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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Akcjonariusze ED invest S.A. na Walnym Zgromadzeniu 26 kwietnia 2022 r. w Warszawie uchwalili dywidendę za 
rok 2021r. w wysokości 1,01 zł na akcję. 

Zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym 
nr 2 /2022 z 23 marca 2022r.  na wypłatę przeznaczono łącznie 10.008.443,50 (dziesięć milionów osiem tysięcy 
czterysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy), w tym:
- kwota 6.044.703,50 zł. (słownie: sześć milionów czterdzieści cztery tysiące siedemset trzy złote pięćdziesiąt 
groszy) - tj. 61 gr na akcję pochodzi z zysku wypracowanego w 2021 r, 
- kwota 3.963.740,00 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych) 
– tj. 40 gr na akcję, z niepodzielonego zysku lat poprzednich.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 4 maja 2022r., a wypłata nastąpi 11 maja 2022r.
Prawo do dywidendy przysługuje 9 909 350 akcjom. Pakiet, będący w posiadaniu Spółki, liczący 2 477 337 akcji, 
nie uczestniczy w podziale zysku. 

Podstawa prawna: §19 ust.2 ROZPORZĄDZENIE 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
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