Београд, Таковска 2

Број: 249239/1-2016
Датум: 29.6.2016. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и
клиринга хартија од вредности
У складу са одлуком Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком
Србија'' акционарско друштво, Београд дел. број 249003/6-2016 од 29.6.2016.
године, одобрена је исплата дивиденде акционарима Предузећа за
телекомуникације ,,Телеком Србија'' акционарско друштво, Београд у новцу, у
укупном бруто износу од 12.256.000.000,00 динара, односно у бруто износу од
15,32 динара по акцији.
Право на дивиденду имају сви акционари ,,Телеком Србија'' а. д. Београд –
лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од
вредности као законити имаоци акција ,,Телеком Србија'' а. д. Београд на дан
19.6.2016. године (Дан дивиденде).
Ради обрачуна пореза на приходе од капитала по основу дивиденде коју
остварују акционари који су нерезидентни обвезници, а који се плаћа по одбитку
и ради примене одговарајуће пореске стопе из уговора о избегавању двоструког
опорезивања, молимо вас да нам за ваше нерезиденте клијенте односно
нерезидентна физичка лица која су поседовала акције на Дан дивиденде
19.6.2016. године и која су резиденти земаља са којима Република Србија има
важећи уговор о избегавању двоструког опорезивања, доставите потврду о
резидентности за 2016. годину, oвeрeну oд нaдлeжнoг oргaнa држaвe
резиденства. Потврду доставите нa oбрaсцу прописаном од стране пореских
власти Републике Србије (ПОР-2) или прeвoд пoтврдe издате нa oбрaсцу кojи
прoписуje нaдлeжни oргaн држaвe резидентства сa кojoм je зaкључeн угoвoр o
избeгaвaњу двoструкoг oпoрeзивaњa, оверен од стране судског тумача.
Потврде о резидентности за 2016. годину односно оверене преводе иностране
потврде о резидентности је неопходно доставити до 9.7.2016. године.
За акционаре, нерезидентна физичка лица која не доставе благовремено
потврду о резидентности односно оверени превод, ,,Телеком Србија'' а.д.
Београд ће обрачунати, обуставити и уплатити порез према пореској стопи
предвиђеној важећим прописима Републике Србије.

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2
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Оригинал потврде о резидентности, односно оверени превод, потребно је
доставити на адресу корпоративног агента ,,Телеком Србија'' а.д. Београд :
Војвођанска банка а.д. Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 111
11070 Нови Београд
уз напомену: за Функцију брокерски послови и финансијско саветовање.

Све детаљније информације могу се добити путем телефона:
011/ 333 5757 – Марина Цвијановић (,,Телеком Србија'' а.д. Београд)
011/ 333 7194 – Драгана Татић (,,Телеком Србија'' а.д. Београд)
011/ 225 1382 – Ненад Јевремовић (Војвођанска банка а.д. Нови Сад).

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Предраг Ћулибрк, с.р.

2

