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Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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

Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26
maja 2021 r. podjął uchwałę̨ w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020, w tym
przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy.
W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
o podział zysku Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020
w wysokości 29 095 746,74 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset
czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) poprzez przeznaczenie go w kwocie
5 616 877,28 zł (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i
dwadzieścia osiem groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, tj. w
wysokości 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję, a w pozostałej części przeznaczyć kwotę
23 478 869,46 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset
sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
Zarząd Spółki zawnioskował również o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 r., a
dnia wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2021 r.
Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt
1) Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż powyższy wniosek Zarządu Spółki jest zgodny z przyjętą i ogłoszoną
przez Spółkę polityką w zakresie wypłaty dywidendy i stanowi rekomendację wypłaty dywidendy na
poziomie około 19,3% zysku netto.

