Oznámení o výplatě dividend za rok 2006
Představenstvo Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360
OZNAMUJE
podle § 178 odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, a § 6 odst. 8 stanov:
Valná hromada Komerční banky, a. s.,
rozhodla
dne 25. dubna 2007 o výplatě dividend takto:
I.

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 150,- Kč před zdaněním.

II.
Nárok na dividendu za rok 2006 má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s.,
s ISIN CZ0008019106 k rozhodnému dni 25. května 2007, na základě výpisu z registru emitenta
vedeného Střediskem cenných papírů. Dividenda je splatná ke dni 25. června 2007. Právo na
dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě. Výplata dividendy bude provedena ve
lhůtě splatnosti na náklady a nebezpečí banky následujícím způsobem:
1.
1.1.

Akcionářům – fyzickým osobám
v hotovosti na všech prodejních místech banky v ČR, s výjimkou prodejních míst Brno – Lesná,
Brno – Vaňkovka, Přerov - Přerovského povstání, Ostrava - Dr. Šmerala, Ústí nad Labem –
Masarykova, Praha 9 – Prosek, Praha 6 – Vítězné náměstí, Praha 5 – Luka, Praha 4 - V Parku,
Praha 1 – Dlouhá, Praha 3 - Seifertova, Jablonec – Mírové náměstí, Třinec – Staroměstská,
které poskytují pouze bezhotovostní operace, na základě předložení průkazu totožnosti nebo
1.2. bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného sdělení bankovního spojení
akcionářem nebo správcem akcií, které je možné odevzdat na všech prodejních místech
Komerční banky, a. s. V případě hrubé dividendy vyšší než 1000,- Kč musí být Váš podpis na
písemném sdělení bankovního spojení úředně ověřen, případně ověřen pracovníkem Komerční
banky, a. s.
V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být podpis na plné moci
rovněž úředně ověřen.

2.
Akcionářům – právnickým osobám
výlučně bezhotovostním převodem z účtu banky na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení
bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení požadovaných dokladů ve smyslu stanov
Komerční banky, a. s. Toto sdělení adresujte do sídla banky nebo předejte libovolnému prodejnímu
místu banky.
Další informace o výplatě dividend je možno získat v Komerční bance, a. s., na telefonním čísle
222 432 095 nebo na e-mailové adrese jiri_matyasek@kb.cz.
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