A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
KÖZLEMÉNYE
a 2021. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) tájékoztatja a Tisztelt
Részvényeseket, hogy a Társaság 2022. április 29-én megtartott 2021. üzleti évet lezáró Éves Rendes
Közgyűlése a 3/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozatával döntött a 2021. üzleti évet érintő
osztalékfizetésről:
A Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek
részére mindösszesen 294 millió forint osztalékot fizet a tárgyévi adózott eredmény és
a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű
eredménytartalék terhére.
Az osztalékfizetés kezdő időpontja (E nap): 2022. július 14.
Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2022. június 30.
A Társaság Alapszabálya szerint számított, végleges részvényenkénti bruttó osztalékösszeget a
Társaság 2022. június 28-án határozza meg és teszi közzé a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde
honlapján.
Az osztalék kifizetésének feltételei:
Azon részvényes jogosult az osztalékra, akinek a PannErgy Nyrt. HU0000089867 ISIN azonosítójú
részvények az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2022.
június 30-án a tulajdonában vannak.
2022. június 28. az utolsó kereskedési nap a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT-en), amikor még a 2021.
évi osztalékra jogosító PannErgy Nyrt. törzsrészvénnyel lehet kereskedni.
A PannErgy Nyrt. az osztalék kifizetés lebonyolításával a KELER Központi Értéktár Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: „KELER Zrt.”) bízta meg. Azon részvényesnek
fizethető osztalék, akinek a részvénykönyvi bejegyzéséhez, valamint az osztalék kifizetéséhez
szükséges adatait a részvényes értékpapír számlavezetője a KELER Zrt. által elvárt módon és
formában megadta a KELER Zrt. részére.
Az osztalék fizetéséhez szükséges adatok:
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Belföldi magánszemély részvényes esetén: név (családi név, utónév), cím, adóazonosító jel, születési
dátum.
Külföldi magánszemély részvényes esetén: név (családi név, utónév), cím, születési dátum és hely,
anyja neve, állampolgársága, adóazonosító jele vagy útlevélszáma.
Jogi személy részvényesek esetén:
Befektetési alap - név, cím és a Magyar Nemzeti Bank, vagy jogelődjei által kiadott regisztrációs
szám.
Önkormányzat – név, cím, adószám
Egyéb jogi személy - név, cím, adószám.
Külföldi jogi személy - név, cím ISO szabvány szerint létező, „HU”-tól eltérő országkód.
Részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén: a nominee-re vonatkozó elnevezés, székhely, –
belföldi illetőség esetén adószám, valamint nyilatkozat az általa kezelt részvények darabszámáról
és összetételéről, azaz arról, hogy milyen mértékben képvisel jogi és milyen mértékben
magánszemélyeket. A Társaság felhívja a nominee-k figyelmét arra, hogy ezen nyilatkozat megtétele
után a jogi és magánszemélyek részére egyaránt teljesít kifizetést a jogszabályban rögzített adó
levonásával. Miután a jogi és magánszemélyek adózása, mértéke, bevallása eltér egymástól, a
fentiekben megadott arányon a kifizetést követően nem áll módunkban változtatást eszközölni,
részére a tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor az osztalék számfejtésére. A részvényesi
meghatalmazott (nominee) által közölt téves adatok miatti károkat a részvényesi meghatalmazott
(nominee) viseli.
A 2021. év után járó osztalékot az osztalékfizetés kezdő időpontjától számított 5 évig igényelheti a
részvényes, ezután az osztalékra való igény elévül.
A PannErgy Nyrt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli a 2022. július 14. után történő
osztalékfelvétel esetén.
Az osztalék kifizetésének módja
A törzsrészvényekre esedékes osztalék kifizetése átutalással történik a részvénytulajdonos
értékpapírszámla-vezetőjének számlájára, vagy a részvényes által az értékpapír-számlavezető felé
megadott pénzforgalmi számlájára, illetve belföldi jogi személyek esetén az értékpapírszámlavezető által megadott pénzforgalmi számlára. A hibás adatközlésből, vagy a pénzforgalmi
jelzőszám megadásának hiányából eredő késedelemért, esetleges károkért Társaságunk nem tud
felelősséget vállalni.
