PROJEKT Z DNIA 05.05.2020

PROCEDURA WYPŁATY DYWIDENDY W EURO PRZEZ CAPITAL PARK S.A.

1.

PODSTAWA PRAWNA
Niniejsza procedura („Procedura”) została opracowana przez zarząd Capital Park S.A. („Spółka”)
i przyjęta uchwałą zarządu Spółki nr 03/05.2020 z dnia 18 maja 2020 r. na podstawie upoważnienia
udzielonego na mocy § 1 ust. 3 zdanie 3 uchwały nr 07/05/2020 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki
za rok obrotowy 2019 oraz zmiany treści uchwały nr 06/06/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 29
czerwca 2018 roku oraz uchwały nr 06/06/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2019
roku („Uchwała Walnego Zgromadzenia”).

2.

ZASADY WYPŁATY DYWIDENDY W WALUCIE EURO

2.1.

Wymagane dokumenty
Prawo otrzymania dywidendy wypłacanej przez Spółkę na podstawie Uchwały Walnego
Zgromadzenia w walucie euro („Dywidenda w Euro”) przysługuje każdemu akcjonariuszowi
uprawnionemu do otrzymania dywidendy na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia, który w
terminie i w sposób opisany w punkcie 2.2 poniżej, dostarczy do Spółki wniosek o wypłatę
Dywidendy w Euro („Wniosek”), składający się z:
(a)

prawidłowo wypełnionego i podpisanego w imieniu akcjonariusza porozumienia o treści
zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszej procedury („Porozumienie”);

(b)

ważnego na dzień dywidendy (tj. w dniu 26 maja 2020 r.) świadectwa depozytowego lub
wyciągu z rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, na którym zapisane
są akcje, z których ma zostać wypłacona Dywidenda w Euro, potwierdzającego stan
posiadania akcji nie niższy niż wskazany w Porozumieniu; oraz

(c)

dokumentów określonych w punkcie 4 niniejszej Procedury (element obowiązkowy w
przypadku możliwości zastosowania innej niż podstawowa (19%) stawki podatku
pobieranego u źródła).

2.2.

Sposób dostarczenia Wniosku
(a)

Skan Wniosku musi zostać doręczony do Spółki w formacie PDF nie później niż w dniu 29
maja 2020 r. na adres: [dywidendaweuro@capitalpark.pl]. Spółka potwierdzi odbiór
wiadomości email. Brak potwierdzenia otrzymania skanu Wniosku przez Spółkę oznaczać
będzie, że Wniosek nie został doręczony.

(b)

Oryginał Wniosku musi zostać dostarczony do Spółki w oryginale, osobiście lub kurierem,
do dnia 3 czerwca 2020 r. na adres:
Capital Park S.A.
Ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
Do wiadomości: Zarząd

2.3.

Dodatkowe ograniczenia
W przypadku, gdyby akcjonariusz wskazał we Wniosku znajdującą zastosowanie w stosunku do
niego obniżoną stawkę podatku u źródła lub podstawę zwolnienia z tego podatku lecz nie wykazał
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w sposób satysfakcjonujący dla Spółki istnienia podstawy prawnej dla zastosowania takiej obniżonej
stawki lub zwolnienia lub też gdyby akcjonariusz nie przekazał Spółce dokumentów lub informacji
niezbędnych do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub zwolnienia z tego podatku,
wówczas Spółka nie zawrze z takim akcjonariuszem Porozumienia. Spółka poinformuje
akcjonariusza o tym fakcie nie później niż w dniu 3 czerwca 2020 r. Akcjonariusz, z którym Spółka
nie zawrze porozumienia, otrzyma dywidendę w złotych polskich na zasadach ogólnych, poprzez
system rozliczeniowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
3.

HARMONOGRAM
26 maja 2020 r.

Dzień dywidendy

26-29 maja 2020 r.

Przyjmowanie przez Spółkę Wniosków od akcjonariuszy zainteresowanych
otrzymaniem Dywidendy w Euro.

