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Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki w dniu 26 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco
Poland S.A. w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w
oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na
podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanowiło:
1) zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie 166 540 359,81 PLN (słownie: sto
sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych
81/100) przeznaczyć w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy.
2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część
środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w
kwocie 88 270 570,40 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt
tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 40/100).
3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy
akcjonariuszy wynosi 254 810 930,21 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset
dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 21/100), tj. po 3,07 PLN.
4) ustalić dzień dywidendy na dzień 20 maja 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień
5 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)
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