
  

1 / 2 

Typ raportu: bieżący 

 

Numer: 20/2014 

 

Data sporządzenia: 28.06.2014 

 

Spółka: Solar Company S.A. 

 

Tytuł:  

Informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie 

 

Treść raportu: 

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company 

S.A. na mocy Uchwały numer WZA.99/06/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie rozporządzenia 

zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 

postanowiło rozporządzić zyskiem netto w kwocie 9.274 tys. zł (dziewięć milionów dwieście 

siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)  wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company 

S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres 

od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i przeznaczyć kwotę:   

a) 1.200.000,00 zł (milion dwieście tysięcy złotych 00/100) na dywidendę dla akcjonariuszy.  

b) 8.074.121,04 zł (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden 

złotych 04/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z odpisów z zysku netto.  

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) informuje, że: 

1) Wysokość dywidendy dla akcjonariuszy wynosi 1.200.000,00 zł (milion dwieście tysięcy 

złotych 00/100) 

2) Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 30.000.000 (trzydzieści milionów). 

3) Wartość dywidendy przypadająca na 1 (jedną) akcję wynosi 0,04 zł (cztery grosze). 

4) Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany 

rok obrotowy 2013 (dzień dywidendy) wskazano na wtorek 26 sierpnia 2014 roku. 

5) Termin wypłaty dywidendy nastąpi do wtorku, dnia 30 września 2014 roku. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz §100 ust. 1 w związku z §38 ust. 1 pkt. 11) oraz §38 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
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za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.). 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu 

 


