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Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 30
marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku
netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w której Zarząd zwraca się
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy
2020 w kwocie 1 894 036,82 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące
trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) tak, aby na wypłatę dywidendy
przeznaczona została kwota stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i
kwoty 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze), tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na
jedną akcję, zaś na kapitał zapasowy przeznaczona została kwota stanowiąca różnicę kwoty
zysku netto Spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020.
Zarząd Spółki wyjaśnia przy tym, że powyższy wniosek uwzględnia założenia Programu
Motywacyjnego przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr
18/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, której treść została podana do wiadomości publicznej
w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 28/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku (dalej
„Uchwała o Programie”). Zgodnie bowiem z postanowieniami Regulaminu Programu
Motywacyjnego, stanowiącego załącznik do Uchwały o Programie: „Akcje z puli
przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (…) będą
uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. począwszy od wypłat z zysku
Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.”
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 marca 2021 roku powyższy wniosek został
przedstawiony Radzie Nadzorczej i pozytywnie przez nią zaopiniowany.
Zarząd Spółki przypomina jednocześnie, że ostateczną decyzję co do przeznaczenia zysku za
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. podejmie Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.
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