
 

 

Oznámení o výplatě dividendy / 
Dividend payment notification 

 
 
 
Vážení investoři / Dear investors, 
 
 
Rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že dne 30. 6. 2020 rozhodla valná hromada společnosti 
NOVA Green Energy, SICAV, a.s., která vytváří podfond NOVA Green Energy – podfond 1, o výplatě 
dividend ze zisku podfondu / we would like to inform you about the decision of the General Meeting of 
NOVA Green Energy, SICAV, a.s., related to dividend payment on profits of NOVA Green Energy – 
Subfund 1 as follows: 
 
Celková výše rozdělovaného zisku / Distributed Profit:         4 111 577,90 EUR 
 
Výše zisku připadající na držitele dividendových investičních akcií /  
Profit attributable to holders of dividend investment shares:                 40 397,86 EUR*) 
 
Vyplacená dividenda na 1 IA v EUR třídě / Dividend in EUR class:       0,0092 EUR 
ISIN: CZ0008044831 
 
Vyplacená dividenda na 1 IA v CZK třídě / Dividend in CZK class:       0,0816 CZK 
ISIN: CZ0008044823  
 
Rozhodný den / Record date:               30. června 2020 / 30th June 2020 
 
Výplata do data / Pay date till:            31. července 2020 / 31st July 2020 
 
Dovolujeme si Vás upozornit, že vyplacené zálohy obdržíte v netto podobě, tedy po uplatnění srážkové 
daně 15 %, která se strhává u zdroje. Vlivem metodiky výpočtu srážkové daně nelze jednoduše použít 
číslo 15 % a určit tak přesnou výši stržené částky. / Please note that you will receive the net dividend 
after deduction of 15 % withholding tax. Due to the methodology of the WH tax calculation it is not 
possible to simply apply 15 % and get correct amount of the net dividend. 
 
Peněžní prostředky budou vyplaceny elektronicky na peněžní účty uvedené akcionáři v upisovací 
dokumentaci nebo v následné komunikaci. 
 
 
V Praze dne 21. července 2020 / In Prague 21st July 2020 
 
 
*) Zisk připadající na držitele dividendových akcií byl vyplacen v plné výši ve formě dividendy. / Profit attributable to holders of dividend 
investment shares was paid in full amount in dividends. 


