
 

 

 

WYPŁATA DYWIDENDY – INFORMACJA W SPRAWIE ZAPŁATY PO DATKU U ŹRÓDŁA 

 

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, iż w związku z 
podjętą w dniu 1 marca 2017r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałą w sprawie wypłaty 
zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, zysk za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz część 
kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) Spółki w łącznej kwocie 14,760,974 PLN 
zostanie przeznaczony na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016) 
w gotówce.  

Dzień dywidendy ustalono na 17 marca 2017r. W rezultacie każdy podmiot, posiadający status 
akcjonariusza Spółki w dniu 17 marca 2017r., będzie uprawniony do uzyskania dywidendy w wysokości 
0,09 PLN brutto na każdą posiadaną akcję. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 marca 2017r. za 
pośrednictwem domów maklerskich / banków obsługujących rachunki akcjonariuszy. 

Co do zasady kwota dywidendy do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę podatku u źródła w 
wysokości 15%, który Spółka zobowiązana jest odprowadzić do urzędu skarbowego w Holandii.  

Jednakże kwota podatku u źródła w wysokości 15% nie zostanie pobrana z kwoty dywidendy 
podlegającej wypłacie dla akcjonariuszy, którzy w dniu dywidendy (17 marca 2017): 

1) są spółkami kapitałowymi posiadającymi siedzibę na terytorium Holandii, którzy posiadają co 
najmniej 5% akcji Spółki,  
 

2) są spółkami kapitałowymi będącymi rezydentami podatkowymi w Polsce i posiadają pakiet akcji 
Spółki powyżej 10% przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
   

3) są spółkami kapitałowymi będącymi rezydentami podatkowymi w Polsce i posiadają pakiet akcji 
Spółki powyżej 10% przez okres poniżej 12 miesięcy lub otwartymi funduszami emerytalnymi, 
które są rezydentami podatkowymi w Polsce i posiadają pakiet akcji Spółki powyżej 10% - w 
takim przypadku zostanie pobrany podatek u źródła w wysokości 5% zamiast 15%. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, niepobranie 15% podatku u źródła lub pobranie 
niższej stawki możliwe będzie pod warunkiem doręczenia Spółce przez akcjonariusza do dnia 
21 marca 2017r. certyfikatu rezydencji potwierdzającego, iż akcjonariusz podlega w Polsce 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (wzór certyfikatu rezydencji poniżej) oraz oświadczenia 
o okresie posiadania pakietu akcji Spółki powyżej 10% (oświadczenie dotyczy jedynie spółek 
kapitałowych).  

Jednocześnie, dla celów rozliczeń podatkowych na wniosek akcjonariusza zostanie wystawione 
zaświadczenie potwierdzające stawkę oraz wysokość podatku u źródła pobranego w Holandii. W 
sprawach zaświadczenia o wysokości podatku pobranego w Holandii oraz w celu uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących opodatkowania wypłaty dywidendy uprzejmie prosimy o 
bezpośredni kontakt ze Spółką: tel. +48 (22) 823 97 98 lub e-mail relacje@ronson.pl. 



  



 


