Raport nr 12/2018
Data: 2018-05-09
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok
2017 i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej
Zarząd ABC Data S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie
rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. podziału zysku netto za
rok obrotowy 2017 w wysokości 35.116.957,40 PLN w ten sposób, że zysk netto zostanie
przeznaczony w całości do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę.
Zarząd Spółki rekomenduje, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wypłacić
dywidendę za rok obrotowy 2017 w wysokości 38.832.738,69 PLN (tj. 0,31 PLN na jedną
akcję), z czego:
a) 35.116.957,40 PLN z zysku netto za rok obrotowy 2017, oraz
b) 3.715.781,29 PLN z kapitału zapasowego.
Po wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10.021.351,92 PLN
(tj. 0,08 PLN na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały Zarządu Spółki
z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za
rok obrotowy 2017 (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2017 z dnia 16
listopada 2017 roku), do wypłaty akcjonariuszom pozostanie łączna kwota 28.811.386,77 PLN
(tj. 0,23 PLN na jedną akcję).
Zarząd Spółki rekomenduje ponadto, by:
a) dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 czerwca 2018 r.,
b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 25 lipca 2018 r.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 125 266 899 i zostanie pomniejszona o liczbę akcji
własnych Spółki. Na dzień 9 maja 2018 roku łączna liczba akcji własnych posiadanych przez
Spółkę wynosi 2 672 349 sztuk.
Zarząd ponadto informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała
powyższy wniosek.
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