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Niżej podpisana/y/ni  

1.  

Nr PESEL: 

2.  

Nr PESEL: 

3.  

Nr PESEL: 

działający w imieniu i na rzecz:                   

z siedzibą w          ul.                

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w: 

 

pod nr KRS:          nr NIP:                

REGON:                      

o kapitale zakładowym                 (dane dotyczące organu 

rejestrowego i numeru we właściwym rejestrze, a także dane dotyczących numerów NIP, REGON 

i kapitału zakładowego należy wprowadzić, jeżeli Akcjonariusz podlega obowiązkowi ich posiadania),  

nr telefonu kontaktowego:  

kontaktowy adres e-mail: 

Urząd Skarbowy Akcjonariusza: 

Numer odcinka zbiorowego akcji: 

Numery akcji od        do* 

*w przypadku większej liczby odcinków zbiorowych prosimy o opisanie  ich w załączniku. 

niniejszym wydaję/my Spółce dyspozycję wypłaty środków pieniężnych tytułem dywidendy 

za rok 2019 w kwocie netto. 

Kwotę dywidendy proszę przelać na rachunek bankowy Akcjonariusza nr:  
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Przyjmuję/jemy do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy 

zostaną potwierdzone uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania świadczenia z tytułu dywidendy za rok 

2019.  

Ponadto (zaznaczyć właściwe)*:  

Oświadczam/y, że na Akcjonariuszu ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy z uwagi 

na  posiadanie siedziby i/lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Oświadczam/y, że na Akcjonariuszu ciąży ograniczony obowiązek podatkowy z uwagi 

na nieposiadanie miejsca siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

W załączeniu przedkładam/my certyfikat rezydencji wydany do celów podatkowych przez właściwą 

administrację podatkową państwa obcego (w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego).  

 

Oświadczam/y, że Akcjonariusz korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym z tytułu przysługującej mu dywidendy za rok obrotowy 2019. 

W załączeniu przedkładam/my dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia.  

* nie dotyczy państwowych osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i innych podmiotów wyłączonych z zakresu 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych i przepisami szczególnymi. 

Oświadczam/my, 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 Akcjonariusz będzie dochodzić samodzielnie, 

na własny koszt i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz.U.2019.900 t.j.), bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu od Spółki.  

 

Przyjmuję/emy 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, Spółki dokona obliczenia i pobrania podatku w wysokości 19% i wypłaci należne 

świadczenie w kwocie netto.  

 

Oświadczam/y, że odpowiadam/my za prawidłowość danych podanych w niniejszej dyspozycji. 

W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, adresu lub numeru rachunku bankowego, Spółka 

nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków 

pieniężnych z tytułu dywidendy na rzecz Akcjonariusza.  

 

Przyjmuję/emy do wiadomości, że w przypadku, gdy podane w niniejszej dyspozycji dane Akcjonariusza 

są inne od wskazanych w księdze akcyjnej Spółki, Akcjonariusz jest zobowiązany do złożenia, 

na podstawie art. 341 Kodeksu spółek handlowych, odrębnego wniosku o aktualizację tych danych 

w księdze akcyjnej Spółki wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę aktualizacji wpisu.  

Oświadczam/y, że przysługujące Akcjonariuszowi roszczenie o wypłatę kwoty należnej z tytułu 

dywidendy podlega realizacji na rzecz Akcjonariusza 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.  
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W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych rejestrowych wskazanych powyżej lub zmiany numeru 

rachunku bankowego zobowiązuję/zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia Spółki 

o przedmiotowych zmianach, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie takie będzie odpowiadać wymogom, 

jakim podlega złożenie niniejszej dyspozycji, tj. zostanie złożone za pomocą listu poleconego lub 

e- mailowo w formie skanu, zgodnie z treścią ogłoszenia o wypłacie kwot należnych z tytułu dywidendy.  

Ponadto oświadczam/my, że mam/y świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się 

może z poświadczeniem okoliczności niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym – 

w szczególności odpowiedzialności na podstawie art. 405 i następnych Kodeksu cywilnego.  

 

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 

wszystkich moich danych osobowych podanych w niniejszej dyspozycji, w celach związanych 

z realizacją niniejszej dyspozycji oraz oświadczam, że zapoznając się z „Klauzula informacyjna  

zgodna z RODO przeznaczona dla każdego akcjonariusza Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A.” opublikowaną na stronie internetowej www.gpw.katowice.pl (zakładka 

„Informacje dla Akcjonariuszy”), zostałem/liśmy poinformowany/ni o przysługujących mi/nam 

prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania i usunięcia moich danych 

osobowych – w prostej i zrozumiałej formie, a wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. 

Oświadczam ponadto, że przekazuję moje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

  

 , 

 (Miejscowość)  (Data)  

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (Czytelne podpisy osób występujących w imieniu Akcjonariusza)  

 

Jednocześnie, jako podstawę potwierdzającą moje/nasze umocowanie do działania w imieniu 

Reprezentowanego załączam/y: 

- informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS Reprezentowanego 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpw.katowice.pl/
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Przesłanie treści oświadczenia/dyspozycji w postaci e-mail jest kwalifikowane przez spółkę jako 

złożenie oświadczenia w formie dokumentowej. Spółka przyjmuje oświadczenia złożone drogą 

elektroniczną na adres: akcje@gpw.katowice.pl. 

W tym celu należy przesłać skan podpisanego formularza "Dyspozycja/Oświadczenie wypłaty 

Dywidendy za rok 2019" na wskazany adres poczty elektronicznej. 

W treści wiadomości e-mail prosimy obligatoryjnie zamieścić oświadczenie weryfikujące status 

akcjonariusza, wskazujące: 1) numer odcinka zbiorowego akcji oraz 2) serię, numer i rodzaj 

akcji uprawniających do dywidendy. 

Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach zakładki do komunikacji 

z akcjonariuszami pod nazwą "Informacje dla akcjonariuszy", udostępnionej pod adresem 

strony internetowej spółki: https://www.gpw.katowice.pl/informacje-dla-akcjonariuszy1.php, 

ostatniego dnia roboczego do godz. 15:00, poprzedzającego termin wypłaty dywidendy, wykaz 

odcinków zbiorowych akcji, których właściciele zgłosili rzeczoną dyspozycję wypłaty dywidendy. 

Spółka zastrzega sobie prawo do wezwania akcjonariusza do złożenia spółce - osobiście 

lub listownie - odpisu pisma obejmującego powyższe oświadczenie. 

mailto:akcje@gpw.katowice.pl
https://www.gpw.katowice.pl/informacje-dla-akcjonariuszy1.php
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