26 maja – 5 czerwca 2020 r.

Zawieranie przez Spółkę Porozumień z akcjonariuszami, którzy dostarczyli
do Spółki Wniosek w sprawie otrzymania Dywidendy w Euro

Nie później niż 8 czerwca

Przekazanie przez Spółkę informacji do KDPW na podstawie § 127 SZD

2020 r.

KDPW

8 czerwca 2020 r.

Dzień ogłoszenia przez prezesa NBP kursu euro, który będzie miał
zastosowanie do obliczenia kwoty Dywidendy w Euro

9 czerwca 2020 r.

4.

Dzień wypłaty dywidendy

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NIŻSZEJ NIŻ PODSTAWOWA
(19%) STAWKI PODATKU U ŹRÓDŁA
Spółka będzie pełnić obowiązki płatnika w stosunku do Dywidendy w EURO, która zostanie przez
nią bezpośrednio wypłacona na rzecz akcjonariuszy (tj. z pominięciem systemu rozliczeniowego
KDPW).
W konsekwencji, w stosunku do tych płatności, na Spółce ciążyć będą obowiązki związane z
obliczeniem i pobraniem podatku oraz wpłaceniem go we właściwym terminie organowi
podatkowemu. Ponadto, na Spółce ciążyć będzie także obowiązek pozyskania dokumentów
niezbędnych w celu zastosowania zwolnienia z podatku u źródła, lub jego obniżonej stawki, tj. w
szczególności:
(a)

aktualnego certyfikatu rezydencji podatnika;

(b)

oświadczenia podatnika, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 i 4d Ustawy CIT (w zakresie podatników CIT
korzystających ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy CIT);

(c)

oświadczenia podatnika, że nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce poprzez
zakład w rozumieniu art. 5 Polsko-Luksemburskiej umowy o unikaniu opodatkowania i
udział, z którego tytułu wypłaca się Dywidendy, nie wiąże się rzeczywiście z działalnością
takiego zakładu (w zakresie podatnika, którego siedziba znajduje się w Luksemburgu); oraz

(d)

oświadczenia podatnika, że jest on podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy.
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Spółka zastrzega sobie prawo zadawania pytań dotyczących treści dokumentów przedstawionych
przez akcjonariusza składającego Wniosek, jak również żądania dostarczenia dodatkowych
dokumentów w celu ustalenia istnienia prawa do obniżonej stawki lub prawa do zwolnienia z
podatku u źródła.
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Załącznik do procedury wypłaty dywidendy w euro przez Capital Park S.A.: wzór Porozumienia

POROZUMIENIE W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY W EURO
Niniejsze porozumienie („Porozumienie”) zostało zawarte w dniu [data zawarcia Porozumienia] 2020 r.
pomiędzy:
w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi:
[Imię i nazwisko], legitymującym się [rodzaj dokumentu tożsamości] numer [seria i numer dokumentu
tożsamości], zamieszkałym pod adresem: ul. [•],[•],
w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi:
[nazwa], [forma prawna] utworzona zgodnie z prawem [właściwe prawo] z siedzibą w [siedziba] oraz
adresem [adres], wpisana do [nazwa rejestru] prowadzonego przez [podmiot prowadzący rejestr] pod
numerem [numer w rejestrze],
(„Akcjonariusz”)
oraz
CAPITAL PARK SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Franciszka Klimczaka 1,
02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000373001, z kapitałem zakładowym w wysokości 108 333 998,00 PLN w pełni opłaconym oraz o numerze
NIP 1080009913 („Spółka”).
ZWA Ż YWS ZY , Ż E
(A)

W dniu 18 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 07/05/2020 w
sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz zmiany treści uchwały nr 06/06/2018
Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz uchwały nr 06/06/2019 Walnego
Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2019 roku („Uchwała Walnego Zgromadzenia”). Zgodnie z
Uchwałą Walnego Zgromadzenia, na wniosek akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, po
zawarciu porozumienia ze Spółką możliwa jest wypłata dywidendy w walucie euro zgodnie ze
średnim kursem euro ogłaszanym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 8 czerwca 2020 r.

