„MEX POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Piotrkowska 60
90-105 Łódź
DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY
(krajowe osoby prawne, krajowe jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi)
W imieniu Akcjonariusza
Nazwa pełna: ________________________________________________________________________________________________
Nazwa skrócona: _________________________________________________________________________________________
Adres siedziby: ___________________________________________________________________________________________
Gmina: __________________________________________________________________________________________________
Województwo: ____________________________________________________________________________________________
Kraj: ___________________________________________________________________________________________________
KRS: _______________________________ NIP: _______________________________ REGON: ______________________________

Imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość reprezentanta: ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Urząd Skarbowy Akcjonariusza: ______________________________________________________________________________
Adres Urzędu Skarbowego (ulica, kod, miejscowość): ______________________________________________________________
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.: ______________________________________________________
Wydaję „Mex Polska” S.A. dyspozycję wypłaty środków pieniężnych w wysokości kwoty netto dywidendy za rok 2015, należnej
na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Należną kwotę proszę przelać na rachunek bankowy Akcjonariusza
Nazwa i Oddział Banku: ________________________________________________________________________________
Nr rachunku bankowego (IBAN): _________________________________________________________________________
Przyjmuję do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone uprawnienia
Akcjonariusza do otrzymania dywidendy za dany rok, nie wcześniej niż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym na dzień 29 lipca
2016 roku.
W przypadku potrącenia przez „Mex Polska” S.A. (płatnika) zryczałtowanego podatku od dochodu z udziału w zyskach osób
prawnych, w związku z wypłatą dywidendy, ewentualnego zwrotu całości lub części kwoty podatku Akcjonariusz będzie dochodzić
samodzielnie, na własny koszt i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.), bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu od „Mex Polska” S.A.
W każdym przypadku nie przedstawienia odpowiednich dokumentów wskazujących na zwolnienie z podatku lub uzasadniających
zastosowanie odrębnej stawki podatku, lub w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych
dokumentów, według wyłącznej oceny przez „Mex Polska” S.A., „Mex Polska” S.A. dokona obliczenia i pobrania podatku w
wysokości 19% i wypłaci Akcjonariuszowi dywidendę netto.
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Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych w niniejszej dyspozycji. W przypadku podania niepełnych
lub błędnych danych, adresu lub numeru rachunku bankowego, „Mex Polska” S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności za
nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków pieniężnych z tytułu dywidendy.
UWAGA !
Wypełnioną i podpisaną 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 (podpis/y pod dyspozycją musi/muszą zostać
poświadczony/e przez notariusza).
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
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zostanie pomniejszona o
19% zryczałtowany podatek dochodowy, pobierany i odprowadzany przez Spółkę, jako płatnika tego podatku, na rachunek
właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 22 i art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dywidenda zostanie wypłacona przelewem na rachunek wskazany 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 (podpis/y pod dyspozycją musi/muszą zostać poświadczony/e przez notariusza)
Osobami uprawnionymi do złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy w imieniu akcjonariusza - osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej są:
1. osoby umocowane do działania w imieniu takiej osoby lub jednostki, co powinno wynikać bezpośrednio z treści aktualnego
odpisu z odpowiedniego rejestru lub
2. pełnomocnik ustanowiony przez osoby umocowane wskazane w pkt 1.
Osoby fizyczne reprezentujące akcjonariusza - osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
(także pełnomocnik) powinny legitymować się odpowiednim dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem), a nadto
przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu takiej osoby prawnej lub jednostki
sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza, chyba że umocowanie
do działania w imieniu osoby prawnej lub takiej jednostki wynika bezpośrednio z treści przedłożonego odpisu z odpowiedniego
rejestru. Dokumenty powyższe, należy dołączyć do dyspozycji (w przypadku kserokopii dokumenty muszą być poświadczone
notarialnie za zgodność z oryginałem).
W przypadku zamiaru skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, należy złożyć oświadczenie wskazujące na fakt takiego
zwolnienia z podaniem jego podstawy prawnej. W przypadku akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi stawka podatku
może być odmienna i wynikać z postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub nie pobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych siedziby podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. W każdym przypadku nie przedstawienia ww.
dokumentów lub w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych dokumentów, według wyłącznej
oceny Spółki, Spółka dokona obliczenia, pobrania podatku i wypłaci akcjonariuszowi dywidendę netto.
W przypadku uzyskania informacji, że należące do Akcjonariusza akcje lub wierzytelności z tytułu posiadania akcji Spółki
są przedmiotem zastawu, zajęcia komorniczego itp., dywidenda zostanie wypłacona na rachunek podmiotu uprawnionego po
szczegółowej analizie dokumentacji.

______________________________, dnia __________________ r.

Podpis i pieczęć osoby składającej dyspozycję
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