Oznámení správní rady o vyplacení podílu na zisku
(dividendy) za rok 2020

Announcement of the Board of Directors on payment
of distributed profit of the year 2020

Správní rada společnosti Bombardier Transportation
Czech Republic a.s. (dále jen „společnost“) tímto v
souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, a v souladu s usnesením valné hromady
společnosti konané dne 22. října 2021 v 10.00 hod v sídle
společnosti, informuje o vyplacení podílu na zisku
společnosti akcionářům, a to tak, že celkem vyplatí
akcionářům společnosti ze zisku společnosti
273.538.367,04 Kč.

The Board of Directors of the company Bombardier
Transportation Czech Republic a.s. (hereinafter as "the
Company”), hereby announces pursuant to the Act No.
90/2012 Coll., Business Corporations Act, and pursuant
to the resolution of the Annual General Meeting held on
October 22nd, 2021 at 10:00 PM at the Company’s
registered Seat, the payment of the distributed profit to
the shareholders, where the Company will pay to the
shareholders
the
profit
in
the
sum
of
CZK 273.538.367,04.

Jmenovitě společnost vyplatí akcionářům
• na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč
částku 100,51 Kč před zdaněním;
• na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč
částku 10.051 Kč před zdaněním.

Namely the Company will pay to the shareholders:
• per share of nominal value of CZK 100 sum of
CZK 100,51 before taxation;
• per share of nominal value of CZK 10.000 sum of
CZK 10.051 before taxation.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu
na zisku (dále jen jako „dividendu“) je den rozhodný pro
účast na valné hromadě, která schválila návrh na
rozdělení zisku, tj. 8. října 2021. Právo na dividendu
budou mít akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému
dni u společnosti Centrální depozitář cenných papírů a.s.
(dále jen „depozitář“).

The Relevant Date to exercise the right to a payment of
the profit share (hereinafter as "the dividends”) is the
Relevant Date for exercising the right to attend a General
Meeting which approved the distribution of the profit,
i.e. the 8th of October, 2021. The right to the dividends
have the shareholders registered within the Central
Securities Depository Prague (the company Centrální
depozitář cenných papírů a.s.) (hereinafter as “the
Depository”).

Dividendy budou dle rozhodnutí valné hromady splatné
8. prosince 2021.

The dividends are payable on the 8th of December, 2021.

Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České
spořitelny, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha, Praha 4
- Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu B, vložce 1171. (dále jen „Česká
spořitelna“)

The Payment of dividends will be made through the
bank: Česká spořitelna a.s., identification number (IČO)
452 44 782, with registered office Prague, Praha 4 - Krč,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, on record in the
Commercial Register kept by City Court of Prague,
section B, file nr. 1171. (hereinafter as “Česká
spořitelna”)

Akcionáři – právnické osoby se sídlem v České republice
nezastupované správci cenných papírů – sdělí České
spořitelně na vyzvání zúčtovací údaje, a to písemnou
formou. Zúčtovacími údaji se rozumí název peněžního
ústavu (banky) na území České republiky, jeho kód
a adresa, čísla účtu včetně variabilního a specifického
symbolu. Dokument obsahující zúčtovací údaje musí být
opatřen úředně ověřenými podpisy statutárních orgánů
právnické osoby. Akcionář nad rámec zúčtovacích údajů
přiloží i) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3
měsíce, ii) čestné prohlášení o rezidenství a iii) aktuální
výpis z evidence skutečných majitelů ne starší než 1
měsíc za účelem prokázání, že u akcionáře došlo
k zapsání skutečného majitele.

The shareholders – legal entities with registered office in
Czech Republic not represented by the securities
administrators – shall provide Česká spořitelna (upon
request) with the accounting data in written form.
Accounting data means the name of the financial
institution (bank) in the Czech Republic to which the
dividend will be transferred, code of the institution, its
address and account numbers including variable and
specific symbols. The document containing the
accounting data must be signed by the person
authorized to act on behalf of such legal entity with an
authorized signature. In addition to the accounting data,
the shareholder shall attach (i) an extract from the
commercial register not older than 3 months, (ii) an
affidavit of residency (this will be included in the Letter)
and (iii) a current extract from the register of beneficial

owners not older than 1 month to prove that the
shareholder has registered the beneficial owner.
Akcionáři, u kterých je v depozitáři zapsán správce
cenných papírů (případně účastník vedoucí navazující
evidenci) sdělí (resp. jejich správci) České spořitelně na
vyzvání zúčtovací údaje, a to písemnou formou.
Zúčtovacími údaji se zde rozumí název peněžního ústavu
(banky), jeho kód a adresa, čísla účtu včetně variabilního
a specifického symbolu. Správce současně s tímto dodá
České spořitelně hromadné čestné prohlášení se
seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce
a jejich daňové rezidenství. Dále akcionáři (správci)
u právnických osob České republiky přiloží aktuální výpis
z evidence skutečných majitelů ne starší než 1 měsíc.