(B)

Na podstawie upoważnienia udzielonego w § 1 ust. 3 zdanie 3 Uchwały Walnego Zgromadzenia,
zarząd Spółki opracował procedurę wypłaty dywidendy w euro („Procedura”).

(C)

Akcjonariusz był akcjonariuszem Spółki w dniu dywidendy określonym w Uchwale Walnego
Zgromadzenia, tj. w dniu 26 maja 2020 r. Zgodnie z procedurą, akcjonariusz złożył w terminie
określonym w Procedurze prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dywidendy w euro z [liczba
akcji

objętych

Porozumieniem]

akcji

przysługujących

Akcjonariuszowi

(„Akcje

Objęte

Porozumieniem”) w łącznej kwocie [kwota dywidendy z Akcji Objętych Porozumieniem] EUR.
(D)

Spółka i Akcjonariusz, działając na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia, zawierając niniejsze
Porozumienie regulują szczegóły wypłaty przez Spółkę dywidendy Akcjonariuszowi w walucie euro
z Akcji Objętych Porozumieniem.

1.

OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZA
(Oświadczenia mające zastosowanie do wszystkich akcjonariuszy składających Wniosek)
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1.1.

Akcjonariusz oświadcza, że:
1.1.1.

Akcje Objęte Porozumieniem zapisane są na rachunku papierów wartościowych o
identyfikatorze konta podmiotowego nr [●] prowadzonym przez [nazwa podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych] (czteroznakowy kod uczestnika KDPW:
[●]);

1.1.2.

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Akcjonariusza, a jego zawarcie i wykonanie
nie będą stanowiły naruszenia jakiejkolwiek umowy lub porozumienia, którego Akcjonariusz
jest stroną, lub jakiegokolwiek orzeczenia, nakazu lub decyzji sądu powszechnego,
trybunału lub sądu arbitrażowego lub organu administracji publicznej. Akcjonariusz uzyskał
wszystkie zgody niezbędne do zawarcia i wykonania Porozumienia zgodnie z jego treścią;

2.

UPOWAŻNIENIE DO WYPŁATY DYWIDENDY W EURO
Akcjonariusz niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważnia Spółkę do wypłaty Dywidendy
w walucie Euro z pominięciem systemu rozliczeniowego KDPW oraz do złożenia przez Spółkę, na
podstawie par. 127 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, pisemnej informacji w sprawie
rozdziału przekazanej przez Spółkę na rachunek KDPW kwoty dywidendy uwzględniającej fakt, że
dywidenda przypadająca na Akcje Objęte Porozumieniem nie zostanie wpłacona na rachunek
KDPW.

3.

ZOBOWIĄZANIE DO WYPŁATY DYWIDENDY W EURO
Spółka zobowiązuje się wypłacić przypadającą Akcjonariuszowi dywidendę w walucie Euro,
wynoszącą w złotych polskich [kwota dywidendy, do której otrzymania uprawniony jest
Akcjonariusz] przeliczoną zgodnie ze średnim kursem euro ogłaszanym przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 8
czerwca 2020 r., na następujący rachunek bankowy:
Podmiot uprawniony z rachunku: ........................................
Numer rachunku IBAN: .........................................................
Bank prowadzący: ................................................................
BIC/SWIFT: .............................................................................

4.

ZOBOWIĄZANIE DO ZWROTU OMYŁKOWO OTRZYMANYCH KWOT
W przypadku gdyby Akcjonariusz omyłkowo otrzyma na swój rachunek inwestycyjny jakiekolwiek
środki tytułem dywidendy z Akcji Objętych Porozumieniem, Akcjonariusz zobowiązuje się
powiadomić o tym fakcie Spółkę i przekazać powyższe środki na rachunek bankowy wskazany
przez Spółkę.

5.

