Rozhodnutí představenstva o zálohovém vyplacení podílu na zisku za rok 2017
přijatém na zasedání představenstva
konaného dne 11.5. od 10:00 v Soběslavi
Představenstvo společnosti Rašelina a.s. rozhodlo o zálohovém vyplacení podílu na zisku následovně:
a) záloha na výplatu podílu:
25,- Kč / akcii
b) místo výplaty:
sídlo společnosti Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
c) termín výplaty:
V hotovosti do 5 000,- Kč
od 10.7.2017 do 11.8.2017, každý pracovní den od 8,00 do 14,00
od 14.8.2017 do 22.9.2017, každé pracovní pondělí od 8,00 do 14,00
od 25.9.2017 dohodou na základě telefonické nebo mailové komunikace
Doporučujeme návštěvu ve společnosti sjednat dopředu.
Převodem na bankovní účet
Výplata bude prováděna do 5 pracovních dnů po předložení nebo doručení žádosti o
výplatu zálohy na dividendu. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen z důvodu
správnosti čísla účtu.
Žádost o výplatu dividendy je ke stažení na webových stránkách společnosti.
Legislativní zdůvodnění
Zákon o obchodních korporacích nově upravuje možnost výplaty záloh na podíl na zisku, a to
včetně nerozděleného zisku z předchozích období. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplatit
pouze na základě mezitímní účetní závěrky, na jejímž základě bude zjištěno, že společnost má
dostatek prostředků na rozdělení zisku. Obdobně jako u výplaty podílu na zisku nesmí společnost
vyplatit zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. Zároveň platí, že
výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření za
běžné účetní období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o
neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu, pokud je zřízen.
Prostředky z rezervních fondů ani z vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není
společnost oprávněna měnit, nemohou být k výplatě záloh na výplatu podílu použity. Pokud
obchodní korporace zálohu na podíl na zisku společníkovi poskytne, musí být vypořádána
v závislosti na skutečnosti rozhodné pro výplatu podílu na zisku. Touto rozhodnou skutečností je
splatnost podílu na zisku podle § 34 odst. 2, za předpokladu, že o vyplacení podílu na zisku rozhodl
statutární orgán.
Pokud bylo rozhodnuto o rozdělení zisku za období, za které byla vyplacena záloha, a následně má
dojít k výplatě podílu na zisku, statutární orgán vyplatí společníkovi (kterému byla vyplacena
záloha) kladný rozdíl mezi částkou podílu na zisku a částkou vyplacené zálohy. Pokud je rozdíl
mezi částkou podílu na zisku a částkou vyplacené zálohy záporný (vyplacená záloha není kryta
odpovídající částkou podílu na zisku), společník příslušný rozdíl vrátí obchodní korporaci
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