REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

CZG – Česká zbrojovka Group SE:
Refundace srážkové daně z dividend za rok 2020
Praha (25. listopadu 2021) – CZG – Česká zbrojovka Group SE („CZG“, „Společnost“ nebo “Skupina”)
oznamuje, že refundaci rozdílů ve srážkové dani z dividend (podílů na zisku) z akcií společnosti CZG – Česká
zbrojovka Group SE, ISIN CZ0009008942, za hospodářský rok 2020 bude pro oprávněné akcionáře
zprostředkovávat nejdéle do 31. prosince 2021.
Valná hromada Společnosti rozhodla v květnu 2021 o výplatě podílů na zisku ve výši 7,50 Kč na jednu akcií
před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku byl 28. červen 2021. Podíl na zisku
byl splatný k 19.7.2021. Českým daňovým rezidentům, kteří doložili „Prohlášení o skutečném vlastnictví a
daňovém domicilu“, byla při výplatě uplatněna sazba daně 15 %. Akcionáři, kteří „Prohlášení o skutečném
vlastnictví a daňovém domicilu“ v řádném termínu do 12.7.2021 nedoložili nebo o výplatu dividendy zatím
nezažádali, bude při výplatě uplatněna srážková daň 35 %.
Případnou následnou refundaci srážkové daně bude Společnost za akcionáře provádět do konce tohoto roku
na základě obdržení dokumentů níže uvedených do 31. prosince 2021. Po tomto termínu si akcionář o
refundaci rozdílu ve srážkové dani bude muset žádat na příslušném finančním úřadu sám, a to během
následujících tří let.
U již vyplacených dividend bude refundace zaslána na účet, na který byla Komerční bankou a.s. („KB“)
vyplacena dividenda, a to na základě dodání následujících dokumentů na uvedenou adresu do KB:
•
Originál Žádosti o refundaci (Podpis na Žádosti o refundaci musí být úředně ověřen nebo ověřen
pracovníkem KB)
•
Originál Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu (Podpis na Prohlášení nemusí být
úředně ověřen)
•
Originál nebo úředně ověřený daňový domicil platný pro rok 2021, popřípadě další požadované
dokumenty (např. prohlášení Penzijní společnosti, Prohlášení nadace atd.) – pouze v případě, že akcionář
požaduje srážkovou daň nižší než 15 %.
U dosud nevyplacených dividend je nutné, aby navíc k dokumentům uvedeným výše akcionář vyplnil
formulář Žádosti o jednorázový převod výnosu nebo Žádosti o trvalý převod výnosu (podpis na žádosti o
refundaci musí být úředně ověřen nebo ověřen pracovníkem KB a tento zaslal na uvedenou adresu do KB
nebo odevzdal na její pobočce. Veškeré žádosti jsou k dispozici ke stažení na adrese
https://www.czg.cz/cz/investori/#dividenda.
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O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE
CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních výrobců ručních
palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Součástí
skupiny CZG jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZUSA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických
montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby. Své produkty prodává CZG především pod značkami
Colt, Colt Canada, CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems.
CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Ve
svých provozech v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku zaměstnává CZG více než 2000 lidí.
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