Hirdetmény
a 2012. évi osztalékfizetés rendjéről
Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1106 Budapest, Keresztúri
út 30-38., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2011. szeptember 30-ára végződő üzleti évének eredményéből, a Társaság 2012. január 25-én kelt közgyűlési határozata alapján, részvényenként bruttó 120 forint osztalékot fizet az alábbiak szerint:
Osztalékjogosultság
Osztalékra jogosult mindazon természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, aki/amely (1) a Társaság által elrendelt, a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a 2012. április 23-ai fordulónapon Egis részvénynek (ISIN: HU0000053947) tulajdonosa, (2) nevét az (1) pontban hivatkozott tulajdonosi megfeleltetés kimutatásai alapján a 2012. április 23-ai fordulónapra a részvénykönyvbe bejegyeztette és (3) a jogszabályban előírt azonosítóit értékpapír-számlavezetőjén keresztül az elévülési időn belül (a kifizetés kezdő napjától számított öt éven belül) a Társaság rendelkezésére bocsátja. A jelen hirdetményben megjelölt osztalékhoz való jog a kifizetés kezdő napjától (2012. május 2.) számított öt év elteltével, azaz 2017. május 2-án évül el.
Az osztalék kifizetésének feltételei
A hatályos jogszabályok alapján a kifizetés adófizetési szempontból az alábbi adatszolgáltatást kívánja meg:
 Belföldi természetes személy esetén: név, születési név, lakhely, adóazonosító jel,
anyja születési neve, születési hely/idő, neme, állampolgársága.
 Külföldi természetes személy esetén: név, illetőség, illetőség szerinti lakhely, születési
hely/idő és magyar adóazonosító jel (ennek hiányában személyazonosító okmány száma).
 Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén: elnevezés,
székhely, illetőség; belföldi illetőség esetén adó- vagy regisztrációs szám.
 Részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén: elnevezés, székhely, illetőség – belföldi illetőség esetén adószám is. A nominee részéről továbbá nyilatkozat szükséges a
kezelt részvények darabszámáról, illetve arról, hogy ebből az állományból hány darab
van természetes személy és hány darab intézményi befektető tulajdonában. (A részvényesi meghatalmazott legkésőbb a kifizetés naptári évének utolsó napjáig magyar
vagy magyar és angol nyelvű, cégszerűen aláírt okiratban nyilatkozik a külföldi természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok előző
pontokban felsorolt adatairól. A belföldi természetes személyek esetében ugyanígy a
fentieknek megfelelő teljes adatszolgáltatás a kifizetésnek is feltétele).
Az esetleges hiányos adatközlés a kifizetést késlelteti, de a hiányok pótlásával a kifizetés az
elévülési időn belül (a kifizetés kezdő napjától számított öt év) megtörténhet.

Figyelem! A jelen hirdetményben megjelölt osztalékhoz való jogosultság feltétele, hogy a
részvényes neve a jelen közleményben megjelölt tulajdonosi megfeleltetés kimutatásai alapján a Társaság részvénykönyvében 2012. április 23-ai hatállyal szerepeljen. A részvénykönyvi
bejegyzés hiányának esetleges következményeiért a Társaság nem vállal felelősséget.
Kiemelt dátumok
2012. április 18. (E-8 nap): utolsó tőzsdei kereskedési nap, amikor még a fenti osztalékra
jogosító részvényekkel lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.
2012. április 23. (E-5 nap): A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja. A fenti osztalékra az
jogosult, aki e nap végén a részvény tulajdonosa.
2012. május 2. (E nap): A fent megállapított osztalék kifizetésének kezdő napja.
Az osztalékfizetés módja
Az osztalék átutalással kerül az értékpapír-számlavezetők által bejelentett pénzforgalmi számlákra. Hibás adatközlésből vagy a pénzforgalmi jelzőszám megadásának hiányából eredő
esetleges károkért a Társaság nem vállal felelősséget.
Adólevonás kifizetéskor
Természetes személyek részére történő kifizetésnél a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törv. 8. § alapján a Társaság 16% adót von le.
Külföldi természetes személyek esetében a levonás – a nemzetközi egyezményben meghatározott módon – kisebb mértékű is lehet, amennyiben a Társaság a vonatkozó illetőségi igazolás – és amennyiben a nemzetközi egyezmény előírja, haszonhúzói nyilatkozat – hiteles magyar szakfordítását a kifizetést megelőzően megkapja.
Természetes személyeknek befektetési szolgáltatóval, illetőleg hitelintézettel megkötött
tartós befektetési szerződése alapján Tartós Befektetési Számlán tartott részvények
esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik, amennyiben a tulajdonosi
megfeleltetés állományából egyértelműen megállapítható, hogy a részvények Tartós
Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Ennek hiányában az osztalék 16% személyi
jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.
Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (belföldi és külföldi egyaránt) részére az osztalék kifizetése közteher levonása nélkül történik.
Előző évek eredményéből fizetett osztalékok
Az előző üzleti évek eredménye alapján megállapított osztalék kifizetése a fentiekben részletezett módon a hatályos jogszabályok alapján történik.
Kifizetési igazolások
A kifizetésekről kiállított adóigazolást a Társaság legkésőbb 2013. január 31-éig juttatja el a
részvényesekhez a részvénykönyvben meghatározott lakcímre/székhelyre, kivéve azt az esetet, amikor az értékpapír-számlavezető nyilatkozatban kéri, hogy ezeket az igazolásokat részére továbbítsuk.

Budapest, 2012. április 6.

Egis Gyógyszergyár Nyrt.
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