
 
 

CARPATHIA CAPITAL S.A. 
www.carpathiacapital.eu 

Driving growth 

Nr 4/2017 

  

Poznań, 15 grudnia 2017 r. 

 

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook 

Data przekazania raportu: 15 grudnia  2017 r. 

Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A. 

Siedziba: Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Polska  

Tel/fax: 0048 61 851 86 77 

NIP: 7811897074 

Numer w rejestrze handlowym: 0000511985 

Kapitał zakładowy: PLN 1 951 381,50 

Kod LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10  

Rynek notowań: AeRO ATS 

 

Raport bieżący nr 4/2017 – Przyjęcie zasad polityki dywidendowej 

 

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął zasady polityki dywidendowej spółki Carpathia Capital S.A. 

 
Polityka dywidendowa zakłada: 
 

1. Zarząd będzie rekomendował coroczną wypłatę dywidendy z zysku spółki. 
2. Wysokość dywidendy będzie ustalana na takim poziomie, aby stopa dywidendy była co najmniej równa 

stopie lombardowej Narodowego Banku Polski (NBP) na dzień opublikowania raportu rocznego na za 
rok obrotowy. 

3. W przypadku braku wypłaty dywidendy w danym roku, w kolejnym roku stopa dywidendy powinna być 
ustalona na poziomie co najmniej dwukrotności stopy lombardowej NBP  na dzień opublikowania 
raportu rocznego za dany rok obrotowy. 

4. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem akcji własnych) mają równe uprawnienia 
w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału 
w zysku Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku. 

5. Polityka dywidendowa obowiązywać będzie począwszy od podziału zysku za rok 2017. 
6. Zarząd będzie rekomendował zatwierdzenie niniejszej polityki dywidendowej przez Radę Nadzorczą 

oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
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Current report no 4/2017 – Adoption of dividend policy principles 

 

The Management Board informs that today it adopted the principles of the dividend policy of the company 

Carpathia Capital S.A. 

The dividend policy assumes: 

 

1. The Management Board will recommend an annual dividend payment from the company's profit. 

2. The amount of the dividend will be set at such a level that the dividend rate is at least equal to the 

lombard rate of the National Bank of Poland (NBP) as of the date of publication of the annual report for 

the financial year. 

3. If there is no dividend payment in a given year, in the following year the dividend rate should be set at 

the level of at least twice the NBP lombard rate as of the day of publication of the annual report for a 

given financial year. 

4. All shares issued by the Company (excluding own shares) have equal rights regarding the payment of 

dividends (and accordingly advance dividends) and entitle to participate in the profit of the Company, 

provided that the General Shareholders Meeting adopts a resolution on the distribution of profit. 

5. The dividend policy will apply from the distribution of profit for 2017. 

6. The Management Board will recommend approving this dividend policy by the Supervisory Board and 

the General Meeting of Shareholders. 
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