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Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2017.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim,Zarząd Eurotel S.A. informuje, że:

w dniu 24 maja 2018 roku Zwyczajne Walne  Zgromadzenie  podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie podziału  zysku  za  

rok  obrotowy  2017 o następującej treści:

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 

maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2017 następującej treści:

„§ 1.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału 

zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.089.145,32 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 8.246.161,- zł 

(słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych), przeznacza na 

wypłatę dywidendy w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 

2.842.984,32 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 

32/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 14 czerwca 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Dywidenda obejmuje wszystkie akcje Spółki w ilości 3 748 255 sztuk.
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