Oznámení o výplatě podílů na zisku (dividend) společnosti TORQUES a.s.
akcionářům
Vážení akcionáři,
společnost TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1158 (dále jen
„Společnost“), si Vám dovoluje oznámit, valná hromada Společnosti konaná dne 30. června 2022
rozhodla o rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti a výplatě podílů na zisku (dividend)
akcionářům Společnosti v celkové výši 2.575.500,- Kč, přičemž na každou akcii Společnosti připadá
částka podílu na zisku (dividenda) ve výši 85,- Kč před zdaněním. Daň bude sražena Společností a
uhrazena příslušnému finančnímu úřadu v souladu s platnými právními předpisy.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den 23. června 2022 – právo na výplatu
dividendy má každá osoba, která byla vlastníkem akcií Společnosti ke dni 23. června 2022.
Dividendy jsou splatné do 6 měsíců ode dne 30. června 2022, kdy se konala valná hromada Společnosti,
která rozhodla o rozdělení zisku, tj. jsou splatné do 30. prosince 2022 včetně.
Podle zákona a stanov Společnosti poskytuje Společnost veškerá peněžitá plnění, včetně dividendy,
akcionáři výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Z tohoto důvodu Vás Společnost
jako akcionáře žádá, abyste Společnosti bez zbytečného odkladu sdělili číslo bankovního účtu pro
výplatu dividendy, a to zasláním vyplněného formuláře „Oznámení bankovního spojení“ s Vaším
ověřeným podpisem na adresu sídla Společnosti. Tento formulář je přílohou tohoto oznámení. Pokud
jste Společnosti své bankovní spojení již dříve sdělili a toto bankovní spojení je stále aktuální a nepřejete
si je změnit, není nutné vyplněný a ověřeně podepsaný formulář znovu zasílat – Společnost Vám vyplatí
podíl na zisku na tento Vámi již dříve sdělený bankovní účet. Společnost však nenese odpovědnost za
správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.
Kontaktní osoba pro další informace: Ing. Marián Janov, telefon + 420 603 820 396, e-mail:
janov.marian@gmail.com
V Brně dne 7. července 2022
Ing. Marián Janov, předseda představenstva TORQUES a.s.

OZNÁMENÍ BANKOVNÍHO SPOJENÍ
Já, níže podepsaný akcionář společnosti TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628
00 Brno, IČ: 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn.
B 1158 (dále jen „Společnost“),
tímto sděluji Společnosti číslo svého bankovního účtu za účelem výplaty podílu na zisku (dividendy)
Společností a žádám o jeho výplatu na tento účet:
Jméno a příjmení
akcionáře
/ název akcionáře –
právnické osoby
Trvalé bydliště akcionáře
/ sídlo akcionáře –
právnické osoby
Datum narození akcionáře
/ IČ akcionáře – právnické
osoby
Číslo bankovního účtu
včetně směrového kódu
banky

Název banky, u které je
účet veden

Tímto prohlašuji, že jsem konečným vlastníkem tohoto příjmu z podílu na zisku a jsem daňovým
rezidentem v České republice.
(V případě, že nejste českým daňovým rezidentem, „Českou republiku“ škrtněte a dopište správný název
země daňové rezidence, případně nás kontaktujte.)
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a správné.
Současně prohlašuji, že souhlasím s tím, aby shora uvedený bankovní účet byl u mé osoby jakožto
akcionáře Společnosti použit pro účely zápisu do seznamu akcionářů Společnosti vedeného ve smyslu
§ 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
Dne: __________________

Úředně ověřený podpis akcionáře: ______________________________
(U akcionáře - právnické osoby úředně ověřený podpis osob oprávněných za právnickou osobu jednat
doložený aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím
existenci právnické osoby a jejich oprávnění právnickou osobu zastupovat.)
Vyplněné a ověřeně podepsané prosíme zaslat na adresu: TORQUES a.s., Bzenecká 4157/10, 628
00 Brno

