
OŚWIADCZENIE 
(osoba fizyczna) 

 
Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: _______________________________________________, 

legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze i serii _________________________ 

posiadająca/y numer PESEL _________________________________, zamieszkała/y w 

_______________________________ (_____-_______) przy 

ul. _______________________________, numer telefonu kontaktowego: 

________________________________, wobec podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r. o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012, niniejszym 

oświadczam, że ilość posiadanych przeze mnie akcji w dniu 27 czerwca 2013 r., tj. w dniu odbycia 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą 

w Katowicach, nie uległa zmianie względem ilości posiadanych przeze mnie akcji w dniu 7 sierpnia 

2012 r., tj. w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach. Oświadczam również, że moje dane zapisane w księdze 

akcyjnej, numer rachunku bankowego, jak również dane podatkowe nie uległy zmianie. Tym samym 

wnoszę o dokonanie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012, na zasadach tożsamych z wypłatą 

dywidendy za rok obrotowy 2010 oraz 2011. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że wypłata dywidendy nastąpi tylko w przypadku, gdy zostaną 

potwierdzone uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy, nie 

wcześniej niż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, które odbyło się w dniu 

27 czerwca 2013 roku. Przyjmuję również do wiadomości, że niniejsze oświadczenie skuteczne jest 

tylko i wyłącznie w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od 01 

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

 

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. 

 



Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych w niniejszym oświadczeniu.  

W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

S.A. nie  będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków 

pieniężnych z tytułu dywidendy. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą 

w Katowicach moich danych osobowych w celach związanych z 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  

 

 

UWAGA ! Oświadczenie można złożyć osobiście w miejscach i terminach wskazanych na stronie 
internetowej www.gpw.katowice.pl. Wypełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
S.A., ul. Wojewódzka 19, Katowice 40-026. W przypadku zmiany danych osobowych lub numeru 
rachunku bankowego, bądź nie złożenia oświadczenia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012, 
należy złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy za rok 2012, zgodnie ze wzorem znajdującym się na 
stronie internetowej www.gpw.katowice.pl, pod rygorem złożenia należnej dywidendy do depozytu 
sądowego. 


