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Zarząd Ronsona prawdopodobnie nie b ędzie 
rekomendowa ć wypłaty dywidendy za '13  

 

Zarząd Ronsona prawdopodobnie nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za 2013 rok - 
poinformował Tomasz Łapiński, wiceprezes spółki. 

"Na koniec 2013 nasza rekomendacja to niewypłacanie dywidendy, ale przeanalizujemy tę decyzję 
jeszcze raz w maju, biorąc pod uwagę faktyczny stan gotówki i cash-flow operacyjny" - powiedział 
Łapiński na czwartkowej konferencji prasowej. 

"Na chwilę obecną nie podpisałbym się pod wypłatą dywidendy, ale jeśli jej wypłata okaże się 
możliwa, to będzie raczej podobna rok do roku" - dodał. 

Wcześniej przedstawiciele Ronsona informowali, że spółka prawdopodobnie będzie chciała wypłacić 
dywidendę z zysku za 2013 r. 

Z zysku za 2012 r. spółka wypłaciła w formie dywidendy ponad 8 mln zł, co dało 0,03 zł na akcję. 
(PAP) 

The article was also published by: 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zarzad-Ronsona-prawdopodobnie-nie-bedzie-rekomendowac-
wyplaty-dywidendy-za-13-3075534.html 

http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/576951,zarzad-ronsona-prawdopodobnie-nie-
bedzie-rekomendowac-wyplaty-dywidendy-za--13 

http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3075534&type_id=1 
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Ronson’s management board will probably not recomme nd dividend for 
2013 
 

Ronson’s management board will probably not recommend dividend for 2013 – informed Tomasz 
Łapiński, Vice-President of the company. 
 

“Our recommendation for the end of 2013 is to withhold from paying a dividend, but we are going to 

analyse this decision once again in May, taking into account an actual cash condition and operating 

cash-flow” – said Łapiński at the press conference in Thursday. 

“At this moment I would rather not pay dividends, however, if the payout is possible, it would rather 

be comparable year to year” – he added. 

Earlier Ronson’s representatives informed that the company would probably plan to pay dividend 

from the profit for 2013. 

The company paid out a dividend of over PLN 8 mln from the profit for 2012, which gave PLN 0.03 

per a share. (PAP) 

 


