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OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT 25 maja 2011 

 
 

WZA Fortuna Entertainment Group: 

Akcjonariusze zatwierdzili wypłatę dywidendy 
 

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) – operatora zakładów 

wzajemnych, działającego w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – podczas 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 maja w Amsterdamie podjęli decyzję 

o wypłacie dywidendy w wysokości 0,3 euro na akcję. Dniem ustalenia prawa do 

dywidendy będzie 8 czerwca 2011, a wypłata powinna nastąpić 24 czerwca 2011. W 

dniu 6 czerwca akcje będą notowane bez dywidendy. 

 

Całkowita kwota dywidendy stanowi około 90% skonsolidowanego zysku netto FEG z 

działalności kontynuowanej za 2010 rok. Decyzja akcjonariuszy FEG jest zgodna z 

ogłoszoną polityką dywidendową Grupy Fortuna, zakładającą wypłatę dywidendy na 

poziomie 70-100% skonsolidowanego zysku netto. 

 

„Planowana wypłata dywidendy jest związana z bardzo dobrymi wynikami finansowymi 

Fortuna Entertainment Group, odnotowanymi w 2010 roku, a także z oczekiwanymi 

rezultatami. Wysoka dynamika rozwoju Grupy została potwierdzona przez dwucyfrowy 

wzrost w I kwartale tego roku” – powiedział Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna 

Entertainment Group. 

 

WZA zatwierdziło także raporty finansowe Fortuna Entertainment Group za 2009 rok oraz 

roczny skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok. 

 

„Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani wynikami finansowymi Grupy Fortuna za 2010 rok. 

Biorąc pod uwagę planowane uruchomienie loterii Fortuny w Czechach, a proces regulacji 

zakładów bukmacherskich on-line jest w toku, widzimy także wysoki potencjał wzrostu w 

kolejnych kwartałach” – dodaje Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej Fortuna 

Entertainment Group. 

 

Ponadto, WZA przyjęło rezygnację Martina Kúšika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej 

od dnia 24 maja 2011 roku. Na jego miejsce z dniem 25 maja 2011 roku – na okres czterech 

lat – powołano Marka Rendeka. 

 

Marek Rendek jest związany z Penta Investments – większościowym akcjonariuszem 

Fortuna Entertainment Group – od 2002 roku. Początkowo w funduszu zajmował 

stanowisko Financial Manager Assistant, a następnie Senior Treasurer. Obecnie pełni 

funkcję Dyrektora Zarządzającego Penta Investments w oddziale grupy w Amsterdamie, 

gdzie odpowiedzialny jest za bieżące zarządzanie oddziałem i spółkami portfelowymi Penty, 

przypisanymi tej jednostce. 
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Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Košicach na kierunku bankowość, finanse i 

inwestycje. Jego bogate doświadczenie zawodowe i znajomość branży inwestycyjnej w 

ujęciu globalnym, pozwoli na znaczne wzmocnienie Rady Nadzorczej Fortuna Entertainment 

Group. 

 

WZA upoważniło zarząd FEG – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – do skupu 

własnych akcji przez spółkę w ramach kapitałów własnych przez okres 18 miesięcy, 

począwszy od 25 maja 2011 roku, zarówno w ramach transakcji giełdowych, jak i 

pozagiełdowych. Ponadto, WZA wyraziło zgodę na wydzielenie akcji własnych w ramach 

kapitałów własnych. Dotyczy to akcji skupionych zarówno przed 25 maja 2011 roku, jak i po 

tej dacie w celu realizacji programu opcji nabycia akcji lub w innych celach 

korporacyjnych. 

 

Wszystkie proponowane punkty agendy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

opublikowane przez spółkę (więcej informacji) zostały przyjęte lub były przedmiotem obrad. 

Pełny protokół z przebiegu WZA zostanie opublikowany przez Fortuna Entertainment Group 

do 30 Maja 2011. 

 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73,18% udziałów 

w kapitale spółki and głosów na WZA, spełniając wymagane kworum. 
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