Regulatorní oznámení

Colt CZ Group SE oznamuje schválení
výplaty dividendy za rok 2021
Praha (31. května 2022) ― Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina” nebo „Společnost”)
oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla mimo zasedání valné hromady (rozhodování
per rollam) o rozdělení zisku za rok 2021 a výplatě dividendy.
Výpočet podílu na zisku na jednu akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností.
Dividenda za rok 2021 činí 25 Kč na jednu akcii před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z
českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před
uskutečněním výplaty.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku v souladu s článkem 28.4. stanov
Společnosti je 2. červen 2022, což znamená, že právo na podíl na zisku budou mít osoby,
které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku.
Podíl na zisku je splatný ode dne 29. června 2022.
Výplata podílu na zisku bude provedena prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360.
Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku jsou publikovány na internetových stránkách
Společnosti https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem „Investoři“ v sekcích „Valné
hromady“ a „Dividenda“.

O společnosti Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových
výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a
další komerční využití. Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt’s Manufacturing
Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha.
Colt CZ rovněž drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických
montážních řešení pro zbraně. Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt,
CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems.
Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených
státech a v Kanadě. Zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu
a Švédsku.
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