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Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 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, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2012 r. akcjonariusze zgłosili projekt uchwały nr 6 o następującej treści:
Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki,
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2011 r. w kwocie 90 795 345,77
zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych
siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:
1. przeznaczyć sumę 45 411 047,50 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy czterdzieści
siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,29 zł na każdą akcję, ustalając
dzień 3 sierpnia 2012 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 19 grudnia 2012 r.
jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki,
2. przeznaczyć sumę 45 384 298,27 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście
dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) 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.
Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie wskazać, że akcjonariusze Spółki działając na podstawie art. 401 § 4
Kodeksu Spółek Handlowych zgłosili przed Walnym Zgromadzeniem projekt uchwały dotyczący punktu 8 porządku
obrad, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 17/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.
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