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Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości informację na temat wysokości 
dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz 
terminu wypłat dywidendy. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r. podjęło – zgodnie z propozycją Zarządu Spółki – 
uchwałę dotyczącą podziału zysku Spółki za 2017 r. w wysokości 119 574 129,27 (słownie: sto dziewiętnaście 
milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 27/100) zł w następujący sposób: 

1. kwotę 89 717 875,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na jedną 
akcję, ustalając dzień 14 września 2018 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 14 
grudnia 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;
2. kwotę 29 856 254,27 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt cztery złote 27/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. 
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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