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Temat

Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianą), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, Ŝe: 

Przedstawi Radzie Nadzorczej propozycję podziału zysku netto osiągniętego w 2011 roku w wysokości  6  155 
425,89 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych  89 groszy) w 
ten sposób, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5 622 382, 50  zł (słownie: pięć milionów sześćset 
dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50 groszy), zaś  resztę zysku w kwocie 533 043,39 zł 
(słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące czterdzieści trzy złote 39 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

PowyŜszy wniosek oznacza, Ŝe dywidenda na kaŜdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk wyniesie 1,50 zł 
(słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

Rekomendacją do wypłaty dywidendy w wyŜszej wysokości niŜ za ubiegły rok jest poprawienie wyniku Spółki za 
2011 rok w stosunku do poprzedniego okresu, kontynuacja strategii corocznych wypłat dywidendy oraz stabilna 
sytuacja Spółki na rynku. Podział zysku proponowanej wysokości oznacza przeznaczenie ponad 90% zysku na 
dywidendę.
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