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Pruszków, dnia 9 grudnia 2019 r. / Pruszków, December 9, 2019 
 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU MLP GROUP S.A. NR  1/12/2019 
RESOLUTION OF THE MANAGEMENT BOARD OF MLP GROUP S.A. NO. 1/12/2019 

 
 
Zarząd Spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie 
(„Spółka”) postanawia wypłacić zaliczkę na poczet 
przewidywanej dywidendy za rok 2019 w łącznej kwocie 
3.984.916,10 PLN, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej 
dywidendy w gotówce w wysokości 0,22 zł na jedną 
akcję Spółki. 

Management Board of MLP Group S.A. with its 
registered office in Pruszków (“Company”) decides to 
pay the advance payment on account of the anticipated 
dividend for the year 2019 amounting in total to 
3.984.916,10 PLN, that is to make a payment of the 
advance payment on account of the anticipated dividend 
in cash in the amount of 0.22 PLN per share. 

  
  
Dniem ustalenia uprawnionych do zaliczki będzie 20 
grudnia 2019 roku a dniem wypłaty zaliczki - 27 grudnia 
2019 roku. Zaliczka ta zostanie wypłacona przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie. 

December 20, 2019 will be the day of the establishment 
of the entities entitled to receive this advance payment 
and December 27, 2019 will be the day of payment of 
the advance payment. This advance payment will be paid 
by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. with 
its registered office in Warsaw. 

  
Zarząd Spółki oświadcza, że wypłacenie zaliczki na poczet 
dywidendy nie wpłynie negatywnie na cash flow Spółki. 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki. 

The Management Board of the Company declares that 
the payment of the advance payment on account of the 
dividend will not adversely impact the Company’s cash 
flow. This Resolution enters into force under condition of 
granting consent by the Company’s Supervisory Board. 

  
 
 
 
 
_____________________ 
Radosław T. Krochta 
Dyrektor Generalny 
Prezes Zarządu 
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Michael Shapiro 
Wiceprezes Zarządu 
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Tomasz Zabost 
Członek Zarządu 

 
 


