K bodu 8 RVZ
Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na
určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť výšku, spôsob
a miesto výplaty dividend a rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na
dividendu zo zisku dosiahnutého v roku 2019 a z nerozdeleného zisku za rok 2016 nasledovne:
1. Právo na výplatu dividendy zo zisku dosiahnutého v roku 2019 a z nerozdeleného zisku za rok
2016
-

vo výške

15,836922 Eur na každú akciu v menovitej hodnote 6 Eur

-

vo výške 1 266 953,760000 Eur na každú akciu v menovitej hodnote 480 000 Eur

-

vo výške

2,639487 Eur na každú akciu v menovitej hodnote 1 Euro

majú fyzické a právnické osoby, ktoré boli ku dňu 22. júla 2020 (rozhodujúci deň na určenie
osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidované u Centrálneho depozitára cenných
papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Celková dividenda vyplatená akcionárovi za všetky jeho akcie bude zaokrúhlená s presnosťou na
dve desatinné miesta. Postupné zaokrúhľovanie v dvoch alebo vo viacerých stupňoch je
neprípustné. Číselná hodnota celkovej dividendy vyplatenej akcionárovi za všetky jeho akcie sa
zaokrúhľuje tak, že sa vynechajú všetky číslice za druhou číslicou zaokrúhľovaného čísla
nasledujúcou po desatinnej čiarke, a táto druhá číslica sa ďalej upraví podľa číslic, ktoré
nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o
jednu.
2. Výplata dividend bude realizovaná na základe riadne uplatneného práva na jej výplatu
nasledovne:
a/ akcionár / fyzická osoba
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet na základe Žiadosti
o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet doručenej na adresu sídla spoločnosti
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis
akcionára na Žiadosti musí byť úradne osvedčený (overený) len v prípade:
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(i) ak akcionár žiada prvý krát o výplatu dividendy bezhotovostným prevodom na bankový
účet,
(ii) ak akcionár žiada vyplatiť dividendu bezhotovostným prevodom na iný účet ako je účet
uvedený na jeho poslednej Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový
účet, doručenej do sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., na ktorej bol
jeho podpis úradne osvedčený (overený),
b/ akcionár / zahraničná fyzická osoba
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet na základe Žiadosti
o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet doručenej na adresu sídla spoločnosti
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis
akcionára alebo osoby/osôb oprávnených konať za akcionára na Žiadosti musí byť úradne
osvedčený (overený),
c/ akcionár / právnická osoba
- bezhotovostným prevodom na bankový účet na základe Žiadosti o bezhotovostný prevod
dividendy na bankový účet (ďalej aj “Žiadosť“), doručenej na adresu sídla spoločnosti
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis
akcionára alebo osoby/osôb oprávnených konať za akcionára na Žiadosti musí byť úradne
osvedčený (overený). Akcionár, tuzemská právnická osoba, je povinná k Žiadosti predložiť
originál alebo úradne osvedčený výpis z obchodného registra SR nie starší ako tri mesiace;
akcionár zahraničná právnická osoba predloží výpis z príslušného registra potvrdzujúci jej
právnu subjektivitu a spôsob konania za túto osobu, nie starší ako tri mesiace.
Predstavenstvo spoločnosti oznámi akcionárom spôsob a miesto výplaty dividend listom na ich
adresu uvedenú v Centrálnom depozitári
cenných papierov SR, a.s., podľa stavu
k rozhodujúcemu dňu na určenie osôb oprávnených uplatniť si právo na dividendu; prílohou listu
bude formulár Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, ktorý bude
akcionárom k dispozícii aj na internetovej stránke spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa,
a.s., navštívením odkazu www.allianzsp.sk/vyplata_dividend.
3. Dividenda je splatná na základe riadne uplatneného práva na jej výplatu najneskôr do 60 dní od
rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 22. júl
2020. Právo na výplatu dividendy akcionári uplatňujú prostredníctvom v súlade s týmto
uznesením podpísanej Žiadosti doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská
poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, v ktorej musia byť vyplnené všetky
požadované údaje vrátane pre účely zdaňovania dividend za rok 2019 riadne vyplneného
vyhlásenia o daňovej rezidencii akcionára a vyhlásenia akcionára o tom, že je skutočným
vlastníkom dividendy; inak sa právo na výplatu dividendy nepovažuje za riadne uplatnené.
4. Dividenda je v rozsahu stanovenom právnymi predpismi predmetom zdravotného odvodu
a zrážkovej dane z príjmu v Slovenskej republike. Povinnosť vypočítať, zraziť a odviesť
zdravotný odvod a zrážkovú daň z príjmu má spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
5. Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je
potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo
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písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského
jazyka.
6. Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej
republiky, týkajúce sa výplaty dividend je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou
„Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
listín z 5.10.1961.

Predstavenstvo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., týmto navrhuje riadnemu
valnému zhromaždeniu schváliť uznesenie nasledovného znenia:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
schvaľuje
návrh rozhodnutia o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určení rozhodujúceho dňa na
určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu zo zisku dosiahnutého v roku 2019
a z nerozdeleného zisku za rok 2016 tak, ako bol predložený predstavenstvom spoločnosti
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.“

3

