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Raport bieżący 18/2019 
          Data publikacji:      2019-06-24 

 

 

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku  
 

 

Podstawa Prawna:  
Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w 

związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 757). 

 

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki 

w dniu 24 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku netto za rok obrotowy 

2018 w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć 

tysięcy cztery złote 60/100 groszy) na wypłatę dywidendy. 

ZWZ podjęło również uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 23.791.773,60 zł (słownie: 

dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 

złote 60/100 groszy), na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 

zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złote 60/100 

groszy) oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2.425.769,00 zł (słownie: dwa miliony 

czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych), co daje 1,12 zł 

(słownie: jeden złoty 12/100 groszy) na jedną akcję. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r. 

 

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień wypłaty dywidendy dla: 

1. kwoty 10.621.327,50 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy 

trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100 groszy) to jest 0,50 zł (słownie: zero złotych 

50/100 groszy) na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r.; 
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2. kwoty 13.170.446,10 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy 

czterysta czterdzieści sześć złotych 10/100 groszy) to jest 0,62 zł (słownie: zero złotych 

62/100 groszy) na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r. 

 

Do dywidendy uprawnionych jest 21.242.655 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście 

czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki.  

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis  

2019-06-24 Aneta Raczek Prezes Zarządu  

2019-06-24 Olga Panek Wiceprezes Zarządu  

 


