
RAPORT BIEŻĄCY Nr  42/2010 

 

Data sporządzenia: 

21.09.2010 r. 

 

Temat: 

Deklaracja zmiany polityki dywidendowej Grupy Kapitałowej Emperia Holding. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych,  w związku z § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzeniem 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.  

 

Informacja: 

W oparciu o przekazaną w dniu 20 września 2010 roku raportem bieżącym nr 41 wieloletnią 

prognozę wyników finansowych Zarząd Emperia Holding S.A. (Spółka) przedstawia 

prognozę zysku netto na jedną akcję (EPS) oraz wielkość planowanej dywidendy na akcję 

(DPS) wypłacanej przez Spółkę za lata 2010, 2011 i 2012:  

 

 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

EPS (w złotych):     5,93  8,89  11,41 

DPS (w złotych):     2,37  3,56  4,56 

 

Wielkość prognozowanego zysku netto na akcję oraz dywidendy przypadającej na jedną akcję 

zostały przedstawione przy założeniu niezmienionej – w stosunku do obecnego stanu - ilości 

akcji  Spółki 

 

Ogłoszona przez Zarząd Emperia Holding S.A. w dniu dzisiejszym, prognoza wyników 

finansowych na najbliższe trzy lata zakłada stopniową i zdecydowaną poprawę wielkości 

kwoty zysku netto oraz w konsekwencji zysku netto przypadającego na akcję Emperia 

Holding.  

 

Skutecznie zakończona restrukturyzacja, przeprowadzony intensywny proces inwestycyjny, 

poprawa zarządzania kapitałem obrotowym, skala możliwego do pozyskania zewnętrznego 

kapitału na planowane inwestycje developerskie upoważniają Zarząd Emperia Holding S.A. 

do przedstawienia podstawowego celu nowej strategii dywidendowej, zgodnie z którym 

Zarząd Emperia Holding S.A., począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok, będzie 

konsekwentnie rokrocznie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

przeznaczanie 40% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. 

na wypłatę dywidendy dla swoich akcjonariuszy. Ponadto, wychodząc naprzeciw 



oczekiwaniom akcjonariuszy termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom 

czerwca i lipca. 

 

Zarząd Emperia Holding S.A. ocenia, że zwiększenie wysokości wypłacanej dywidendy nie 

wpłynie na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych Grupy. 

 


