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Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika, 

IČO: 31 561 900, tel.: + 421 48 4368 212, e-mail:  spravaakcii@biotika.sk 
Spoločnosť vedená obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 65/S, oddiel Sa 

 

 

PRAVIDLÁ  VÝPLATY DIVIDEND  

schválené  na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 19.3.2021  
v sídle spoločnosti Biotika a.s. 

 
 
 

Čl. I Rozhodujúci deň  
1.1. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu: 24.3.2021  (ďalej len 

Rozhodujúci deň).  
 

Čl. II Nárok na dividendu a výška dividend 
2.1. Nárok na dividendu majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli k Rozhodujúcemu dňu  

evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Centrálny depozitár") ako 
akcionár spoločnosti Biotika a.s., sídlo: Slovenská Ľupča 566, PSČ 976 13, Slovenská Republika, 
IČO: 31 561 900, spoločnosť zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
odd: Sa, vložka 65/S (ďalej len „Biotika a.s.“). 

 
2.2. Dividendy budú vyplácané zo zisku spoločnosti Biotika a.s. dosiahnutého v roku 2020.  
 
2.3. Výška dividend:  2,60  EUR (dve eurá aj šesťdesiat centov) na jednu akciu. 
 
 

Čl. III. Splatnosť dividend 
3.1. Dividenda je splatná do 23. Mája 2021 (do  60 dní od Rozhodujúceho dňa).  
 
 

Čl. IV Spôsob vyplácania dividend 
4.1. Vyplácanie dividend akcionárom fyzickým osobám  

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet akcionára  
Ak akcionár najneskôr do 23.4.2021  (vrátane) doručí do sídla spoločnosti Biotika a.s., Slovenská 
Ľupča 566, PSČ: 976 13 písomnú žiadosť o poukázanie dividend bezhotovostným prevodom  na 
bankový účet a žiadosť bude spĺňať všetky náležitosti uvedené nižšie, budú mu poukázané dividendy 
na bankový účet uvedený v žiadosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa 
akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo (príp. identifikačné číslo pridelené Centrálnym 
depozitárom), bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť výplata 
doručená t.j. pri slovenských bankách – názov banky, číslo účtu aj v tvare IBAN a BIC CODE, pri 
zahraničných bankách: úplný názov účtu príjemcu (názov, ulica, mesto, štát), názov banky, adresa 
banky (ulica, mesto, štát), číslo účtu v tvare IBAN a BIC CODE . Podpis akcionára na žiadosti o 
výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený. Ak akcionár doručí žiadosť o výplatu dividend 
bezhotovostným prevodom na účet osobne do sídla spoločnosti Biotika a.s., môže byť úradné 
osvedčenie podpisu akcionára na žiadosti nahradené overením totožnosti dvomi poverenými  
zamestnancami spoločnosti Biotika a.s. podľa občianskeho preukazu akcionára – s vyznačením 
„totožnosť osobne overená podľa občianskeho preukazu ......“, uvedením čísla občianskeho preukazu  
a identifikačných údajov (meno, priezvisko, osobné číslo) zamestnancov spoločnosti Biotika a.s., 
ktorí totožnosť akcionára overili.   Vzor žiadosti na poukázanie dividend bezhotovostným prevodom 
na účet akcionára je uvedený na internetovej stránke spoločnosti www.biotika.sk. V prípade, že 
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akcionár už v minulosti požiadal spoločnosť o trvalé vyplácanie dividend prevodom na bankový 
účet, nie je potrebné zasielať novú žiadosť.  
 
b) v hotovosti v pokladni spoločnosti spôsobom uvedeným v bode 7.3. týchto pravidiel, pričom 
dividendy budú z pokladne vyplácané najskôr 30.4.2021.  
 

