ŽIADOSŤ O VÝPLATU DIVIDEND BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM („ŽIADOSŤ“)
(Žiadosť prosíme vyplniť čitateľne paličkovým písmom)

Nižšie uvedený akcionár („Akcionár“) spoločnosti Zentiva, a.s., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01,
Slovenská republika, IČO: 31 411 771, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 5652/B („Spoločnosť“)
týmto žiada Spoločnosť o výplatu dividend schválených valným zhromaždením Spoločnosti konaným dňa 19.
júna 2018 prislúchajúcich všetkým akciám Akcionára v Spoločnosti, a to bankovým prevodom na nižšie uvedený
bankový účet.
I. Identifikačné údaje Akcionára (fyzická/právnická osoba)*
Meno a priezvisko / obchodné meno alebo názov:

trvalý pobyt / sídlo:

rodné číslo / IČO (alebo ZIČ registrované Centrálnym Depozitárom Cenných Papierov, a.s.):

* Ak túto Žiadosť podáva osoba, na ktorú Akcionár previedol právo na výplatu dividend, túto Žiadosť vyplní táto osoba uvedením
svojich údajov, pričom spolu so Žiadosťou predloží Spoločnosti aj príslušnú zmluvu o prevode/postúpení dividend a/alebo iný doklad
preukazujúci oprávnenie na výplatu dividend.
Akcionár, ktorý je právnickou osobou so sídlom mimo Slovenskej republiky, zároveň predloží výpis z príslušného registra, v ktorom
je táto právnická osoba registrovaná, nie starší ako 3 mesiace, z ktorého vyplýva spôsob konania v mene právnickej osoby, prípadne
predloží iné dokumenty preukazujúce, že osoba, ktorá podpísala túto Žiadosť bola oprávnená konať v mene právnickej osoby.
Akcionár, ktorý podáva túto Žiadosť v zastúpení prostredníctvom inej osoby, predloží aj písomné plnomocenstvo udelené
Akcionárom.

II. Bankový účet určený Akcionárom na výplatu dividend
číslo bankového účtu (IBAN):

názov banky:

S.W.I.F.T. / BIC kód (potrebný len v prípade, ak účet je vedený bankou, ktorá nemá sídlo alebo pobočku na území SR):

III. Výplata dividend za predchádzajúce obdobia
Ak Akcionár nemá vyplatené dividendy Spoločnosti za predchádzajúce obdobia, Akcionár môže požiadať v rámci tejto Žiadosti
aj o výplatu týchto dividend, a to uvedením roku (rokov), za ktoré Akcionár výplatu dividend požaduje. V takomto prípade
Spoločnosť posúdi prípadný nárok Akcionára na výplatu dividend a vyplatí zodpovedajúce dividendy za príslušné roky na vyššie
uvedený bankový účet.

Žiadam o vyplatenie dividendy aj za rok (roky): .....................................................................
IV. Výplata plnenia zo zníženia základného imania
Ak Akcionár má právo na poskytnutie plnenia zo zníženia základného imania (t.j. ak bol akcionárom Spoločnosti k 22. júnu
2018), o ktorom rozhodlo valné zhromaždenie Spoločnosti konané dňa 19. júna 2018, Akcionár môže požiadať v rámci tejto
Žiadosti aj o výplatu tohto plnenia zo zníženia základného imania. V takomto prípade Spoločnosť posúdi prípadné právo
Akcionára na výplatu zníženia zo základného imania a vyplatí zodpovedajúce plnenie po splnení zákonných požiadaviek na
výplatu zníženia základného imania na vyššie uvedený bankový účet.

Žiadam o vyplatenie plnenia zo zníženia základného imania (áno/nie): ..........................................................

