
(Załącznik nr 1) 
 
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze                                                                         ………………………………………… 
             „Victoria” S.A.                                                                                                    (miejscowość, data) 
ul. Kosteckiego 9, 58-305 Wałbrzych 

 

DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY 
 

Ja niżej podpisany/a…………………………………..……………………………….………………   /   ……………………………….. 
(imię i nazwisko)(imię ojca) 

………………………………………………………. 
(data i miejsce urodzenia) 

 
Zamieszkały/a.…………………....................................................................................................... ................ 
 

.…………………........................................................................................................... ................................... 
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer) 
 
PESEL: …………………...………Seria i nr dowodu osobistego ……………………………..  tel. ……………………………… 

 

wydaję Spółce Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 
dyspozycję wypłaty środków pieniężnych tytułem dywidendy, na podstawie przepisów 
Kodeksu spółek handlowych, należnej mi jako Akcjonariuszowi z akcji Spółki Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. 
 

od nr ……………………………….……. do nr ……………………………………….w ilości ……………………… 

 

Kwotę dywidendy ( zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”) 

□proszę przelać na rachunek bankowy, prowadzony dla:1 

 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
.…………………............................................................................................................................................. 
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer) 
 

w banku: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa banku, oddział) 
numer konta: 
 

                                

 

□odbiorę  w formie wypłaty gotówkowej w kasie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych 

„Victoria” S.A. w Wałbrzychu przy ul. Kosteckiego 9, w terminie od  dnia  20 sierpnia 2013 r.2 

 

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku, 
gdy zostaną potwierdzone moje uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania dywidendy. 
 
1 

W przypadku wysłania „Dyspozycji….” listem poleconym podpis pod dyspozycją winien być poświadczony  
notarialnie. 
2 

W przypadku wybrania opcji odbioru dywidendy w formie gotówkowej, zostanie ona wypłacona osobie 
wydającej dyspozycję lub osobie przez Nią upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  z podpisem 

notarialnie poświadczonym .    



Proszę zaznaczyć poniższy  kwadrat znakiem „X” i uzupełnić tekst w przypadku posiadania miejsca 
zamieszkania lub przebywania poza terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku: 

□ Oświadczam, że ciąży na mnie ograniczony obowiązek podatkowy z uwagi na nie posiadanie 

miejsca zamieszkania na terytorium Polski (posiadam poza terytorium Polski centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i przebywam poza terytorium Polski 
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym i stosownie do zapisu umowy międzynarodowej z dnia 
...................... o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską,                               
a ............................................. korzystam ze zwolnienia (odmiennej stawki ..........) od podatku  
                          (nazwa kraju) 

dochodowego z tytułu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
W załączeniu przedkładam aktualny certyfikat rezydencji wydany do celów podatkowych przez 
właściwą administrację podatkową państwa obcego (w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza 
przysięgłego). 
 

Jestem świadomy/a, iż w każdym przypadku nie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub w 
przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przedłożonych dokumentów, według 
wyłącznej oceny Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A., Spółka dokona obliczenia              
i pobrania podatku w wysokości 19% (lub według stawki określonej w umowie międzynarodowej)                         
i wypłaci mi dywidendę netto. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. moich 
danych osobowych w celach związanych z wykonaniem niniejszej dyspozycji i realizacją prawa do 
dywidendy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U Nr 133 
poz. 883, z późn. zmianami). 
 

Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych przeze mnie w niniejszej dyspozycji. 
W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych osobowych, adresu lub numeru rachunku 
bankowego, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.  nie będzie ponosiła odpowiedzialności 
za nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków pieniężnych z tytułu dywidendy. 
 

Oświadczam, że o każdej zmianie danych osobowych oraz o zmianie rachunku bankowego, 
wpisanych w niniejszej Dyspozycji wypłaty dywidendy, niezwłocznie poinformuję Spółkę Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. 
 
 

 

 

……………………………………………….1, 2 

(data i podpis) 
 