ZAWIADOMIENIA
Wszelka korespondencja oraz oświadczenia składane przez Strony w związku z Porozumieniem
będą sporządzane na piśmie i, pod rygorem bezskuteczności, doręczane (i) osobiście lub (ii) przez
kuriera, na następujące adresy:
(a)

jeśli dla Akcjonariusza, na następujący adres: [adres]; do wiadomości [imię i nazwisko];

(b)

jeśli dla Spółki, na następujący adres: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; do wiadomości
Zarządu.
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6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Liczba egzemplarzy
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

6.2.

Forma
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.3.

Prawo właściwe
Umowa rządzona jest prawem polskim i zgodnie z nim będzie interpretowana.

6.4.

Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia lub w związku z nim będą rozstrzygane przez
polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.

6.5.

Całość porozumienia
Niniejsze Porozumienie stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie w nim
uregulowanym i zastępuje wszystkie wcześniejsze uzgodnienia między Stronami w zakresie
będącym jej przedmiotem.

6.6.

Koszty
Strony pokryją swoje własne opłaty, koszty oraz wszelkie inne zobowiązania do zapłaty nałożone
przez organy państwowe w odniesieniu do transakcji, o których mowa w niniejszym dokumencie.

6.7.

Klauzula salwatoryjna
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Porozumienia będzie nieważne lub bezskuteczne, w całości lub
w części, pozostaje to bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień
Porozumienia. Strony niezwłocznie podejmą rozmowy w dobrej wierze celem zastąpienia takiego
nieważnego lub bezskutecznego postanowienia postanowieniem ważnym lub skutecznym
oddającym oryginalne intencje Stron.

6.8.

Załączniki
Następujące dokumenty załączone do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część:
(a)

następujące dokumenty potwierdzające upoważnienie osób zawierających niniejsze
Porozumienie do jego zawarcia: [do uzupełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą
prawną];

(b)

[świadectwo depozytowe/wyciąg z rachunku papierów wartościowych] odnoszące się do
Akcji Objętych Porozumieniem; oraz

(wyłącznie w odniesieniu do akcjonariuszy, w odniesieniu do których stawka podatku u źródła jest
niższa niż 19% lub którym przysługuje zwolnienie z tego podatku):
(c)

Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 4 niniejszego Porozumienia.
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Strony podpisały niniejszą Umowę w dniu wskazanym na wstępie.

Capital Park S.A.

_______________________________
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:

_______________________________
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:

[Akcjonariusz]

_______________________________
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:

[_______________________________
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:]
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Załącznik do porozumienia w sprawie wypłaty dywidendy w euro: wzory Oświadczeń dla celów wypłaty
dywidendy
[●], dnia [●] 2020 r.
Od: [●], zwany dalej „Inwestorem”

[●], [●] 2020
From:

[●],

hereinafter

referred

to as the

“Investor”
Do:

CAPITAL

w Warszawie

PARK

pod

S.A.

adresem:

z
ul.

siedzibą

To: CAPITAL PARK S.A., with its registered

Franciszka

office in Warsaw at ul. Franciszka Klimczaka 1,

Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, spółka akcyjna

02-729

utworzona i działająca zgodnie z prawem

established and operating under Polish law,

polskim, wpisana do rejestru przedsiębiorców

entered in the Register of Business Entities

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

of the National Court Register maintained by the

przez Sąd Rejonowy

Warszawy

District Court for the Capital City of Warsaw

Gospodarczy

in Warsaw, XIII Commercial Division of the

w Warszawie,

XIII

dla m.st.
Wydział

Warsaw,

a joint

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

National

0000373001, zwana dalej „Spółką”

KRS No. 0000373001,

Court

stock

company

Register,

under

hereinafter

referred

to as the “Company”
OŚ W I AD CZ EN IE

ST A TE MEN T

DLA C EL ÓW W Y PŁ A T Y D Y WI D EN D Y

F OR T HE P UR P OSE O F P A YM EN T
OF D IV ID EN D

Niniejsze

oświadczenie

dotyczy

dywidend

wypłacanych przez Spółkę na rzecz Inwestora

This statement relates to dividends paid by the
Company to the Investor (“Dividends”).

