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Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Informacja o rekomendacji Rady Nadzorczej  wypłaty dywidendy za 2011 rok dla Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia.        
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Działając zgodnie z §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. informuje, Ŝe

Rada Nadzorcza podjęła w dniu wczorajszym uchwałę nr 01/04/2012, w której rekomenduje dla Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy podział zysku netto Eurotel S.A. za 2011 rok zgodnie z wcześniejszym wnioskiem 
Zarządu dotyczącym podziału zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. w 
wysokości 6 155 425,89 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć 
złotych 89 groszy) w ten sposób, aby część zysku w wysokości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na kaŜdą 
akcję w ilości 3 748 255 sztuk przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 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 Spółki. 

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 3 748 255 sztuk akcji.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2012-04-11 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2012-04-11 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

1


