Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Zentiva, a.s.
konané dňa 18.6.2019 - informácia k výplate dividend
Spoločnosť Zentiva, a.s., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 31 411
771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5652/B
(„Spoločnosť“) si dovoľuje informovať svojich akcionárov, že riadne valné zhromaždenie Spoločnosti,
ktoré sa konalo 18. júna 2019 („Valné zhromaždenie“) schválilo rozdelenie zisku Spoločnosti za rok
2018 („Dividenda“), a to v celkovej výške

: 2 268 268,80 eur, t.j. 1,40 eur na akciu Spoločnosti.

1

Informácia k zdaňovaniu Dividendy

1.1

Spoločnosť je povinná vo vzťahu k Dividende za rok 2018 (t.j. za účtovné obdobie od 1.1.2018 do
31.12.2018) v zmysle § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení (ďalej
len „Zákon o dani z príjmov“) posúdiť potrebu vykonania zrážky dane z dividend (a následne
odvedenia dane správcovi dane), a to v závislosti od daňovej rezidencie príslušného akcionára
(„Daň z dividend“).

1.2

Dani z dividend podliehajú akcionári Spoločnosti, ak sú:
(a)

fyzické osoby – daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa Zákona o dani
z príjmov („FO – daňoví rezidenti SR“), napríklad fyzické osoby, ktoré majú na území
SR trvalý pobyt,

(b)

fyzické osoby – daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa Zákona o dani
z príjmov, ktorí sú rezidenti tzv. zmluvného štátu („FO – daňoví rezidenti zmluvného
štátu“), napríklad fyzické osoby, ktoré majú na území ČR trvalý pobyt,

(c)

fyzické osoby – daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa Zákona o dani z
príjmov, ktorí sú rezidenti tzv. nezmluvného štátu („FO – daňoví rezidenti
nezmluvného štátu“),

(d)

právnické osoby – daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa Zákona o dani z
príjmov, ktorí sú rezidenti tzv. nezmluvného štátu („PO – daňoví rezidenti
nezmluvného štátu“).

Zmluvným štátom sa rozumie štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú
zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií
týkajúcich sa daní, alebo štáty, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej
ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu. Zoznam zmluvných
štátov v zmysle § 2 písm. x) Zákona o dani z príjmov je zverejnený na webovom sídle
Ministerstva
financií
SR
na
https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priamedane/dane-z-prijmu/platne-ucinne-medzinarodne-zmluvy-podla-2-pism-x-zakona-c-595/2003-zz-zneni-neskorsich-predpisov/.
Pre posúdenie daňového statusu konkrétneho akcionára, Spoločnosť odporúča, aby sa akcionár
poradil so svojim daňovým poradcom.
1.3

Daň z dividend sa uplatní vo výške v prípade:
(a)

FO – daňoví rezidenti SR: 7%,

(b)

FO – daňoví rezidenti zmluvného štátu: podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy alebo 7%,

(c)

FO – daňoví rezidenti nezmluvného štátu: 35%,

(d)

PO – daňoví rezidenti nezmluvného štátu: 35%.

1.4

Spoločnosť môže požadovať od akcionára, ktorý nie je daňovým rezidentom SR (tzn. typicky
osoby, ktoré nemajú v SR trvalý pobyt / sídlo), aj predloženie certifikátu o daňovej rezidencii
vydaný správcom dane krajiny, v ktorej je daný akcionár daňovým rezidentom. Tento certifikát
bude môcť byť použitý za účelom posúdenia správnej sadzby dane z dividend, ako aj v prípade
kontroly vykonávanej správcom dane ohľadom vykonania zrážky a odvedenia dane z dividend.

1.5

Daň z dividend zrazí (a odvedie správcovi dane) Spoločnosť automaticky a akcionárom vyplatí
Dividendu zníženú o vykonanú zrážku Dani z Dividend. Týmto však nie sú vylúčené iné prípadné
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daňové a odvodové povinnosti, ktoré sa môžu na výplatu dividend vzťahovať v zahraničí podľa
cudzích právnych predpisov rozhodujúcich vo vzťahu ku konkrétnemu akcionárovi.
1.6

Za účelom správneho stanovenia zrážkovej Dane z dividend, Spoločnosť pred výplatou Dividend
požaduje, aby akcionári predložili vyhlásenie o daňovej rezidencii. Akcionári tak môžu urobiť
prostredníctvom tlačiva – žiadosť o výplatu dividend bezhotovostným prevodom dostupným na
tomto webe tu.

2

Spôsob a miesto výplaty Dividendy

1.7

Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na Dividendu je 24.6.2019 (ďalej len
„Rozhodujúci deň pre výplatu dividend“). Nárok na výplatu Dividend má fyzická alebo
právnická osoba, ktorá bola k Rozhodujúcemu dňu pre výplatu dividend registrovaná v
Centrálnom depozitári cenných papierov SR a.s. ako akcionár spoločnosti Zentiva, a.s. (každá
takáto osoba ďalej ako „Akcionár“).

1.8

Výplata Dividend bude v súlade s § 178 ods. 6 Obchodného zákonníka realizovaná na základe
riadne uplatneného práva na jej výplatu bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na
bankový účet určený Akcionárom, a to na podklade žiadosti Akcionára doručenej spoločnosti,
spolu so všetkými informáciami, ktoré spoločnosť bude vyžadovať za účelom splnenia si
daňových, odvodových a iných povinností v zmysle príslušných právnych predpisov v súvislosti s
výplatou Dividend (ďalej len „Žiadosť“).

1.9

Dividenda bude vyplatená Akcionárovi najneskôr do 60 dní od Rozhodujúceho dňa pre výplatu
dividend, za predpokladu, že Akcionár doručí spoločnosti Žiadosť v termíne do 24.7.2019
(vrátane). V prípade, ak Akcionár doručí spoločnosti Žiadosť po dátume 24.7.2019, bude mu
vyplatená Dividenda v lehote do 60 dní od dňa doručenia jeho Žiadosti spoločnosti.

1.10

Nevyplatené Dividendy bude spoločnosť držať po dobu 4 rokov od Rozhodujúceho dňa pre výplatu
dividend. O ďalšom použití týchto finančných prostriedkov (Dividend) rozhodne valné
zhromaždenie.

Formulár Žiadosti je dostupný na tomto webe tu. Vyplnené a podpísané Žiadosti môžu akcionári zasielať
•

poštou na adresu sídla Spoločnosti: Einsteinova 24, Bratislava 851 01, Slovenská republika,

•

prípadne môžu akcionári podľa svojho uváženia zasielať elektronickou poštou ako .pdf formát
(farebný sken) na emailovú adresu: akcionari.sk@zentiva.com.

3

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o spracúvaní Žiadostí a výplate dividend môžu akcionári požadovať písomne
alebo elektronicky na emailovej adrese akcionari.sk@zentiva.com. Údaje obsiahnuté v Žiadosti
bude Spoločnosť uchovávať po dobu spracúvania Žiadosti, ako aj po dobu do kedy môže príslušný
daňový úrad vykonať kontrolu zrážky a odvodu dane z dividend. Údaje obsiahnuté v Žiadosti
môžu byť poskytnuté daňovému úradu, ako aj daňovým a právnym poradcom Spoločnosti.
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