(„Dywidendy”).
Ja,

niżej

uprawniony(a)

I, the undersigned, authorised to represent the

do reprezentowania Inwestora, zgodnie z moją

Investor, to the best of my knowledge and belief,

najlepszą wolą i wiedzą, działając w imieniu

acting in the name and on behalf of the Investor,

i na rzecz Inwestora, niniejszym oświadczam, że

hereby declare that as at the date of the signing

na dzień podpisania niniejszego oświadczenia:

of this statement that:

1.

1.

Inwestor

podpisany(a),

jest

podatkowych
opodatkowaniu

rezydentem
w [●],

dla

celów

tam

podlega

od całości

swoich

The Investor is a resident for tax purposes
in [●], where it is subject to taxation on its
total

income

regardless

of where

dochodów bez względu na miejsce ich

it is earned, which is confirmed by the

uzyskiwania,

certificate of tax residency presented

przedstawiony

co potwierdza
certyfikat

rezydencji

by the Investor.

podatkowej Inwestora.
2.

Inwestor nie korzysta ze zwolnienia z

2.

The Investor does not enjoy an exemption

opodatkowania podatkiem dochodowym

from income tax on its entire income,

od całości swoich dochodów, bez względu

irrespective of the sources from which the

na źródło ich osiągania.

income is earned.
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3.

Inwestor jest podmiotem, na którym ciąży

3.

The Investor is an entity subject to a tax

obowiązek podatkowy w odniesieniu do

obligation

with

respect

to

revenue

uzyskanego przychodu (dochodu) z tytułu

(income) earned on the Dividends.

dywidendy.
4.

Inwestor

posiada

akcje

Spółki

na

4.

podstawie tytułu własności.
Oświadczam,

że

The Investor holds shares of the Company
based on the ownership title.

Inwestor

ponosi

I declare

that

the

Investor

shall

be liable

odpowiedzialność odszkodowawczą określoną

in accordance with the Act of 23 April 1964 - Civil

zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Code (Journal of Laws of 2019, item 1145,

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145

as amended)

ze zm.) za szkody powstałe w wyniku złożenia

submission of this statement if its contents are

przez

oświadczenia

not truthful.

z okoliczności

In the

Inwestora

niniejszego

for

damages

resulting

from

niezgodnie z prawdą.
W razie

zmiany

którejkolwiek

event

of a change

of any

of the

objętych niniejszym oświadczeniem, Inwestor

circumstances covered by this declaration, the

zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania

Investor

undertakes

to immediately

odpowiedniej informacji i aktualizacji niniejszego

relevant

information

and

oświadczenia.

statement.

to

provide

update

this

W imieniu Inwestora /
On behalf of the Investor

[•]

[•]
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[●], dnia [●] 2020 r.
Od: [●], zwany dalej „Inwestorem”

[●], [●] 2020
From:

[●],

hereinafter

referred

to as the

“Investor”
Do:

CAPITAL

w Warszawie

PARK

pod

S.A.

adresem:

z
ul.

siedzibą

To: CAPITAL PARK S.A., with its registered

Franciszka

office in Warsaw at ul. Franciszka Klimczaka 1,

Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, spółka akcyjna

02-729

utworzona i działająca zgodnie z prawem

established and operating under Polish law,

polskim, wpisana do rejestru przedsiębiorców

entered in the Register of Business Entities

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

of the National Court Register maintained by the

przez Sąd Rejonowy

Warszawy

District Court for the Capital City of Warsaw

Gospodarczy

in Warsaw, XIII Commercial Division of the

w Warszawie,

XIII

dla m.st.
Wydział

Warsaw,

a joint

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

National

Court

0000373001, zwana dalej „Spółką”

KRS No. 0000373001,

stock

company

Register,

under

hereinafter

referred

to as the “Company”
OŚ W I AD CZ EN IE

ST A TE MEN T

DLA C EL ÓW W Y PŁ A T Y D Y WI D EN D Y

F OR T HE P UR P OSE O F P A YM EN T
OF D IV ID EN D

Niniejsze

oświadczenie

dotyczy

dywidend

wypłacanych przez Spółkę na rzecz Inwestora

This statement relates to dividends paid by the
Company to the Investor (“Dividends”).

