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Treść raportu:

Podstawa prawna: Na podstawie §38 ust. 2 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, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości informacje na temat wysokości 

dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz 

terminu wypłat dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna podjęło uchwałę dotyczącą 

podziału zysku Spółki za 2016 r. w kwocie 64 753 253,38 zł w następujący sposób:

1. Przeznaczyć sumę 32 436 462,50 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,35 zł na każdą akcję; 

ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2016 rok (dzień dywidendy) na dzień 21 września 2017 r. 

oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok na dzień 19 grudnia 2017 r., ze względu na sezonowy charakter 

biznesu Spółki.

2. Przeznaczyć sumę 32 316 790,88 zł na kapitał rezerwowy Spółki;

3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między 

akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

Dzień dywidendy został zmieniony w stosunku do pierwotnego projektu uchwały w wyniku zgłoszenia poprawki 

przez akcjonariusza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dywidenda obejmuje wszystkie akcje na jakie dzieli się kapitał 

zakładowy Spółki, tj. 13 802 750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) 

akcji.
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2017-06-22 Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu / Dyrekor ds. Produkc ji

2017-06-22 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych
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