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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2020 r. podjął decyzję o rekomendowaniu
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 rok.
Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za 2019 rok w kwocie 6.945.539,48 zł, tj. 0,22 zł na każdą akcję
(po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy
akcjonariuszom, zaś pozostała część zysku netto za 2019 rok w kwocie 9.643.476,02 zł przeznaczona została na
kapitał zapasowy Emitenta.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 wyłączonych zostało 3,5 mln akcji
własnych Spółki nabytych zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała
nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca
2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku).
Zarząd rekomenduje ustalić Dzień dywidendy (D) na dzień 1 lipca 2020 r., zaś Dzień wypłaty dywidendy (W) na
dzień :
- 10 lipca 2020 r. – pierwsza rata w kwocie 3.472.769,74 zł (tj. 0,11 zł na akcję);
- 1 października 2020 r. – druga rata w kwocie 3.472.769,74 zł (tj. 0,11 zł na akcję).
Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 14 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Nadzorczą Emitenta.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.

Budownic two (bud)

(skróc ona nazwa emitenta)
17-100

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Bielsk Podlaski

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

3 Maja

19
(ulica)

(numer)

085 731 80 00

085 730 68 68
(telefon)

(fax)

biuro@unibep.pl

www.unibep.pl
(e-mail)

(www)

543-02-00-365

000058100
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2020-05-14

Leszek Marek Gołąbiec ki

Prezes Zarządu

Leszek Marek Gołąbiecki

Komisja Nadzoru Finansowego

1

