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ZAWIADOMIENIE OBOWIĄZKOWE 25 maja 2012 

 

WZA Fortuna Entertainment Group: 

Akcjonariusze zatwierdzili dywidendę 0,23 euro na akcję 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG), które 

odbyło się 25 maja w Amsterdamie, zaakceptowało propozycję Zarządu dotyczącą 

wypłaty dywidendy za rok 2011 w wysokości 0,23 euro na akcję. 

Dzień dywidendy ustalono na 8 czerwca 2012, a wypłata nastąpi 25 czerwca 2012 roku. 

W dniu 6 czerwca akcje będą notowane bez dywidendy. 

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

2011 rok. Decyzja akcjonariuszy FEG jest zgodna z polityką dywidendową Grupy Fortuna, 

zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 70-100% skonsolidowanego zysku netto. 

Ponadto, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Wilfa Walsha na stanowisko 

prezesa zarządu FEG od 25 maja 2012 roku. Do tej pory Wilf Walsh był wiceprezesem 

zarządu. Poprzedni prezes zarządu Jiří Bunda pełnił tę funkcję do końca 2011 roku. 

WZA zatwierdziło także sprawozdanie finansowe Fortuna Entertainment Group za rok 2011, 

sporządzone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. 

Walne Zgromadzenie odnowiło również upoważnienie zarządu FEG – po uzyskaniu zgody 

Rady Nadzorczej – do skupu własnych akcji przez spółkę w ramach kapitałów 

własnych przez okres 18 miesięcy, począwszy od 25 maja 2012 roku, zarówno w ramach 

transakcji giełdowych, jak i pozagiełdowych. Ponadto, WZA wyraziło zgodę na wydzielenie 

akcji własnych w ramach kapitałów własnych, w celu realizacji programu opcji nabycia 

akcji lub w innych celach korporacyjnych. Dotyczy to akcji skupionych zarówno przed 25 

maja 2011 roku, jak i po tej dacie. 

Wszystkie proponowane punkty agendy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

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

zgodnie z projektami uchwał. Pełny protokół przebiegu WZA zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Spółki do dnia 29 maja 2012 roku. 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 67,91% 

kapitału zakładowego spółki i głosów na WZA, co spełniło wymogi kworum. 

http://www.fortunagroup.eu/public/5e/46/78/529931_463046_Notice_AGM.pdf

