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Treść raportu:

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, uchwaliło w dniu 

7 czerwca 2013 r.  podział zysku Spółki za rok 2012 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 46.653.295,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt pięć złotych ) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,38 zł na każdą akcję, ustalając dzień 

30 sierpnia 2013 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2013 r. jako 

termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki,

2. przeznaczyć sumę 46.772.320,80  zł (czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta 

dwadzieścia złotych osiemdziesiąt  groszy) na kapitał rezerwowy Spółki,

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

akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dywidenda obejmie 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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