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Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
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Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach („Spółka”), informuje, że uchwałą nr 3 z dnia 2
czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż zysk netto za rok 2009 w kwocie
62.299.893 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
trzy) zostanie podzielony w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 czerwca 2010 r.
otrzymają dywidendę w wysokości 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) na jedną akcję Spółki, przy czym łączna
kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) złotych.
Dywidenda będzie płatna do dnia 30 czerwca 2010 roku.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi według stanu na dzień 2 czerwca 2010 r. wynosi 135.504.236 akcji. Liczba
akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanego
przez Spółkę programu motywacyjnego.
Pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2009 została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki
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