
RB 11 2015TESGAS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2014 rok

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki TESGAS S.A. (TESGAS) informuje, że w dniu 26 maja 2015 roku podjął uchwałę w przedmiocie 
rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą zysk zostanie 
przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy. Tym samym Zarząd będzie rekomendował 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1.135.000,00 zł (słownie: jeden miliony 
sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,10 zł. 
Pozostałą część zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 163.701,65 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysięcy 
siedemset jeden złotych 65/100) Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, 
przeznaczyć na kapitał zapasowy. Natomiast kwotę proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok oraz dzień wypłaty 
dywidendy ustalone zostaną w późniejszym terminie.
Zarząd TESGAS informuje, że w dniu 26 maja 2015 roku uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej odnośnie 
wyżej przedstawionego wniosku co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.

§ 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 
259).  
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