OGŁOSZENIE
Zarządu PCO Spółka Akcyjna
o wypłacie dywidendy za rok 2016
Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 28 lipca
2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została
uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości brutto 2,30 zł za każdą
uprawnioną akcję.
Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu 28 lipca 2017 roku tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.
Wypłata dywidendy nastąpi do dnia 30 września 2017 r.
Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w uprzednio złożonych
formularzach aktualizacji danych akcjonariusza.
W przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) zgłaszanych przy
wcześniejszych wypłatach dywidendy, należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą do
Działu Kadr (pok. A 0.26) wypełniony „Formularz aktualizacji danych” dostępny w recepcji (od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub na stronie internetowej pod adresem
www.pcosa.com.pl.
Aktualizacja danych akcjonariusza jest niezbędna do wypłaty dywidendy.
W przypadku śmierci akcjonariusza, jego spadkobiercy zobowiązani są do wypełnienia
„Formularza aktualizacji danych – spadkobiercy” dostępnego na stronie internetowej
www.pcosa.com.pl oraz w recepcji Spółki. Składając „Formularz aktualizacji danych –
spadkobiercy”, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do pobrania
dywidendy oraz dołączenia kopii aktu zgonu i kopii postanowienia Sądu lub notarialnego
potwierdzenia stwierdzającego nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu.
Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki do rozporządzania akcjami
(zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymagana jest zgoda Zarządu Spółki. Przed
dokonaniem zbycia akcji, akcjonariusz zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu PCO S.A. w
celu uzyskania stosownej zgody.
„Formularze aktualizacji danych” przyjmowane będą w Dziale Kadr (pok. A 0.26) codziennie
w godzinach od 8.00 do 12.00. W tych godzinach udzielane będą również informacje dotyczące
uprawnień do wypłaty dywidendy.
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