Strana 1 z 2

V. Vyhlásenie o daňovej rezidencií pre účely zdaňovania dividend za rok 2017
Akcionár vyznačí zaškrtnutím jednu z nižšie uvedených možností (t.j. jednu z možností a) až f)), a to na znak svojho
vyhlásenia o svojej daňovej rezidencii v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v aktuálnom znení („Zákon o dani
z príjmov“) a prípadne uvedie ďalšie požadované údaje.
Akcionár berie na vedomie, že bez vyplnenia nižšie uvedeného, Spoločnosť nebude môcť riadne spracovať túto Žiadosť a
vyplatiť dividendy Akcionárovi, nakoľko si Spoločnosť nebude môcť riadne splniť svoje povinnosti v súvislosti s výplatou
dividend podľa Zákona o dani z príjmov, resp. bude musieť zraziť daň z dividend vyplatených ako pre akcionárov, ktorí nie sú
rezidenti SR v maximálnej výške, t.j. 35%. Akcionár, ktorý nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky (tzn. typicky
osoby, ktoré nemajú v SR trvalý pobyt / sídlo), berie taktiež na vedomie, že Spoločnosť od neho môže požadovať 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.
a) Fyzická osoba – daňový rezident Slovenskej republiky
b) Fyzická osoba – daňový rezident zmluvného štátu
- zmluvný štát*: ........................................................................................................
- budem požadovať vydanie potvrdenia o zaplatení dane (áno/nie)**: ...........................
- dátum narodenia**: ................................................................................................
c) Fyzická osoba – daňový rezident nezmluvného štátu
- budem požadovať vydanie potvrdenia o zaplatení dane (áno/nie)**: ...........................
- dátum narodenia**: ................................................................................................
d) právnická osoba – daňový rezident Slovenskej republiky
e) právnická osoba – daňový rezident zmluvného štátu
f) právnická osoba – daňový rezident nezmluvného štátu
- budem požadovať vydanie potvrdenia o zaplatení dane (áno/nie)**: ............................
- identifikačné číslo pridelené v zahraničí**: .................................................................
* Akcionár, ktorý nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky a je fyzickou osobou-rezidentom zmluvného štátu (napríklad ČR),
zároveň uvedie aj príslušnú krajinu, ktorej je daňovým rezidentom, za účelom posúdenia aplikovateľnej sadzby dane v zmysle
príslušnej medzinárodnej zmluvy.
** Akcionár, ktorý nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, vyznačí, či bude požadovať od príslušného správcu dane
potvrdenie o zaplatení dane. Ak takýto Akcionár bude požadovať vydanie potvrdenia, Akcionár zároveň uvedie aj svoj dátum
narodenia (v prípade fyzickej osoby), resp. identifikačné číslo pridelené v zahraničí (v prípade právnickej osoby)
Zmluvným štátom sa rozumie štát, s ktorým má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo 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 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9501.

Akcionár svojim podpisom na tejto Žiadosti nižšie potvrdzuje (i) správnosť a úplnosť údajov poskytnutých Spoločnosti v tejto
Žiadosti ku dňu podpísania tejto Žiadosti, a (ii), že je konečným príjemcom dividendy vyplácanej v zmysle tejto Žiadosti.
Akcionár berie na vedomie, že Spoločnosť použije tieto údaje za účelom vyplatenia dividend a za účelom posúdenia vykonania
zákonných zrážok z dividend v zmysle príslušných právnych predpisov a ich odvodu a vykázania príslušnému správcovi dane,
prípadne za účelom splnenia si iných zákonných povinností v súvislosti s výplatou dividend.

Akcionár: v ..................................... dňa ..................................... .
(v prípade právnickej osoby, resp. v prípade zastúpenia, sa uvedú údaje podpisujúceho)
meno:

..................................................................

funkcia:

..................................................................

Podpis: .................................

Kontaktné údaje Akcionára:
Poskytnutie kontaktných údajov je dobrovoľné a v prípade ich vyplnenia môžu byť použité Spoločnosťou za účelom uľahčenia
komunikácie s Akcionárom pri spracovaní tejto Žiadosti, napríklad v prípade neúplnej alebo nečitateľne vyplnenej Žiadosti.
Akcionár vyplnením týchto údajov súhlasí s ich spracúvaním Spoločnosťou. Tento súhlas môže Akcionár odvolať, a to zaslaním
odvolania súhlasu Spoločnosti rovnakým spôsobom ako tento súhlas udelil.
email: .................................................................................. telefón: ................................................................
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