The shareholders with securities administrators and
participants maintaining the share inscriptions shall
provide (resp. the securities administrators) Česká
spořitelna (upon request) the accounting data in writing.
The accounting data means the name of the financial
institution (bank), its code and address, account
numbers including the variable and specific symbol. At
the same time securities administrator shall provide
collective affidavit listing all final beneficiaries and their
tax residency. In addition, the shareholders (securities
administrators) in the case of legal entities registered in
Czech Republic shall attach a current extract from the
register of beneficial owners not older than 1 month.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem
v České republice nezastupovaným správcem cenných
papírů – bude výplata na jejich žádost provedena na
pobočkách České spořitelny, a to hotovostním nebo
bezhotovostním převodem. Bezhotovostní převod bude
proveden pouze na účet vedený v peněžním ústavu
(bance) na území České republiky. V hotovosti si může
akcionář dividendu vyzvednout osobně na jakékoli
pobočce České spořitelny, po předložení platného
průkazu totožnosti od 8. prosince 2021. Zástupci
akcionáře bude dividenda vyplacena po předložení i)
platného průkazu totožnosti, ii) čestného prohlášení
o daňové rezidenci akcionáře a iii) plné moci. Podpisy
akcionáře na čestném prohlášení a plné moci musí být
úředně ověřeny.

To the shareholders - natural persons with permanent
residence in the Czech Republic not represented by
securities administrator - will the dividend be paid on
their request at branches of Česká spořitelna in cash or
by cashless transfer. Cashless transfer will be made only
to an account held at the financial institution (bank) in
the Czech Republic. The dividend in cash can be
collected by the shareholders at any branch of Česká
spořitelna after the proof of identity of the shareholder.
To the shareholder´s representative the dividend will be
paid upon submission of the i) valid identity card ii) an
affidavit of the shareholder´s tax residency and iii)
a power of attorney. The shareholder's signatures on the
affidavit and the power of attorney must be authorized.

Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území
České republiky a právnické osoby se sídlem mimo území
České republiky nezastupovaní správcem cenných
papírů – sdělí České spořitelně na výzvu písemnou
formou zúčtovací údaje ohledně účtu vedeném
v peněžním ústavu (bance) na území České republiky,
případně v zahraničí, na který má být dividenda
převedena. Tyto osoby dále předloží i) prohlášení
zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, ii)
písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a iii)
čestné prohlášení o rezidentství. Všechna sdělení
uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami
oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu
z příslušného obchodního rejstříku nebo jiného registru
nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či
registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být
úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžadujeli to český právní řád v případě úředních dokumentů
vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedená
potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či
slovenském jazyce, musí takové potvrzení akcionář
předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž
tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní

The Shareholders - natural persons with residence
outside the Czech Republic and legal entities with their
registered office outside the Czech Republic not
represented by securities administrator – shall provide
Česká spořitelna (upon request) the accounting data in
writing, containing information about the account,
which is held with a financial institution (bank) in the
Czech Republic or abroad, to which the dividend is to be
transferred. These persons are also required to submit
a i) declaration of the foreign person about the
beneficial ownership of the income, ii) a written
confirmation of their tax domicile and iii) an affidavit of
residency. All statements referred to in this paragraph
must be signed by persons authorised to dispose of the
dividend based on an extract from the Commercial
register or other relevant register or on the basis of
a certificate of a foreign notary or registered official and
their signatures must be officially certified with the
appropriate higher certification, if required by Czech law
in the case of an official documents issued in the
relevant state. If the said certificates of tax domicile are
in a language other than Czech or Slovak, the
shareholder must submit such certificate officially
translated into Czech, which translation the shareholder

náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího
zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém.

is obliged to procure at his own expense. This obligation
does not apply to the communication containing the
settlement data if the communication is in English.

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných
českých daňových předpisů (zejména dle zákona č.
586/1992 Sb., o daních, z příjmů, v platném znění),
případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího
zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém je
akcionář daňovým rezidentem. Pro účely využití zdanění
dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění
je akcionář spolu s písemnou žádostí povinen doručit
vybrané bance také aktuální potvrzení o daňovém
domicilu, popř. také jeho překlad do českého jazyka s
tím, že tento překlad (který nemusí být úředně ověřený)
si akcionář zajistí na vlastní náklady.

The tax shall be deducted under the conditions of at the
time effective Czech tax law or according to the relevant
agreements on avoidance of double taxation between
the Czech Republic and the country in which the
shareholder is a resident for tax purposes. For the
purpose of using taxation according to these relevant
treaties on avoidance of double taxation such
shareholder has to deliver together with a written
request to chosen bank also current certificate of tax
residence or also its translation into the Czech language
regarding the fact that this translation (which doesn’t
need to be certified) shall be ensured by the shareholder
himself at his own expense.

Správní rada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