4.2. Vyplácanie dividend akcionárom právnickým osobám 
Dividendy budú vyplatené bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet 
akcionára, na základe žiadosti akcionára právnickej osoby, ktorú predloží spoločnosti do 23.4.2021.  
K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné, aby akcionár predložil:  
a) písomnú žiadosť o výplatu dividendy, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje týkajúce sa 

akcionára (obchodné meno, sídlo, IČO alebo identifikačné číslo pridelené Centrálnym 
depozitárom, mená osôb oprávnených konať v mene akcionára  a identifikačné údaje týkajúce sa 
bankového účtu, na ktorý má byť dividenda vyplatená t.j. pri slovenských bankách – názov 
banky a číslo účtu aj v tvare IBAN a BIC CODE, pri zahraničných bankách: úplný názov účtu 
príjemcu (názov, ulica, mesto, štát), názov banky, adresa banky (ulica, mesto, štát), číslo 
účtu/IBAN a BIC CODE. Podpis/podpisy osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za 
akcionára musí byť na žiadosti o výplatu dividendy úradne osvedčený,  

b) originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra alebo z iného registra 
v ktorom je právnická osoba zaregistrovaná podľa platnej národnej legislatívy a ktorý deklaruje 
právny status právnickej osoby akcionára a obsahuje minimálne: obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo akcionára a označenie osôb oprávnených konať v mene akcionára (nie starší 
ako 3 mesiace).  

4.3. Akcionári fyzické aj právnické osoby musia zaslať spoločnosti žiadosti o výplatu dividend do 
23.4.2021, inak spoločnosť nestihne spracovať všetky žiadosti tak, aby boli dividendy uhradené 
v lehote splatnosti. V prípade že akcionári podali žiadosti o výplatu dividend po 23.4.2021, 
spoločnosť bude postupovať ako v prípade nevyplatených dividend a tieto žiadosti bude spracovávať  
a uhrádzať postupne.  

 

Čl. V Doručovanie žiadostí na výplatu dividend 

5.1. Vyplnenú žiadosť o výplatu dividendy spolu s dokladmi, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie 
dividendy povinné k žiadosti predložiť, sa doručujú do sídla spoločnosti: Biotika a.s., Slovenská 
Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská Republika. 

Čl. VI Rôzne 

6.1. Splnomocnenie. Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) 
na výplatu dividendy buď v hotovosti alebo na účet bezhotovostným prevodom na základe 
písomného plnomocenstva obsahujúceho identifikačné údaje akcionára, identifikačné údaje 
splnomocnenca, rozsah splnomocnenia, ustanovenie, že splnomocnenec toto splnomocnenie prijíma 
a  úradne osvedčený podpis akcionára.  Vzor splnomocnenia je uvedený na internetovej stránke 
spoločnosti Biotika www.biotika.sk  

6.2. Akcionár – fyzická osoba nespôsobilá na právne úkony.  Pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na 
právne úkony, konajú za nich ich zákonní zástupcovia (t.j. za maloleté dieťa rodič a za plnoletú 
nespôsobilú osobu súdom ustanovený opatrovník). Ak je akcionárom maloletá fyzická osoba 
k žiadosti o výplatu dividend je potrebné doložiť písomné prehlásenie zastupujúceho rodiča 
s identifikačnými údajmi rodiča (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko) a prehlásením, že je 
spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv s jeho úradne osvedčeným 
podpisom a k žiadosti priloží aj úradne osvedčenú kópiu rodného listu. Ak je akcionárom plnoletá 
fyzická osoba nespôsobilá na právne úkony, žiadosť o výplatu dividend podpisuje jej súdom 
ustanovený opatrovník, ktorý v žiadosti uvedie okrem identifikačných údajov akcionára aj svoje 
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identifikačné údaje a k žiadosti priloží aj úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia, ktorým bol 
ustanovený za opatrovníka akcionárovi.   

6.3. Zmena osobných údajov akcionára fyzickej osoby.  Akcionár fyzická osoba, u ktorej došlo k 
zmene osobných údajov po zaevidovaní tejto zmeny v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, 
sídlo: ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava, odd: Sa, vložka: 493/B (ďalej len Centrálny depozitár) alebo u člena 
Centrálneho depozitára, podľa toho kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, musí písomne 
požiadať o výplatu dividendy. K žiadosti o výplatu dividendy priloží originál alebo úradne 
osvedčenú kópiu dokladu vydaného Centrálnym depozitárom alebo potvrdenia o zaevidovaní zmeny 
osobných údajov, vydaného členom Centrálneho depozitára podľa toho, kto vedie jej majetkový účet 
cenných papierov. V žiadosti o výplatu dividendy je potrebné uviesť okrem aktuálnych (zmenených) 
osobných údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára. 

