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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść  raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 20 lipca 
2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki – działając na podstawie art. 
382 § 3 Kodeksu spółek handlowych – po zbadaniu wniosku Zarządu, o którym Spółka poinformowała w raporcie 
nr 14/2020, podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 
2019 w kwocie 112 739 473,10 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy 
czterysta siedemdziesiąt trzy złote i 10/100).

Propozycja ta zakłada:

1. kwotę 56 315 220,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 
złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 
października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako 
termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki; 

2. kwotę 56 424 253,10 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście 
pięćdziesiąt trzy złote i 10/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.
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