
Návrh pana Lubomíra Martina Dostála na výplatu dividend společnosti
 Vox Group, a.s. za rok 2015

Na základě účetní uzávěrky a požadavků jednotlivých akcionářů navrhuji rozdělit část zisku 
společnosti Vox Group, a.s. takto:

- celková výše dividendy ( podíl na zisku ) za rok 2015 bude  1.000.000 kč
- na jednu akcii v nominální hodnotě 100 kč připadá dividenda před zdaněním ve výši 50 kč
- rozhodný den pro výplatu dividendy se stanoví na 30.6. 2016
- dividenda je splatná k 31.3. 2017
- dividenda se vyplatí bezhotovostním převodem na bankovní účet zapsaný v seznamu 
akcionářů

Navrhuji toto znění pro oznámení schválení výplaty dividend:

Představenstvo akciové společnosti  Vox Group, a. s. 
Holandská 11, Moravská Třebová 571 01, ič: 28847024

oznamuje  v souladu  s ust.  §  348  odst.1  zák.  č.  90/2012  Sb.  o  obchodních  korporacích 
v platném znění, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 28.2. 2017 schválila výplatu 
dividend ( podíl na zisku ) za rok 2015 takto:

Celková výše dividendy ( podíl na zisku ) představuje částku  1.000.000,- kč před zdaněním. 
Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Vox Group,a.s., k rozhodnému dni 
30. června 2016 na základě seznamu akcionářů vedených společností Vox Group, a.s.. 

Dividenda je splatná ke dni 31. 3. 2017  následujícím způsobem:

bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného sdělení bankovního
spojení akcionářem nebo správcem akcií a vedeného v seznamu akcionářů společnosti
Vox Group, a.s.

V Moravské Třebové dne 28.2. 2017

Martin Dostál (předseda představenstva)                      Hana Pečinková (člen představenstva)
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