„MEX POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Piotrkowska 60
90-105 Łódź
DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY
(wypełniają Akcjonariusze będący osobami fizycznymi)
Ja, niżej podpisany,
Imię i nazwisko Akcjonariusza: _____________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: Kraj:________________________________Miejscowość:______________________________________
Kod pocztowy:_____________ Ulica:________________________________________ Nr domu:________ Nr lokalu:_______
Seria i nr dokumentu tożsamości: __________________________________________________________________________
Nr PESEL / inny numer identyfikacyjny (os. zagraniczne):________________________________________________________
Nr NIP / inny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych (os. zagraniczne): ______________________________________
Właściwy urząd skarbowy / organ administracji podatkowej (os. zagraniczne): ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Nr telefonu kontaktowego __________________________________________________
Kontaktowy adres e-mail __________________________________________________

Rodzaj przysługujących akcji Spółki na dzień 08.07.2016 r. (właściwe zaznaczyć):

 imienne

 na okaziciela

Seria i numer przysługujących akcji Spółki na dzień 08.07.2016 r.: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Łączna ilość przysługujących akcji na dzień 08.07.2016 r.: ______________________________________________________

Niniejszym oświadczam, iż:


w dniu 08.07.2016 r. byłem/-am jedyną osobą uprawnioną z wskazanych wyżej akcji Spółki,



przysługująca mi z tego tytułu wierzytelność o wypłatę dywidendy nie jest w żaden sposób ograniczona,
w szczególności nie podlega zajęciu, ani nie została przeniesiona na osobę trzecią w wyniku czynności prawnej
lub innego zdarzenia prawnego.

Wobec powyższego wnoszę o wypłatę dywidendy przysługującej mi zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z dnia 24 czerwca 2016 r., po uprzednim pomniejszeniu jej o podatek dochodowy od osób
fizycznych w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa (właściwe zaznaczyć):


Przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla:
Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________________
Nazwa i Oddział Banku: ____________________________________________________________________________
Nr rachunku bankowego (IBAN): ________________________________________________________________________



Gotówką w kasie Spółki – do rąk pełnomocnika (w przypadku zaznaczenia tej opcji do niniejszej dyspozycji należy
załączyć pełnomocnictwo oraz kserokopię dokumentu tożsamości Akcjonariusza)



Gotówką w kasie Spółki – do rąk własnych
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DODATKOWE OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZA
Przyjmuję do wiadomości, iż powyższa dyspozycja wypłaty dywidendy zostanie wykonana wyłącznie w sytuacji,
jeżeli zostaną potwierdzone moje uprawnienia do otrzymania dywidendy.
Oświadczam, że: (właściwe zaznaczyć)
 posiadam miejsce zamieszkania na terytorium Polski (posiadam na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni
w roku podatkowym),
 nie posiadam miejsca zamieszkania na terytorium Polski (posiadam poza terytorium Polski centrum interesów osobistych
lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i przebywam poza terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym),
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zakreślenia drugiej z powyższych opcji i nie przedstawienia Spółce do
dnia 29 lipca 2016 roku zaświadczenia o siedzibie wydanego do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową
państwa obcego (certyfikat rezydencji) lub w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych
dokumentów, Spółka wypłaci mi dywidendę pomniejszoną o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.
W przypadku zakreślenia drugiej z powyższych opcji (nierezydenci) należy też wskazać dodatkowe dane osobowe:
Data i miejsce urodzenia: ___________________________________________________________________________
Imię ojca: ________________________________________________________________________________________
Imię matki: _______________________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Mex Polska” S.A. moich danych osobowych w celach związanych z realizacją
niniejszej dyspozycji, a także w innych celach służących realizacji moich uprawnień oraz oświadczam, że świadoma/y jestem
prawa do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
W przypadku, gdy podane przeze mnie w niniejszej dyspozycji dane osobowe są inne od wskazanych w dokumentach „Mex
Polska” S.A. wnioskuję o aktualizację tych danych.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015
Dnia 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie
podziału zysku netto za 2015 rok w wysokości 2.939.237,31 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę
2.529.593,88 zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję.
Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, posiadający akcje w dniu 8 lipca 2016 roku (dzień dywidendy).
Rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi począwszy od dnia 29 lipca 2016 roku, w terminie 7 dni licząc od daty złożenia
prawidłowo wypełnionej Dyspozycji wypłaty dywidendy i potwierdzenia uprawnień akcjonariusza do wypłaty dywidendy.
Kwota dywidendy wypłacanej poszczególnym akcjonariuszom, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zostanie
pomniejszona o 19% zryczałtowany podatek dochodowy, pobierany i odprowadzany przez Spółkę, jako płatnika tego
podatku, na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 oraz art. 41 ust.
4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dywidenda zostanie wypłacona w formie wskazanej w Dyspozycji.
Dyspozycję wypłaty dywidendy można złożyć osobiście w siedzibie „Mex Polska” S.A. bądź przesłać listem poleconym na
adres „Mex Polska” S.A. – ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi zostać
poświadczony przez notariusza).

______________________________, dnia __________________ r.

____________________________________________
czytelny podpis Akcjonariusza
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