DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY
OSOBA FIZYCZNA

DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2021
Imię i Nazwisko
Nr PESEL
Adres zamieszkania

(___-____)

(Miejscowość, Ulica)

Adres e-mail/numer telefonu
Łączna ilość przysługujących akcji
Numery akcji

od: A

do: A

Nr Rachunku Bankowego
Jako akcjonariusz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), w oparciu o uchwałę Nr 7 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 29.04.2022r. niniejszym wydaję Spółce dyspozycję wypłaty środków pieniężnych z tytułu dywidendy za rok obrotowy 2021 w kwocie netto.

Oświadczenia Akcjonariusza:
• Oświadczam, że posiadam na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
lub przebywam na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zaznaczyć tylko w przypadku posiadania rezydencji podatkowej za granicą: Nie posiadam miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i przebywam poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
*W załączeniu przedkładam oryginalny certyfikat rezydencji wydany do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową
państwa obcego (w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego).Oświadczam, że w przypadku potrącenia przez Spółkę
zryczałtowanego podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z wypłatą kwoty należnej z tytułu 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 2021 r. poz. 1540), bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
od Spółki.

☐

• Przyjmuję do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone moje uprawnienia do otrzymania
świadczenia z tytułu dywidendy.
• Oświadczam, że mam świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się może z poświadczeniem okoliczności niezgodnych z rzeczywistym
stanem faktycznym i prawnym.
• Oświadczam, że w dniu dywidendy tj.: 29.04.2022 r. przysługiwały mi wskazane w niniejszej Dyspozycji akcje Spółki.
• 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.
• Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy podane w niniejszej dyspozycji dane są inne od wskazanych w rejestrze akcjonariuszy, jestem zobowiązany
do złożenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy informacji o zmianie danych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę aktualizacji wpisu.
• Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych w niniejszej dyspozycji. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych lub numeru
rachunku bankowego, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków pieniężnych z tytułu dywidendy.
• Przyjmuję do wiadomości, że w każdym przypadku nieprzedstawienia odpowiednich dokumentów wskazujących na zwolnienie z podatku lub uzasadniających
zastosowanie odrębnej stawki podatku, lub w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych dokumentów, według wyłącznej oceny
Spółki, Spółka bez powiadomienia dokona obliczenia i pobrania podatku w wysokości 19% i wypłaci na moją rzecz świadczenie w kwocie netto.
• Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy, która jest m.in. dostępna na stronie internetowej www.gpw.katowice.pl (zakładka:
„Informacje dla Akcjonariuszy”) oraz na podstronie https://www.gpw.katowice.pl/rodo.php, a także w formie wydruku w siedzibie Spółki. Potwierdzam,
że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania i ochrony moich danych osobowych zw. z przetwarzaniem moich
danych osobowych w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach (Administrator moich danych osobowych) w ramach czynności
zw. z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy oraz ich obsługi (czyli czynności wymaganych przepisami prawa spółek handlowych). Wiem, że w każdej sprawie
dot. moich danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, tel.: +48 505 98 10 42, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl.

Miejscowość

Data

Czytelny, własnoręczny podpis Akcjonariusza

