
OGŁOSZENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2017 R. 

 

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44a (dalej „Spółka”) 

informuje, iż: 

1. W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise  S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, przeznaczając na wypłatę dywidendy 
kwotę 1.956.513,40 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 
40/100), to jest kwotę 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze)  brutto na jedną akcję Spółki. 

2. Dla Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych (dalej „KDPW”) wypłata świadczenia będzie odbywała się za pośrednictwem KDPW. 

3. Dla Akcjonariuszy posiadających akcje imienne Spółki wypłata świadczenia będzie odbywała się za 

pośrednictwem Spółki. 

4. Dla Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki na okaziciela uczestniczące w dywidendzie,  

niezarejestrowane w KDPW wypłata świadczenia będzie odbywała się za pośrednictwem Spółki. 

5. Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje uczestniczące w 

dywidendzie w dniu dywidendy tj. w dniu 1 sierpnia 2018 roku.  

6. Wobec Spółki za Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za pośrednictwem Spółki uważa 

się osoby wpisane do Księgi akcyjnej lub posiadaczy dokumentów akcji na okaziciela uczestniczących 

w dywidendzie w dniu 1 sierpnia 2018 roku. 

7. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło na dzień 10 sierpnia 2018 

roku. 

8. Wypłata dywidendy dokonywana przez Spółkę odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 roku, na 

podstawie złożonej dyspozycji wypłaty dywidendy, przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

9. Wypełniony dokument dyspozycji wypłaty dywidendy należy złożyć Spółce najpóźniej do dnia 3 

sierpnia 2018 roku.  

10. Wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy, 

zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.   

11. Podpisanie dyspozycji wypłaty dywindendy składanej bezpośrednio w Spółce przez Akcjonariusza 

następuje w obecności pracownika Spółki. 

12. Akcjonariuszom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce zostanie wypłacona dywidenda 

pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Płatnikiem podatku w tym 

przypadku jest podmiot wypłacający dywidendę.  

13. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują otrzymanej dywidendy oraz pobranego 
podatku z tego tytułu w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). 

 


