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Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2016 rok i opinia Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianą), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że:  

 
w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia o zwołaniu WZA za 2016 rok, na którym podejmowane będą 

uchwały dotyczące podziału zysku za 2016 rok, rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,90 zł ( jeden złoty 

dziewięćdziesiąt groszy) za akcję dla wszystkich 3 748 255 sztuk akcji Spółki, czyli łączną kwotę 7 121 684,50 zł ( 

siedem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) co 

stanowi 77 % wypracowanego zysku. 

Pozostałą część zysku Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.  

Wypłata dywidendy jest możliwa dzięki osiągnięciu przez Spółkę zysku, posiadaniu wolnych środków obrotowych 

oraz braku sprecyzowanych i większych inwestycji w najbliższym czasie.

Wysokość wypłaty dywidendy, powinna zapewnić równowagę miedzy maksymalizowaniem jej wartości, a 

zachowaniem bezpieczeństwa Spółki w zakresie płynności finansowej.

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału 

zysku za 2016 rok.    
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