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Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym, tj. w dniu 25 marca 2019 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta podział jednostkowego zysku netto Spółki za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 20.913.103,24 złote (dwadzieścia milionów dziewięćset trzynaście
tysięcy sto trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) w sposób następujący:
- kwota 10.515.529,24 złotych (dziesięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia
dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy – fundusz
dywidendowy;
- kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy
Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (dziewięćdziesiąt
dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.
Zarząd Emitenta przedstawił także propozycje terminów dotyczących:
- dnia dywidendy: 27 września 2019 r.,
- terminu wypłaty dywidendy: 21 października 2019 r.
Ponadto w dniu dzisiejszym powyższa rekomendacja Zarządu uzyskała pozytywną opinię Rady
Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2018 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz
dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w zakresie
planowanych inwestycji. Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a
decyzja w tym zakresie będzie każdorazowo ustalana biorąc pod uwagę rozwojowe projekty
inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości Spółki, bieżące potrzeby kapitałowe, jak
również aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.
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