6.4. Akcie nadobudnuté v dedičskom konaní. Ak akcionár uvedený v zozname akcionárov spoločnosti 
Biotika a.s. vydanom Centrálnym depozitárom k Rozhodujúcemu dňu zomrel, majú osoby ktoré 
nadobudli jeho akcie v dedičskom konaní nárok na výplatu dividend, ak doručia spoločnosti Biotika 
a.s. žiadosť na výplatu dividend, kde uvedú okrem svojich identifikačných údajov aj identifikačné 
údaje poručiteľa s poznámkou, že nadobudli akcie dedením a k žiadosti doložia overenú kópiu 
Osvedčenia o dedičstve vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného 
uznesenia súdu o dedičskom konaní a originál alebo overenú kópiu stavového výpisu z účtu majiteľa 
cenných papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára, podľa 
toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov, potvrdzujúceho vlastníctvo zdedených akcií 
v prípade nadobudnutia akcií v dedičskom konaní. Podpis osoby, ktorá nadobudla akcie musí byť 
úradne osvedčený.  

6.5. Daň z príjmu. Daň z dividend sa riadi zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. platným v čase 
výplaty dividendy. Na účely určenia daňovej povinnosti vychádza spoločnosť Biotika a.s. z údajov, 
ktoré obdržala z Centrálneho depozitára, ktorý je ako jediný oprávnený zbierať a meniť 
(aktualizovať) údaje o akcionároch. Spoločnosť Biotika a.s. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré 
akcionárom vzniknú z dôvodu, že v Centrálnom depozitári neuviedli správne alebo aktuálne údaje 
týkajúce sa ich osoby. Člen Centrálneho depozitára, ktorý vedie akcie na držiteľskom účte je 
povinný v žiadosti na výplatu dividend uviesť, že akcie sú vedené na držiteľskom účte a oznámiť 
štruktúru konečných vlastníkov akcií, ktorí boli vedení na držiteľskom účte k Rozhodnému dňu. 
Informácie sú potrebné pre správne zrazenie a odvedenie dane z príjmov, ktoré vyplýva zo zákona 
o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom znení. V prípade, že tak člen Centrálneho depozitára 
neurobí, tak spoločnosť Biotika a.s. ako platiteľ dane, zrazí daň z dividend vo výške 35%  v 
súlade s ustanovením § 43 ods. 25 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom 
znení, keďže nebude možné preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 
ods. 1 uvedeného zákona.  

6.6. Prevod práv na dividendu. V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k prevodu práva na dividendu, osoba 
uplatňujúca právo na jej vyplatenie sa preukáže originálom zmluvy o postúpení pohľadávky s úradne 
overenými podpismi zmluvných strán. Osoba, ktorá takto právo na dividendu nadobudne, pošle na 
adresu spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13, žiadosť o výplatu dividend spolu 
s úradne osvedčenou kópiou zmluvy o postúpení pohľadávky, najneskôr do 19.4.2021  (vrátane).  
Na žiadosť platia primerane ustanovenia uvedené v bodoch 4.1. a 4.3. týchto pravidiel. Žiadosti, 
ktoré spoločnosť Biotika a.s. obdržala po zaradení platieb dividend na spracovanie a realizáciu podľa 
bodu 4.1. písm. b) týchto pravidiel,  už nebude možné vybaviť horeuvedeným spôsobom.  

6.7. Dokumenty. Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom 
jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu 
alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka. 
Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej 
republiky, týkajúce sa výplaty dividendy je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou 
"Apostille" v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných 
listín z 5.10.1961.  

