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Treść raportu:

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia o zwołaniu WZA za 2021 rok, na którym podejmowane będą 
m.in uchwały dotyczące podziału zysku za 2021 rok, 

Zarząd Eurotel S.A. rekomenduje podział osiągniętego zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 20.061.561,07 zł 
(dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych zero siedem groszy) w ten 
sposób, że część zysku w kwocie 16.867.147,50 zł (szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 
sto czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy), przeznaczyć na dywidendę w wysokości 4,50 zł za akcję dla 
wszystkich 3 748 255 sztuk akcji Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 3.194.413,57 zł (trzy miliony sto 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał 
zapasowy Spółki.

Kwota dywidendy stanowi 84% wypracowanego zysku za 2021 roku.

Proponowana data nabycia praw do dywidendy to 26 maja 2022 r. a datę wypłaty dywidendy do dnia 
8 czerwca 2022 r.

Wypłata dywidendy jest możliwa dzięki osiągnieciu przez Spółkę zysku, posiadaniu wolnych środków obrotowych 
oraz braku sprecyzowanych i większych inwestycji w najbliższym czasie.

Wysokość dywidendy, powinna zapewnić równowagę między maksymalizowaniem jej wartości, z zachowaniem 
bezpieczeństwa Spółki w zakresie płynności finansowej.                
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