A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
KÖZLEMÉNYE
a 2020. üzleti év eredménye után járó, egy részvényre jutó és
a részvényeseknek fizetendő teljes osztalék összegéről
A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a 2021. június 23-i
nyilvános, a 2020. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló közleményében
publikálta az osztalékfizetés részleteit, köztük azt, hogy a Társaság az Alapszabálya szerint számított,
végleges, egy részvényre jutó bruttó osztalékot – a fordulónapi saját részvény darabszám
ismeretében – külön hirdetményben fogja közzétenni, legkésőbb 2021. június 29-ig.
A PannErgy Nyrt. a Társaság Igazgatótanácsa által 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2)
bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben meghozott 2021.04.16/1. sz. igazgatótanácsi határozat
alapján részvényenként 15,- Ft, azaz tizenöt forint bruttó osztalékot fizet, összesen legfeljebb
252.823.080,- Ft értékben.
A 2020. üzleti év eredménye után járó, a részvényeseknek fizetendő teljes osztalék összegének
meghatározásakor - a Társaság Alapszabálya szerint - a saját részvényre eső, azaz a 2021. június 30i fordulónappal a PannErgy Nyrt. tulajdonában lévő 4.370.283 db saját részvényre jutó osztalék nem
vehető figyelembe, a folyamatban lévő tőzsdei tranzakciókat követő értékpapír elszámolások
teljesülését is alapul véve.
Mindezek alapján Társaságunk 2020. évi osztalékként részvényenként bruttó 15,15 Ft-ot, a
részvényeseknek összesen 252.768.235,80 forint osztalékot fizet.
Azon részvényes jogosult az osztalékra, akinek a részvények az osztalékfizetéshez kapcsolódó
tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2021. június 30-án a tulajdonában vannak.
Az osztalékfizetés kezdő időpontja (E nap): 2021. július 14.
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Telefon: +36 1 323-2383
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Budapest, 2021. június 29.
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