
RB nr 15/2011                          
Data:  22 czerwca 2011r. 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2a – informacje bieŜące i okresowe  
 
Temat: Dywidenda uchwalona -  15 gr. na akcję 
 
Treść:Obradujące dziś Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. 
(ZWZ, ,,Spółka,,) uchwaliło  wypłatę dywidendy za 2010 r. w wysokości 
15 gr. na akcję – informuje zarząd ED invest S.A. 
 
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 11 lipca 2011, a wypłata 
dywidendy nastąpi 25 lipca 2011. 
 
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 12 705 054 (dwanaście milionów 
siedemset pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje, a przeznaczone na 
dywidendę  - 1 905 758,1 pln (milion dziewięćset pięć tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt osiem złotych 10/100) stanowi nieco ponad 15% zysku 
wypracowanego w 2010 r. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Podstawa szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 11 RMF w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych  oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. (Dz.U. Nr 23 z 2009, poz. 259). 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 
1 Zofia Egierska  - Prezes Zarządu 
2 Jerzy Dyrcz  - Wiceprezes Zarządu 
3. Maria Kamecka Kiszkiel -  Prokurent 
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