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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2016 roku podjął
decyzję w przedmiocie przyjęcia Polityki dywidendy FAM Grupa Kapitałowa S.A. o następującej treści:
1) Założenia polityki dywidendowej
Mając na uwadze osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz zamiar dzielenia się z Akcjonariuszami
wypracowanymi przez Spółkę zyskami, Zarząd FAM GK S.A. w dniu 12 lipca 2016 roku uchwalił nową
politykę dywidendową.
Zarząd FAM GK zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty
dywidendy w wysokości 90% do 100% rocznego zysku netto.
Wypłata dywidendy będzie następowała dwa razy w roku, pierwszy raz w formie zaliczki po zbadaniu
sprawozdania półrocznego, a drugi raz po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez walne
zgromadzenie akcjonariuszy.
Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę ̨ zysku osiągniętego od końca
poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek
może dysponować ́ zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w FAM GK S.A., Zarząd będzie brał pod uwagę
sytuację finansową i płynnościową Spółki, istniejące i przyszłe zobowiązania, a także możliwości
inwestycyjne, które zapewnią akcjonariuszom Spółki atrakcyjną stopę zwrotu.
Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od zysku netto Spółki za 2016 rok
obrotowy.
2) Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na których rachunkach będą zapisane akcje FAM
GK S.A. w dniu dywidendy. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień D) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W).
3) Sposób ogłaszania informacji o wypłacie dywidendy
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez FAM GK S.A. ogłaszane będą w formie raportów
bieżących.
4) Warunki odbioru dywidendy
Warunki odbioru dywidendy ustalone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych.
Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z § 106 ust.
1 i § 112 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję,
o terminie ustalenia prawa do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy oraz w dniu wypłaty
dywidendy postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację praw do dywidendy
na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub bankowym. KDPW rozdziela środki otrzymane
przez Emitenta na rachunki pieniężne lub bankowe uczestników bezpośrednich.
5) Istniejące uprzywilejowanie akcji co do dywidendy
W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

