
Zawiadomienie o wypłacie dywidendy 
 
 
W dniu 5 października 2020 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („Spółka”). 
Roczne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 października 2020 r. postanowiło, że z łącznego 
zysku bilansowego w wysokości 27.312.967,83 EUR za rok obrotowy 2019 zostanie 
wypłacona dywidenda w wysokości 0,03 EUR na akcję uprawnioną do otrzymania 
dywidendy, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek. 
 
Spółka posiada 54 mln akcji, z których 1.939.280 są w posiadaniu Spółki jako akcje własne. 
(Akcje własne nie są uprawnione do otrzymania dywidendy.) 
W związku z tym 52.060.720 akcji jest uprawnionych do otrzymania dywidendy, łączna 
kwota dywidendy do wypłaty akcjonariuszom wynosi 1.561.821,60 EUR (co jest wynikiem 
52.060.720 akcji pomnożonych przez 0,03 EUR). 
 
Dywidenda będzie płatna w dniu 9 października 2020 r. (Dzień wypłaty dywidendy). 
Z dniem 7 października 2020 r. akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych we Wiedniu i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ex dywidenda 
za rok obrotowy 2019 (dywidenda bez daty). 
Decydującym dniem (Record Date) otrzymania wypłaty dywidendy dla portfela 
inwestycyjnego jest 8 października 2020 r. 
 
 
 

Notification of Dividend Payment 
 
The annual general meeting of Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (the 
"Company") was held on 5 October 2020. 
The annual general meeting of the Company has resolved on 5 October 2020 that out of the 
total balance sheet profit of EUR 27,312,967.83 for the financial year 2019 a dividend of EUR 
0.03 per share entitled to receive dividends shall be paid out, and that the remaining 
amount is to be carried forward onto new account. 
  
The Company has 54 million shares, thereof 1,939,280 are held by the Company as treasury 
shares. (Treasury shares are not entitled to receive dividends.) 
Therefore, 52,060,720 shares are entitled to receive dividends, the aggregate amount of 
dividends to be paid to shareholders amounts to EUR 1,561,821.60 (which is the result of 
52,060,720 shares multiplied by EUR 0.03). 
  
The dividends are due for payment on 9 October 2020 (dividend payment date). 
As of 7 October 2020, the shares of the Company will be traded on the Vienna Stock 
Exchange and the Warsaw Stock Exchange ex dividend for the financial year 2019 (dividend 
ex date). 
The relevant date for the receipt of a dividend payment on the securities account is 8 
October 2020 (dividend record date). 
 


