z o.o.)

lub przesłać dyspozycję wypłaty podpisaną:
a) w obecności notariusza (z notarialnie poświadczonym podpisem), listem
poleconym na jeden z wyżej wymienionych adresów;
b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym akcjonariusza, na adres e-mailowy:
td.gzz@tauron-dystrybucja.pl lub sekretariat@capitali.com.pl;
c) profilem zaufanym akcjonariusza, na adres e-mailowy: td.gzz@taurondystrybucja.pl lub sekretariat@capitali.com.pl.

5. Istnieje również możliwość podpisania dyspozycji w obecności uprawnionego
pracownika Spółki w niżej wskazanych miastach (siedzibach Oddziałów Spółki) po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 71 889 50 32:
Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jelenia Góra, Legnica, Opole, Tarnów,
Wałbrzych.

6. Przy podpisywaniu dyspozycji wypłaty dywidendy należy okazać do wglądu ważny
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

7. Przy współwłasności akcji każdy ze współuprawnionych z akcji składa odrębne
oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Spółki)
wskazując dane wspólnego przedstawiciela (na podstawie art. 333 § 2 Kodeksu spółek
handlowych), który w jego imieniu dokona wszystkich formalności związanych z
wypłatą dywidendy (i ewentualnej zaliczki na poczet dywidendy) oraz wysokość
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udziałów we współwłasności w celu prawidłowego obliczenia podatku.
Współuprawniony z akcji (nie będący wspólnym przedstawicielem) nie składa wówczas
dyspozycji wypłaty.
Jedynie wspólny przedstawiciel składa jedną wspólną dyspozycję wypłaty dywidendy
(strona druga ww. oświadczenia) oraz oświadczenie o wskazaniu go jako wspólnego
przedstawiciela.
Wszystkie ww. dokumenty muszą zostać podpisane w sposób opisany w punkcie
4 niniejszej Procedury.
W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy
i oświadczenia zostaną uznane za niezłożone.

współuprawnionymi

dyspozycja

DODATKOWE INFORMACJE:
a) Istnieje możliwość złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy przez pełnomocnika.
Wymagane jest wówczas przedłożenie do wglądu oryginału pełnomocnictwa
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.
b) Spadkobiercy akcjonariusza powinni w pierwszej kolejności zarejestrować
przeniesienie własności akcji w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez TRIGON
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, a następnie złożyć
dyspozycję wypłaty dywidendy zgodnie z niniejszą procedurą.
c) Osoby fizyczne nie mające w Polsce zamieszkania mogą zostać rozliczone według
odmiennej
stawki
podatku
wynikającej
z
ich
prawa
krajowego
i z postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której
stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie odmiennej stawki podatku
lub nie pobranie podatku będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych siedziby podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem wydanym
przez właściwy organ administracji podatkowej (certyfikatem rezydencji). W każdym
przypadku nie przedstawienia ww. dokumentów lub w przypadku powzięcia
jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych dokumentów, według wyłącznej
oceny Spółki, Spółka dokona obliczenia i pobrania podatku w wysokości 19% (lub
według stawki określonej w umowie międzynarodowej) i wypłaci akcjonariuszowi
dywidendę netto.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Dyspozycja wypłaty dywidendy – indywidualny akcjonariusz;
2. Oświadczenie współuprawnionego z akcji wraz z dyspozycją wypłaty dywidendy
wspólnego przedstawiciela

