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Zielona Góra 05 września 2012 r. 

 

Informacja dotycząca dywidendy od akcji ENEA S.A. 
 

W związku z kierowanymi do nas pytaniami przez pracowników, którzy otworzyli 

rachunki inwestycyjne w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A., o możliwość złożenia 

dyspozycji przelewu dywidendy na swój rachunek bankowy, przypominamy zgodnie 

z informacją udostępnioną przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. stosowną procedurę. 
 

Osoby uprawnione do akcji, które zawarły Umowę o świadczenie usług maklerskich 

w obrocie zorganizowanym (tym samym, założyły rachunki inwestycyjne) z Domem 

Inwestycyjnym BRE Banku S.A. przed 13 sierpnia br. mają już dywidendy na tych 

rachunkach. Dzień wypłaty dywidendy to 03.09.2012 r. Osoby te, mogą zlecić telefonicznie 

przelew, pod warunkiem, że podali w trakcie podpisywania w/w Umowy swoje konto 

bankowe (ROR). 

W celu złożenia dyspozycji należy skontaktować się z Domem Inwestycyjnym 

BRE Banku S.A. pod numerem: 22 697 49 49 (czynny w dni powszednie w godzinach 08
30

 – 

18
00

), 22 697 47 18 lub 61 855 17 28 i przygotować zgodnie z treścią zawartej Umowy: 

numer rachunku inwestycyjnego, który będzie potrzebny w rozmowie telefonicznej 

(ośmiocyfrowy numer zaczynający się od 38xxxxxx zamieszczony jest w górnym okienku na 

pierwszej stronie Umowy), hasło niezbędne do identyfikacji telefonicznej zapisane 

w paragrafie 6 pkt. 2 Umowy oraz podać imię i nazwisko. Opłata za przelew wynosi 10 zł, 

bez względu na kwotę. 

Mogą Państwo również wypłacić gotówkę w Oddziale Domu Inwestycyjnego BRE 

Banku S.A. w godzinach 8.15-16.00. 
 

Osoby, które nie założyły rachunków inwestycyjnych w Domu Inwestycyjnym BRE 

BANKU S.A. ani w żadnym innym biurze, mają dywidendy do odbioru w Domu 

Inwestycyjnym BRE Banku S.A. 

Możliwy jest przelew lub wypłata gotówki w kasie Oddziału Banku. 
 

Z kolei osoby mające rachunki w innych biurach, poza Domem Inwestycyjnym BRE 

Banku S.A. a zdeponowały akcje przed 13 sierpnia br., odbierają dywidendy w swoich 

biurach. 

W przypadku deponowania akcji ENEA S.A. po 13 sierpnia br. dywidendy są do 

odebrania w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. 
 

Z poważaniem: 
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