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Informacja o uchwaleniu wypłaty dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z dnia 28.06.2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28.06.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
(„ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2015 rok, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy.
Zgodnie z treścią uchwały ZWZ:
1.na wypłatę dywidendy za rok 2015 przeznaczono kwotę 22.500.000,50 zł, co stanowi 0,50 zł na jedną akcję,
2.w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje Spółki (45.000.001 akcji),
3.do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 31 
sierpnia 2016 roku („dzień dywidendy”),
4.termin wypłaty dywidendy ustalono na 15 września 2016 roku.

W ocenie Zarządu uchwalona przez ZWZ wysokość dywidendy pozwoli Spółce na realizowanie projektów 
rozwojowych, w szczególności projektów w ramach rządowego planu rozwoju Luxtorpeda 2.0, wzmocnienia pozycji 
Spółki na rynku w Polsce i we Włoszech oraz rozszerzenia działalności na nowe rynki zagraniczne, w tym rynek 
niemiecki. Zdaniem Zarządu, w związku z możliwością uczestnictwa Spółki w realizacji planu Luxtorpeda 2.0 
i związanym z tym perspektywicznym wzrostem zamówień i wzmocnieniem pozycji polskich producentów taboru, 
spółka efektywnie wykorzysta wszelkie środki obrotowe pochodzące z osiągniętego zysku przeznaczone na kapitał 
zapasowy. Dla Zarządu niezwykle istotne znaczenie ma zwiększanie udziału Spółki na rynkach europejskich, 
a w szczególności zaistnienie na rynku niemieckim, czego pierwszym etapem jest uzyskanie pozytywnego wyniku 
audytu Deutsche Bahn, co wymaga dodatkowych inwestycji na poziomie około 3 mln EUR. 

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim.
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