
Tájékoztatás osztalékfizetésről - 2018/05/15

A Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a 2001. évi CXX törvény (Tpt.) alapján
tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a 2018. április 19-én kelt közgyűlési határozat alapján a
törzsrészvényekre a névérték 276%-a, azaz részvényenként 690,037133218455 Ft osztalék kerül
kifizetésre az Alapszabály 5.4. pontjában meghatározottak alapján oly módon, hogy a társaság saját
részvényeire eső osztalék mértékével korrigálja a kifizetést, azaz a saját részvények osztalékát az
osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában szétosztja. A ténylegesen kifizetendő
bruttó osztalék a részvényes tulajdonában lévő  részvények  darabszáma  és  a  megadott  osztalék
mérték  szorzatának a kerekítés szabályai szerint egész forintra kerekített összegeként kerül
megállapításra.
A korrigált részvényenkénti összeget a Társaság 2018. május 24-én határozza meg és teszi közzé a
Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján. Osztalékfizetés kezdő napja 2018. június 6.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatótanács által meghatározott és az osztalékfizetésre
vonatkozó fordulónapon lefolytatott a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerint tulajdonosi
megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.

A tulajdonosi megfeleltetés igazgatótanács által kijelölt fordulónapja: 2018. május 30.
Korrigált osztalék összeg közzétételének napja: 2018. május 24.
Osztalékfizetés kezdő napja: 2018. június 6.

Az osztalék kifizetésének feltételei, hogy a számlavezetők a tulajdonosi megfeleltetéskor hiánytalanul
átadják a jogszabályban előírt adatokat.

1. Jogi személyiséggel rendelkező társaság esetén: cégnév, székhely, illetőség, adószám
2. Magánszemély részvényes esetén: név, születési név, születési hely/idő,

állampolgárság, adóazonosító jel, részvényes neme és címe
Hiányos adatok esetén, azok pótlásáig nem kerül kifizetésre az osztalék. A számlavezető hiánypótlását
követő 2 héten belül kifizetésre kerül az osztalék.

A részvényekre esedékes osztalék kifizetése átutalással történik a részvénytulajdonos
értékpapírszámla-vezetőjének számlájára.

Belföldi és külföldi magánszemélyek részére történő kifizetésnél a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 8.§ (1) bekezdése és 66.§-a alapján 15% személyi jövedelemadót
vonunk le. A kifizetést EHO fizetési kötelezettség nem terheli.

Jogi személyek (belföldi és külföldi egyaránt) részére adólevonás nélkül teljesítjük a kifizetést.

Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül
történik. (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c. pont). Az értékpapír számlavezető köteles az
osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés során a KELER Zrt-nek
nyilatkozni, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az
értékpapírszámlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával
kerül kifizetésre.

A számlavezetőhöz történő átutalást követően a kifizetett osztalékról, valamint a levont adóról
igazolást állítunk ki és juttatunk el legkésőbb 2019. január 31-ig a részvényesekhez (a tulajdonosi
megfeleltetésben megadott levelezési vagy állandó címre).

Plotinus Holding Nyrt.


