Budapest, 2013. május 2.

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. tájékoztatása a 2013. évi (2012. évben
elért adózott eredményből fizetendő) osztalékfizetés rendjéről

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2012. december 31-re
végződő üzleti évének eredményéből a 2013. április 29-én kelt közgyűlési határozat alapján
részvényenként bruttó 30 forint osztalékot fizet.
Osztalékra jogosult mindazon természetes és jogi személy, aki a 2013. május 15-i fordulónapon a
Kulcs-Soft részvényének tulajdonosa, nevét a részvénykönyvbe bejegyeztette és a jogszabályban
előírt azonosítóit az értékpapír-számlavezetőjén keresztül a Társaság rendelkezésére bocsátja. Az
osztalékhoz való jog a kifizetés kezdő napjától (2013. május 23.) számított öt év elteltével évül el.
Az osztalék kifizetése a hatályos jogszabályok alapján, adófizetési szempontból az alábbi
adatszolgáltatást kívánja meg:
- belföldi magánszemély: név, születési név, lakóhely, adóazonosító jel, anyja születési neve,
születési hely, idő, neme, állampolgárság
- külföldi magánszemély: név, lakóhely, születési hely, idő, illetőség és magyar adóazonosító jel
hiányában személyazonosító okmány száma
- jogi személlyel rendelkező társaság: elnevezés, székhely, illetőség, belföldi illetőség esetén
adószám
- részvényesi meghatalmazott (nominee): elnevezés, székhely, illetőség (belföldi illetőség
esetén adószám is). A nominee részéről nyilatkozat szükséges a kezelt részvények
darabszámáról, ill. arról, hogy ebből az állományból hány darab van magánszemély és hány
db intézményi befektető tulajdonában
Osztalékfizetés szempontjából kiemelt dátumok:
- 2013. május 10. (E-8 nap): Utolsó kereskedési nap, amelyen a Kulcs-Soft részvények
adásvétele osztalékszelvénnyel történik a BÉT-en.
- 2013. május 15. (E-5 nap): A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja, az osztalékra az
jogosult, aki e nap végén a részvény tulajdonosa.
- 2013. május 23. (E nap): Az osztalék kifizetésének kezdő napja, a jogosultak követelése ettől
a naptól nyílik meg.
Az osztalék kifizetése átutalással történik a részvénytulajdonos részére az értékpapírszámlavezető pénzforgalmi számlájára, illetve belföldi jogi személyek esetén az értékpapírszámlavezető által megadott pénzforgalmi számlára.
Az osztalék kifizetését a Társaság, mint kifizető bonyolítja, kapcsolat: osztalek@ks.hu ill. KulcsSoft Számítástechnika Nyrt, 1022, Budapest, Törökvész út 30/A

Magánszemélyek részére történő kifizetésnél a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján 16 % adót vonunk le.
Külföldi magánszemélyek esetében a levonás a – nemzetközi egyezményekben
meghatározottaknak megfelelően – kisebb is lehet, amennyiben Társaságunk a vonatkozó
illetőségi igazolás hiteles magyar nyelvű fordítását a kifizetést megelőzően megkapja.
Jogi személyek részére adólevonás nélkül teljesíti a Társaság a kifizetést.
A kifizetést követően adóigazolást állítunk ki és juttatunk el, legkésőbb 2014. január 31-ig a
részvényesekhez, kivéve, ha az értékpapír-számlavezető nyilatkozatban kéri, hogy az igazolást a
részére továbbítsuk.
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