(„Dywidendy”).
Ja,

uprawniony(a)

I, the undersigned, authorised to represent the

do reprezentowania Inwestora, zgodnie z moją

niżej

Investor, to the best of my knowledge and belief,

najlepszą wolą i wiedzą, działając w imieniu

acting in the name and on behalf of the Investor,

i na rzecz Inwestora, niniejszym oświadczam, że

hereby declare that as at the date of the signing

na dzień podpisania niniejszego oświadczenia:

of this statement that:

1.

1.

Inwestor

podpisany(a),

jest

podatkowych
opodatkowaniu

rezydentem
w [●],

dla

celów

tam

podlega

od całości

swoich

The Investor is a resident for tax purposes
in [●], where it is subject to taxation on its
total

income

regardless

of where

dochodów bez względu na miejsce ich

it is earned, which is confirmed by the

uzyskiwania,

certificate of tax residency presented

przedstawiony

co potwierdza
certyfikat

rezydencji

by the Investor.

podatkowej Inwestora.
2.

3.

Inwestor nie korzysta ze zwolnienia z

2.

The Investor does not enjoy an exemption

opodatkowania podatkiem dochodowym

from income tax on its entire income,

od całości swoich dochodów, bez względu

irrespective of the sources from which the

na źródło ich osiągania.

income is earned.

Inwestor jest podmiotem, na którym ciąży
obowiązek podatkowy w odniesieniu do

3.

The Investor is an entity subject to a tax
obligation

with

respect

to

revenue

(income) earned on the Dividends.
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uzyskanego przychodu (dochodu) z tytułu
dywidendy.
4.

Inwestor

nie

prowadzi

działalności

4.

The Investor does not carry on business

gospodarczej w Polsce poprzez zakład w

activity through permanent establishment

rozumieniu art. 5 Konwencji między

in Poland within the meaning of Article 5

Rzecząpospolitą
Księstwem

Polską

Luksemburga

a

Wielkim

of the Convention between the Republic of

w

sprawie

Poland

and

the

Grand

Duchy

of

unikania podwójnego opodatkowania i

Luxembourg for the avoidance of double

zapobiegania

od

taxation and the prevention of tax evasion

opodatkowania w zakresie podatków od

with respect to taxes on income signed in

dochodu

w

Luxembourg on 14 June 1995 (Journal of

Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r.

Laws of 1996, No. 110 item 527) and the

(Dz. U. z 1996 r. nr 110 poz. 527) i udział,

holding in respect of which the Dividends

z którego tytułu wypłaca się Dywidendy,

are paid is not effectively connected with

nie wiąże się rzeczywiście z działalnością

such permanent establishment.

i

uchylaniu
majątku

się

sporządzonej

takiego zakładu.
Oświadczam,

że

Inwestor

ponosi

I declare

that

the

Investor

shall

be liable

odpowiedzialność odszkodowawczą określoną

in accordance with the Act of 23 April 1964 - Civil

zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Code (Journal of Laws of 2019, item 1145,

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145

as amended)

ze zm.) za szkody powstałe w wyniku złożenia

submission of this statement if its contents are

przez

oświadczenia

not truthful.

z okoliczności

In the

Inwestora

niniejszego

for

damages

resulting

from

niezgodnie z prawdą.
W razie

zmiany

którejkolwiek

event

of a change

of any

of the

objętych niniejszym oświadczeniem, Inwestor

circumstances covered by this declaration, the

zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania

Investor

undertakes

to immediately

odpowiedniej informacji i aktualizacji niniejszego

relevant

information

and

oświadczenia.

statement.

to

provide

update

this

W imieniu Inwestora /
On behalf of the Investor

[•]

[•]
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