A RÁBA Nyrt. tájékoztatása
a 2019. üzleti év után megállapított osztalék
fizetésének rendjéről
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (továbbiakban RÁBA Nyrt. vagy Társaság) mint kibocsátó ezúton
értesíti a társaság tisztelt részvényeseit az osztalékfizetés technikai és eljárási szabályairól a Társaság 2020. szeptember 10-i közgyűlésén meghozott 3/2020.09.10. sz. közgyűlési határozatában
foglaltak szerint.
A RÁBA Nyrt. közgyűlése a 2020. szeptember 10-én meghozott és aznap közzétett 3/2020.09.10.
sz. közgyűlési határozatával úgy döntött, hogy a Társaság a 2019. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1.000,- Ft/db névértékű részvényenként 20,00 Ft osztalékot fizet, a Társaság Alapszabálya 31-35. pontjai rendelkezései szerint.
Az osztalék kifizetésének lebonyolítását az erre vonatkozó megbízás alapján a KELER Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) végzi, a részvényesek értékpapír-számlavezetői által megadott adatok alapján.
A Társaság tulajdonában álló saját részvény mennyiségre eső osztalékot a Társaság felosztja az
osztalékra jogosult részvényesek között részesedésük arányában a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, illetve a Társaság Alapszabályának
megfelelően.
A sajátrészvény-mennyiségre eső osztalék felosztásával az 1.000 Ft/db névértékű részvényenkénti
osztalék mértéke 20,18 Ft.
Az osztalékfizetés kezdő napja:

2020. november 3. (kedd)

A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalékra való jogosultság keletkezésének napjától
számított 5 (öt) év elteltével évül el.
Az osztalék kifizetésének feltételei
A RÁBA Nyrt. az Alapszabálya, illetve a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerint az osztalékfizetéshez kapcsolódóan a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést rendel meg.
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2020. október 27.
Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2020. október 27-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a Társaságnak az osztalékfizetés céljára összeállítandó Részvénykönyvében.
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénytulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott
névre szóló RÁBA törzsrészvény mennyiség jogosít a 2019. üzleti év után megállapított osztalékra.
A tőzsdei fordulónap
A cum-dividend date: 2020. október 22.; amely az az utolsó kereskedési nap, amelyen még a
2019. évi osztalékra való jogosultsággal történik az adásvétel.
Szükséges információk
Az osztalékfizetés a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseknek akkor teljesíthető, ha a részvényes rendelkezésre bocsátja a következő információkat:
belföldi magánszemély esetén: név, születési idő, lakcíme, adóazonosító jele ;
belföldi jogi személy esetén, azon belül:
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befektetési alap esetén: név, székhely (cím), MNB (PSZÁF) regisztrációs szám;
önkormányzat esetén: név, székhely (cím), adószám, ha az önkormányzat rendelkezik adószámmal;
egyéb jogi személy esetén: név/cégnév, székhely (cím), adószám, cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám;
külföldi magánszemély esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme és a nemére vonatkozó adat; továbbá állampolgársága és vagy adóazonosító jele vagy útlevélszáma,
külföldi jogi személy esetén: név/cégnév, székhely (cím), honossága (országkód), adószám
részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a
továbbiakban Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén az osztalék kifizetése a nominee részére történik, amelyhez a belföldi, illetve a külföldi jogi személyre vonatkozó adatok megadása szükséges.
Amennyiben a részvényes az osztalékot nem az értékpapír-számlája mellett vezetett ügyfélszámlájára (pénzszámla) kéri, a bankszámlának, illetve a Tartós Befektetési Számla (a továbbiakban TBSZ)
adatainak a közlése is szükséges.
Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy az értékpapírszámla vezetőjüknél ellenőrizzék,
hogy az osztalék-fizetéshez szükséges minden adat és információ rendelkezésre áll-e, illetve hívják
fel értékpapírszámla vezetőjük figyelmét adataiknak a tulajdonosi megfeleltetés során történő leadására.
Ha a részvényesre vonatkozó, az osztalék kifizetéshez szükséges adatokat az értékpapírszámlavezető nem a tulajdonosi megfeleltetéssel egy időben, hanem utólag jelenti le, az osztalék kifizetése
havonta egyszer, a lejelentést követő hónap 5. munkanapjáig történhet meg.
A RÁBA Nyrt. és a KELER Zrt. az értékpapírszámla vezetők esetleges hiányos, hibás vagy késedelmes adatszolgáltatása miatti késedelemért, meghiúsulásért vagy téves eljárásért nem tud felelősséget vállalni.
Az osztalék kifizetésének módja
A Társaság az osztalékot banki átutalással fizeti ki. A Társaság a banki átutalást a részvényes (közös képviselő/nominee) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a
részvényes által megjelölt értékpapír-számla mellett vezetett pénzszámlára vagy más bankszámlára
vagy TBSZ számlára.
Az osztalék után fizetendő adó
A RÁBA Nyrt. a vonatkozó és hatályos adótörvények szerint köteles az osztalék után fizetendő adót
az osztalékból levonni az érintett részvényesre vonatkozó adókategóriák szerint.
Külföldi személy esetén a részvényes az adóilletősége szerinti állam és Magyarország között, a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekben biztosított adómentességet, illetve adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha a részvényes a KELER Zrt-hez legkésőbb 2020. október 27-ig (a
tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáig) eljuttatja a részvényes külföldi adóilletőségű igazolásának
eredeti angol nyelvű példányát és annak magyar nyelvű szakfordítását a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII törvény 7. számú mellékletében előírtak szerint. Ha az egyezmények ezt is
előírják, a részvényesnek a tárgyévre vonatkozó, úgynevezett haszonhúzói nyilatkozatának eredeti
példányát és annak magyar nyelvű szakfordítását is el kell juttatnia.
Ha a TBSZ számlával rendelkező részvényes értékpapírszámla vezetője az erre vonatkozó információt a tulajdonosi megfeleltetés keretén belül jelenti a KELER Zrt-nek, az osztalék számfejtése a
tartós befektetésre vonatkozó adójogi szabályok szerint történik.
Amennyiben nominee eljárása esetén legkésőbb 2020. október 27-ig (a tulajdonosi megfeleltetés
fordulónapjáig) leadandó adatok körében megjelölésre kerül, hogy a nominee által képviselt összes
részvénytulajdonos közül mennyi részvény van jogi személy részvényesek (nem magánszemélyek)
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és mennyi részvény van magánszemély részvényesek tulajdonában, az osztalék a jelzett részvényesi kategóriáknak megfelelő adó alkalmazásával kerül kifizetésre.
Sem a RÁBA Nyrt., sem a KELER Zrt. a nominee esetlegesen hiányos, hibás vagy késedelmes
adatszolgáltatása miatti késedelemért, meghiúsulásért vagy téves eljárásért nem tud felelősséget
vállalni.
A levont osztalék-adóról szóló adóigazolást a RÁBA Nyrt. magyar nyelven küldi meg a részvényes
részére az osztalék kifizetését követően.
Amennyiben a nominee az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben előírt módon és időben
nyilatkozik az osztalékban részesülő részvényes előírt adatairól, a részvényes nevére szóló kifizetői
igazolás állítható ki. Ha a nominee a kifizetés naptári évének utolsó napjáig nem nyilatkozik, akkor
a kifizetői igazolás a nominee nevére kerül kiállításra.
Az osztalékfizetéssel kapcsolatos további kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KELER
Zrt-vel a +36 1 483 611 telefonszámon vagy a kelertesem@keler.hu e-mail címen állunk rendelkezésre.

Győr, 2020. október 12.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
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