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FASING

Temat

Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje do publicznej 
wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie 
podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 
9.954.059,19 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące, pięćdziesiąt dziewięć złotych i 
dziewiętnaście groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

-  kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną akcję,
- kwotę 7.468.259,99 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 
złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 3.107.249 sztuk 

Walne Zgromadzenie ustaliło: 
- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 7 sierpnia 2018 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2018 roku. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z 
2018r. poz. 757). 

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl

(e-mai l) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2018-06-12 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2018-06-12 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

1


