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Raport bieżący nr: 14/2017
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.

Zarząd OPTeam SA (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki w dniu 25 maja 2017 r. podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku za rok
obrotowy 2016 w następującym brzemieniu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. postanawia dokonać podziału
zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 21 416 787,50
złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset
osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), w następujący sposób:
1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 12 482 428,86 zł (słownie: dwanaście milionów
czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt
sześć groszy) tj. 1,71 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję;
2) na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 8 934 358,64 zł (słownie: osiem
milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych
sześćdziesiąt cztery grosze).
Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA ustala następujące terminy dotyczące wypłaty
dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016:
1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 25 maja 2017 r.,
2) dzień wypłaty ustala się na datę 09 czerwca 2017 r.
W dniu 28.12.2016 r. dokonana została przez OPTeam SA wypłata zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy w wysokości 12 482 428,86 zł (słownie: dwanaście milionów
czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt
sześć groszy) tj. 1,71 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję.
W związku z dokonaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zysk netto za
rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., przeznaczony do podziału pomiędzy
akcjonariuszy, został już w całości wypłacony, tym samym Spółka nie jest zobowiązana
do wypłaty dodatkowych kwot na rzecz akcjonariuszy z tytułu dywidendy uchwalonej przez
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPTeam SA za 2016 r.