A kifizethető osztalék meghatározása a részvényes által megadott, az osztalék számfejtéséhez
szükséges adatok alapján történik. A kifizethető osztalék és levonandó adó részvényesenkénti
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meghatározását a KELER Zrt. végzi, a hatályos adójogszabályok és a számlavezetők által biztosított
adatok alapján. Hiányos adatszolgáltatás esetén kizárólag az adatok pótlását követően kerül sor az
osztalék kifizetésére.
Belföldi és külföldi magánszemélyek részére történő kifizetéskor a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 8.§ (1) bekezdése és 66. §-a alapján 15% személyi jövedelemadó
kerül levonásra. A kifizetést szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetési kötelezettség nem terheli.
Jogi személyek (belföldi és külföldi egyaránt) részére adólevonás nélkül teljesítjük a kifizetést.
A Társaság, illetve a megbízásából eljáró KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír
számlavezetők hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatásából eredő késedelemért.
Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények
esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c) pont
és 7. számú melléklet). Az értékpapír számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével
egyidejűleg a PannErgy Nyrt. osztalékfizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt-nek
megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak-e nyilvántartva.
Amennyiben az értékpapír számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15%-os
személyijövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.
Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján,
kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az Szja. törvény 7.
számú mellékletében részletezett dokumentumokat az értékpapír számlavezetőknek legkésőbb
2022. június 30 -ig át kell adniuk a KELER Zrt. Kibocsátói Osztálya részére (1074 Budapest, Rákóczi
út 70-72.). Felhívjuk az értékpapír számlavezetők figyelmét, hogy az adóévről kiállított idegen nyelvű
illetőség-igazolásokat szakfordítás, vagy hiteles fordítás alapján áll módunkban elfogadni.
Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat
megléte is szükséges, úgy azt szintén csak szakfordítás, vagy hiteles fordítás alapján áll módunkban
elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az
illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2022. június 30 -ig a
KELER Zrt.-hez, akkor külföldi magánszemély esetén az osztalék 15%-os személyi jövedelem-adó
levonásával kerül utalásra. A részvényes a 15%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetet
visszaigényelheti – az Szja. törvény 7. számú melléklet 4. pontja alapján - a PannErgy Nyrt.
megbízásából a KELER Zrt. által kiállított igazolás alapján.
Az értékpapír számlavezetők adatszolgáltatási kötelezettsége
Az értékpapír számlavezetők a KELER Zrt. által meghirdetett eljárási rend szerint a tulajdonosi
megfeleltetés alkalmával adják meg a KELER Zrt. részére a részvénytulajdonos adatait. Amennyiben
az értékpapír számlavezető a tulajdonosi megfeleltetéskor nem, vagy nem megfelelően azonosítja
részvénytulajdonos ügyfeleit, úgy azt az osztalékfizetés időszaka alatt megteheti. A pótlólagosan
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lejelentett adatok alapján fizetendő osztalék utalására a hiánypótlást követő hónapban kerül sor. A
PannErgy Nyrt., és a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. nem felel az értékpapír számlavezetők
hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből
származó késedelemért.
Az adóigazolás kiadása
A részvények után kifizetett osztalékról és a levont közterhekről a PannErgy Nyrt. megbízásából és
nevében a KELER Zrt. igazolást állít ki, és azt legkésőbb 2023. január 15-ig eljuttatja a részvényesek
részére.
Az osztalékfizetéssel kapcsolatos további kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot
a PannErgy Nyrt. befektetői kapcsolattartójával: pannergy@pannergy.com;
Telefon: +36 1 323-2383, vagy
a KELER Zrt. ügyfélszolgálatával: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Telefon: +36 1 483-6100

Budapest, 2022. június 16.
PannErgy Nyrt.
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