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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku podjął 

uchwałę w sprawie przyjęcia nowej polityki dywidendy.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Zarząd Spółki będzie starał się tak prowadzić działalność gospodarczą 

Spółki, aby była możliwa coroczna wypłata dywidendy w wysokości od 25% do 50% osiągniętego rocznego zysku 

netto na poziomie skonsolidowanym. Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w wysokości określonej powyżej, przy 

czym Zarząd Spółki może odstąpić od rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za dany 

rok obrotowy, gdy przemawiają za tym istotne czynniki. Nowa polityka dywidendy ma zastosowanie począwszy od 

podziału zysku za rok 2016.

Polityka wypłaty dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji, zaś jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące 

wypłaty dywidend lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do 

Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

    
Jednocześnie Zarząd Spółki, działając w oparciu o założenia nowej polityki dywidendy, podjął w dniu dzisiejszym 

uchwałę dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 

2016 w całości na kapitał zapasowy.

    
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przesyła uzasadnienie i podstawowe zasady nowej polityki 

wypłaty dywidendy.
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