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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Caspar Asset Management S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 9 kwietnia 
2021 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku 
Spółki za 2020 r. w kwocie 21.437.775,68 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści 
siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:

1) poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 19.427.874,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia 
siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy), tj. 9,85 zł brutto na jedną akcję, z zaliczeniem na 
poczet tej dywidendy kwoty 2.090.715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście 
złotych trzydzieści osiem groszy), tj. 1,06 zł brutto na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2020 roku 
tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020, co oznacza, że wypłacie w roku 2021 na rzecz 
akcjonariuszy podlega kwota 17.337.158,67 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy 
sto pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), tj. 8,79 zł brutto na jedną akcję, 

2) poprzez przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 2.009.901,63 zł (s łownie: dwa miliony dziewięć tysięcy 
dziewięćset jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki. 

Powyższa rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Caspar Asset 
Management S.A. na posiedzeniu, które odbędzie s ię w dniu 22 kwietnia 2021 r. 

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 
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