Výše, termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2021
Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště (dále jen „společnost“) oznamuje, že valná hromada společnosti konaná dne
21. 6. 2022 schválila návrh na výplatu podílu na zisku akcionářům v celkové výši 4.965.699,20 Kč,
tzn. ve výši 5,60 Kč na jednu akcii před zdaněním a následující podmínky termínu a způsobu výplaty
podílu na zisku:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., kteří jsou
ke dni 21. 6. 2022 zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.
2. Den zahájení výplaty podílu na zisku je stanoven na 1. 9. 2022 a řádný termín výplaty na období od 1. 9.
2022 do 22. 9. 2022.
3. Podíl na zisku vyplatí společnost akcionářům v souladu s ust. § 349 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet
akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u
společnosti po dobu 3 let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl
na zisku v době jeho vyplácení, nemá nárok na úrok z prodlení z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.
Oprávněným akcionářům bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní
účet, jehož číslo bude akcionářem oznámeno společnosti a zapsáno do seznamu akcionářů.
5. V případě, že akcionář samostatně převede právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva
smlouvu o postoupení pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran na adresu společnosti.

Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné
osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje se při výplatě podílu na zisku v souladu
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích
v platném znění.
7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších
předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní
smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
8. Společnost nesmí ve smyslu § 53 odst. 2 z. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů vyplatit podíl na
zisku právnické osobě, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.
Právo na podíl na zisku, který nebyl z tohoto důvodu vyplacen do konce účetního období, v němž bylo
rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.
V Uherském Hradišti 11. 7. 2022
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