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Warszawa, 10 maja 2019 r.
oko

Uczestnicy KDPW

W nawiązaniu do komunikatu sese.031.001.03 do zdarzenia o identyfikatorze 1178DVCA2019001R
z 08.05.2019 r. dotyczącego dywidendy spółki ASBISC Enterprises PLC uprzejmie informujemy,
że podatek u źródła pobierany jest według następujących zasad:
osoby fizyczne z rezydencją podatkową Cypru obowiązuje stawka podatku u źródła w
wysokości 17%,
wszystkie pozostałe osoby, zarówno prawne jak i fizyczne, obowiązuje stawka podatku u
źródła
w wysokości 0%.
W związku z powyższym, na życzenie emitenta, prosimy o przesyłanie do 24 maja br. oryginałów
oświadczeo sporządzonych na Paostwa papierze firmowym według wzoru nr 1 i/lub wzoru nr 2
o statusie podatkowym uprawnionych, którzy na dzieo ustalenia prawa do dywidendy, tj. 21 maja br.
były właścicielami akcji spółki.
W przypadku odmowy przekazania danych przez cypryjskich rezydentów podatkowych uprawnionych
z papierów wartościowych prosimy o przesłanie do KDPW stosownej informacji w języku angielskim.
Prosimy aby Paostwa oświadczenie/oświadczenia odnosiły się do całości Paostwa salda na dzieo
uprawnionych, zgodnie z przykładami poniżej:
Przykład nr 1 - jeżeli na dzieo ustalenia prawa łączne saldo akcji na Paostwa rachunku wynosiło 100,
zaś 25 było w posiadaniu cypryjskich osób fizycznych, wówczas wypełniają Paostwo dwa
oświadczenia: wzór nr 1 w odniesieniu do 75 akcji i wzór nr 2 odnośnie 25 akcji.
Przykład nr 2 - Jeżeli na dzieo ustalenia prawa łączne saldo akcji na Paostwa rachunku wynosiło 100 i
żadne z nich nie były w posiadaniu cypryjskich osób fizycznych, wówczas wypełniają Paostwo tylko
jedno oświadczenie: wzór nr 1 w odniesieniu do 100 akcji.

oko
Z poważaniem,
Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działy Operacyjnego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokośd kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

Wzór nr 1
miejscowośd, data
nazwa
adres
telefon
kod uczestnika KDPW
id konta uczestnika

ASBISC Enterprises PLC
Kolonakiou 43, 4103
Limassol, Cyprus

Dear Sirs,
with the present letter we hereby confirm that ………….... (liczba akcji będących w posiadaniu
niecypryjskich
rezydentów
podatkowych
i
cypryjskich
osób
prawnych)*
shares
st
of ASBISC Enterprises PLC we held as on 21 May 2019 were owned by non Cypriot tax residents and
Cypriot legal persons.
Yours sincerely,

* prosimy usunąd polski opis w oryginale dokumentu
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Wzór nr 2
miejscowośd, data
nazwa
adres
telefon
kod uczestnika KDPW
id konta uczestnika

ASBISC Enterprises PLC
Kolonakiou 43, 4103
Limassol, Cyprus

Please find below the list of natural persons being Cypriot tax residents who were owners of shares
of ASBISC Enterprises PLC as per the record date 21st May 2019.

ASBISC ENTERPRISES PLC SHAREHOLDERS TO PAY 17% TAX ON DIVIDENDS
Tax ID of
Name of
Shareholder Shareholder

Address

Number of
shares

Gross Dividend

Tax Amount to
be deducted 17%
(for Cypriot
individuals only)

Yours sincerely,
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