
Raport bieżący nr 30/2021 

Data sporządzenia: 22 czerwca 2021 r. 

Temat: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. w 
sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Treść raportu: 

Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę nr 7/06/2021 w sprawie podziału 
zysku Spółki za rok obrotowy 2020, w ten sposób, że część zysku Spółki po opodatkowaniu (wynik 
finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w kwocie 5.616.877,28 zł (pięć milionów sześćset 
szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczona 
została do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. 

Na jedną akcję Spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,19 zł (dziewiętnaście groszy). 

Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 29.562.512. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień dywidendy na 30 czerwca 2021 roku, a termin 
wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 roku. 

  



Current report No. 30/2021 

Date: 22 June 2021 

Subject: Resolution of the Annual Shareholders’ Meeting of PCF Group 
S.A. regarding the payment of dividend for 2021 

Legal basis: § 19 Section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 
March 2018 on the current and periodic reports disclosed by the 
securities issuers and on the equivalence of information disclosures 
required by law of non-EU member states 

Report content: 

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) 
informs that the Company’s Annual Shareholders’ Meeting held on 22 June 2021 adopted a resolution 
No. 7/06/2021 on the allocation of the Company’s net profit for the financial year 2020 in a way that 
part of the Company’s profit after tax (net profit) for the financial year 2020, of PLN 5,616,877.28 (five 
million, six hundred sixteen thousand, eight hundred seventy seven złoty and 28/100) to be paid out to 
the Company’s shareholders as a dividend. 

A dividend per one Company’s share is PLN 0.19 (nineteen grosz). 

The number of the Company’s shares entitled to dividend is 29,562,512. 

The Annual General Meeting determined the dividend record date on 30 June 2021 and the dividend 
payment date on 8 July 2021. 


