
DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY 
(osoba fizyczna) 

 
Ja niżej podpisany Akcjonariusz: _______________________________________________, któremu 

przysługiwało ______________ akcji w dniu 27 czerwca 2013 r., legitymująca/y się dowodem 

osobistym o numerze i serii ____________, posiadająca/y numer PESEL 

_________________________________, zamieszkała/y w _______________________________ 

(_____-_______) przy ul. _______________________________, numer telefonu kontaktowego: 

________________________________, niniejszym wydaję dyspozycję Górnośląskiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach wypłaty środków pieniężnych tytułem 

wypłaty dywidendy za rok 2012 w kwocie netto. Kwotę dywidendy proszę (zaznaczyć właściwe ):  

�  przelać na rachunek bankowy Akcjonariusza w banku ________________________________, 

numer rachunku:  

                          

 

�  przesłać przekazem pocztowym na wskazany przeze mnie w niniejszej dyspozycji adres (koszt 

przekazu zostanie potrącony z należnej dywidendy).   

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy 
zostaną potwierdzone uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy, nie 
wcześniej niż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym każdorazowo przez Walne Zgromadzenie 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach. 
 
Ponadto oświadczam, że mam świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się 
może z poświadczeniem okoliczności niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym  
i prawnym – w szczególności wynikającej z art. 286 k.k. oraz 405 k.c. 
 
Przysługujące mi roszczenie o wypłatę dywidendy podlega realizacji na moją rzecz w całości i nie jest 
w żaden sposób ograniczone – w szczególności nie podlega zajęciu, ani nie zostało przeniesione na 
osobę trzecią w wyniku czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego. 
 
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych wskazanych powyżej lub zmiany numeru 
rachunku bankowego zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach o zmianach, z zastrzeżeniem wymogu 
złożenia podpisu notarialnie poświadczonego lub złożenia stosownego oświadczenia w obecności 
uprawnionego pracownika Spółki. 
 
W przypadku, gdy podane w niniejszej dyspozycji dane Akcjonariusza  są inne od wskazanych  
w księdze akcyjnej Emitenta, wnioskuję o aktualizację tych danych w księdze akcyjnej Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach. 
 
Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych w niniejszej dyspozycji.  
W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, adresu lub numeru rachunku bankowego, 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. nie  będzie ponosić odpowiedzialności za 
nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków pieniężnych z tytułu dywidendy. 
 
 
 



Ponadto (zaznaczyć właściwe):   
� Oświadczam, że ciąży na mnie nieograniczony obowiązek podatkowy z uwagi na posiadanie miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej (posiadam na terytorium Polski centrum 
interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywam na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym).   
� Oświadczam, że ciąży na mnie ograniczony obowiązek podatkowy z uwagi na nie posiadanie 
miejsca zamieszkania na terytorium Polski (posiadam poza terytorium Polski centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów  życiowych) i przebywam poza terytorium Polski 
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym) i stosownie do zapisu art. ....................... umowy 
międzynarodowej z dnia ...........................................  o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej  
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, a ............................................................ korzystam ze zwolnienia 
(odmiennej stawki .............) od podatku dochodowego z tytułu dochodów z udziału w zyskach osób 
prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W załączeniu przedkładam certyfikat 
rezydencji wydany do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową państwa obcego 
(w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego). 
 
Ponadto oświadczam, że: w przypadku potrącenia przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
S.A. zryczałtowanego podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z wypłatą 
dywidendy, ewentualnego zwrotu całości lub części kwoty podatku będę 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 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach. Świadom/a jestem, iż 
 w każdym przypadku nie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub w przypadku powzięcia 
jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych dokumentów, według wyłącznej oceny 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Spółka dokona obliczenia i pobrania podatku 
w wysokości 19% (lub według stawki określonej w umowie międzynarodowej)  
i wypłaci mi dywidendę netto.   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą 
w Katowicach moich danych osobowych w celach związanych z wykonaniem niniejszej dyspozycji  
i realizacją prawa do dywidendy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz.U.2002.101.926 j.t.). 
 

_____________, dnia ___________ 
 
 
 
 

czytelny podpis akcjonariusza  
[zło żony w obecno ści upowa żnionego pracownika Spółki lub  

potwierdzony notarialnie] 
 
 
 
 
UWAGA !  Dyspozycję można złożyć osobiście w miejscach i terminach wskazanych na stronie 
internetowej www.gpw.katowice.pl Wypełnioną i podpisaną dyspozycję można również przesłać listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. 
Wojewódzka 19, Katowice 40-026 (w takim przypadku podpis/y pod dyspozycj ą musi/musz ą 
zostać poświadczony/e przez notariusza)  


