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Podjęcie uchw ały w spraw ie przeznaczenia zysku netto za rok obrotow y 2016
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerw ca 2017 r.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchw ałę nr VIII w spraw ie przeznaczenia zysku netto za rok
obrotow y 2016.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie postanow iło zysk netto za rok obrotow y 2016 w w ysokości 2.410.339,40 zł (dw a
miliony czterysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziew ięć złotych 40/100) przeznaczyć na:
1) dyw idendę dla akcjonariuszy – w kw ocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100), to jest 0,10 zł (dziesięć
groszy) na jedną akcję;
2) zw iększenie kapitału zapasow ego Spółki – w kw ocie 1.910.339,40 zł (jeden milion dziew ięćset dziesięć tysięcy
trzysta trzydzieści dziew ięć złotych 40/100)
W dyw idendzie uczestniczyć będzie 5.000.000 (słow nie: pięć milionów ) akcji Spółki, w tym:
1) 1.000.000 (słow nie: jeden milion) akcji zw ykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000.001 do 1.000.000, o
w artości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 4.000.000 (słow nie: cztery miliony) akcji zw ykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 4.000.0000, o
w artości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
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Jako dzień dyw idendy ustalono dzień 17 lipca 2017 roku, a dzień 31 lipca 2017 roku jako dzień w ypłaty dyw idendy.
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Podstaw a praw na: §4 ust. 2 pkt 11) oraz §4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresow e przekazyw ane w alternatyw nym systemie obrotu na rynku New Connect".
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