6.8. Osobné údaje. Spoločnosť Biotika a.s., v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 a Zákona o  ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.  v platnom znení, získava údaje 
o akcionároch z Centrálneho depozitára. Zoznam akcionárov vedie Centrálny depozitár, ktorý  od 
akcionárov ich osobné údaje získava a vykonáva ich aktualizáciu a zmeny, na základe žiadosti 
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akcionára. Právnym základom na získavanie údajov z Centrálneho depozitára je Obchodný zákonník 
č. 513/1991Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) a zákon o cenných papieroch 566/2001 Z.z. 
v platnom znení.  Osobné údaje získava spoločnosť Biotika a.s. z Centrálneho depozitára  za účelom 
zabezpečenia výkonu práv akcionárov v spoločnosti, ktorými sú predovšetkým účasť akcionára na 
valnom zhromaždení, právo na výplatu dividend a uplatňovanie ďalších práv akcionára. Centrálny 
depozitár poskytuje spoločnosti Biotika a.s. údaje o akcionároch fyzických osobách v rozsahu meno, 
priezvisko, titul, rodné číslo (ak bolo pridelené), trvalé bydlisko, počet akcií, ISIN, štátna 
príslušnosť, údaje o type účtu, záložné právo k akciám, registrácia pozastavenia práva nakladať 
s akciami, číslo pridelené akcionárovi Centrálnym depozitárom.  V prípade, že akcionár požiada 
o výplatu dividend na bankový účet, eviduje spoločnosť Biotika a.s. aj číslo účtu akcionára za 
účelom zabezpečenia výkonu práva akcionára na dividendy zo zisku vyplývajúcich z Obchodného 
zákonníka a výšku dividendy, na ktorú má akcionár nárok. Údaje o akcionároch spoločnosť 
archivuje po celú dobu trvania spoločnosti. Spoločnosť Biotika a.s. vzhľadom na skutočnosť, že ak 
akcionár fyzická osoba požiada o výplatu dividend na účet, vzťahuje sa táto žiadosť aj na dividendy 
vyplácané v budúcnosti. 

Čl. VII Nevyplatené dividendy 

7.1. V prípade, ak si akcionár  do dátum splatnosti dividend uvedenom v čl. III týchto pravidiel neuplatní 
svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto pravidlách, alebo ak sa dividendy 
poukazované akcionárovi podľa týchto pravidiel vrátia na účet spoločnosti Biotika a.s., budú 
nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti Biotika  a.s. po dobu 4 rokov.  Po uplynutí 4 
rokov od dátumu splatnosti dividend sa, v zmysle ust. § 397 Obchodného zákonníka Slovenskej 
Republiky č. 513/1991 Zb. v platnom znení, nárok na dividendy premlčuje.  

7.2. O vyplatenie týchto nevyplatených dividend bezhotovostným prevodom na účet môže akcionár 
písomne požiadať, pričom žiadosť musí obsahovať náležitosti a prílohy  uvedené  v čl. IV prípadne 
v čl. VI týchto pravidiel.  

7.3. Vyplatenie nevyplatených dividend je možné aj v hotovosti z pokladne spoločnosti ak takýto spôsob 
pripúšťa platná legislatíva Slovenskej Republiky (napr. zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb 
v hotovosti v platnom znení - zakazuje platby v hotovosti prevyšujúce 5000,- €). Osobné 
vyzdvihnutie dividend je potrebné si minimálne 14 dní vopred dohodnúť u kontaktnej osoby 
spoločnosti Biotika a.s. e-mail : pokladna@biotika.sk, telefón 048 4368 212, alebo 048 4368 234, 
počas pracovných dní v čase od 08.00 do 14.00 hod.. Fyzická osoba akcionár sa pri hotovostnom 
vyplatení dividend preukáže dokladom totožnosti, v ktorom bude uvedené meno, priezvisko, dátum 
narodenia, adresa a rodné číslo ak bolo pridelené, prípadne ďalšími dokladmi uvedenými v čl. VI 
týchto pravidiel. Právnická osoba sa preukáže aktuálnym (nie starším ako 3 mesiace) výpisom 
z obchodného registra alebo z iného oficiálneho registra platného v krajine akcionára potvrdzujúci 
právny status právnickej osoby akcionára a obsahujúci minimálne: obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo akcionára a označenie osôb oprávnených konať v mene akcionára (nie starší ako 3 
mesiace). Za právnickú osobu môžu vyzdvihnúť dividendy v pokladni spoločnosti jej štatutárni 
zástupcovia alebo splnomocnenec.  

 

Ing. Ján Dzúrik        Ing. Jana Červenáková 
člen  predstavenstva       člen predstavenstva 

 
 


