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Tytuł: Wypłata dywidendy za 2012 rok /uzupełnienie raportu 19/2013 z dnia 24.06.2013 r./

Zarząd Arteria S.A. działając na podstawie § 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, w dniu 24
czerwca 2013 roku poinformował /raport bieżący 19/2013/ o decyzji ZWZA Spółki w sprawie
podziału zysku za rok 2012.
W uchwale dotyczącej podziału zysku za 2012 rok znalazła się informacja, iż: „Z podziału
zysku netto za rok obrotowy 2012, zostają wyłączone akcje nabyte do dnia 3 października
2013 roku przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie
uchwały § 1 oraz 2 uchwały numer 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 25 września 2012 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych
oraz zasad realizacji "Programu skupu akcji własnych", który został podany do publicznej
wiadomości w dniu 8 listopada 2012 roku (raport bieżący 26/2012).”

Mając powyższe na uwadze Zarząd Arteria S.A. zawiadamia, iż do dnia 3 października 2013
r., w Programie Skupu Akcji Własnych, Spółka nabyła łącznie 4.300 /słownie: cztery tysiące
trzysta sztuk/ akcji, które zgodnie z powyżej przywołaną uchwałą zostaną wyłączone z
podziału zysku za rok obrotowy 2012.
Tym samym ilość akcji, na które przypadnie dywidenda wyniesie ostatecznie: 4.269.520
/słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,40 zł /słownie: czterdzieści
groszy/. Oznacza to, iż na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012, zostanie przeznaczona
kwota: 1.707.808 zł /słownie: jeden milion siedemset siedem tysięcy osiemset osiem złotych/.

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą, ZWZA Arteria S.A uchwaliło, iż.:
- dzień dywidendy ustala się na dzień 17 października 2013 roku;
- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 listopada 2013 roku.”
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