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Wypłata dywidendy Suntech S.A. Suntech Spółka Akcyjna
(PLSNTCH00012)
04-07-2022 14:46:47 | Bieżący | EBI | 10/2022

Zarząd Spółki Suntech S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Spółka opublikowała uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2021 i
przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy.  

Niniejszym Emitent publikuje istotne informacje na temat wypłaty dywidendy za rok 2021 zatwierdzonej uchwałą
ZWZA w dniu 29 czerwca 2022 r. 

1. Łączna wartość dywidendy wynosi 159 400,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych).  

2. Cały zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 6 105 862,77zł (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy
osiemset sześćdziesiąt dwa 77/100 złotych) został podzielony w następujący sposób:  
a) kwota 159 400,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) przeznaczona jest na wypłatę
dywidendy, 
b) kwotę 1 232 249,86 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć
86/100 złotych) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych, 
c) pozostałą kwotę 4 714 212,91 zł (słownie: cztery miliony siedemset czternaście tysięcy dwieście dwanaście
91/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 

3. Dywidendą zostanie objętych 15 940 000 akcji Spółki, tj. wszystkie istniejące akcje składające się na kapitał
zakładowy Emitenta. Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,01 zł (jeden grosz). 

4. Dzień dywidendy przypada na 1 sierpnia 2022 r., a termin wypłaty dywidendy przypada na dzień 16 sierpnia
2022 roku. 

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  

Piotr Saczuk - Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu
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Informacje dla spółek wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect/ Catalyst, obowiązki informacyjne,
dokumenty informacyjne:

 
Dział Emitentów

+48 22 537 7762 
emitenci@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 

Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy:
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