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RADPOL S.A.

Temat

Rekomendacje Zarządu Radpol S.A. dotyczące dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 j.t.) oraz 
§ 5 ust. 1 pkt 11) 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 (tekst jednolity z 2014 
r. nr 133) RADPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym Zarząd Spółki podjął uchwałę na mocy której 
Zarząd postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie: dnia dywidendy (D) na dzień 10 sierpnia 
2015 roku oraz dnia wypłaty dywidendy (W) na dzień 26 sierpnia 2015 roku. 
Jedocześnie Zarząd podtrzymuje swoją rekomendację (przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym 
nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 roku) dotyczącą łącznej kwoty dywidendy, tj. wypłatę dywidendy za rok 2014 w 
kwocie nie niższej niż wypłacona za rok 2013 tj. w łącznej kwocie co najmniej 7.201.530,56 PLN (siedem milionów
dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy), a tym samym co najmniej 0,28 PLN 
(dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję Emitenta.
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2015-05-27 Daniel Dajewski Prezes Zarządu

2015-05-27 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu
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