
Dane odnośnie wypłaty dywidendy w 2018 roku 
Ceramika Nowa Gala SA w roku 2018, zgodnie z uchwałą nr 8 walnego zgromadzenia z 18 
czerwca 2018 roku , wypłaciła  dywidendę w kwocie 2.344.681,05 zł  z kapitału zapasowego 
(zyski z lat ubiegłych). Parametry tej dywidendy przedstawiały się następująco: 
- Łączna kwota wypłaconej dywidendy: 2.344.681,05 zł; 
- Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,05 zł; 
-Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D): 23 sierpnia 2018 roku; 
-Dzień wypłaty dywidendy (dzień W): 10 września 2018 roku; 
-Liczba akcji objętych dywidendą 46.893.621 
 
 

Dane odnośnie wypłaty dywidendy w 2017 roku 
Ceramika Nowa Gala SA w roku 2017, zgodnie z uchwałą nr 8 walnego zgromadzenia z 10 
maja 2017 roku , wypłaciła  dywidendę w kwocie 4.689.362,10 zł  z kapitału zapasowego 
(zakumulowane zyski z lat ubiegłych). Parametry tej dywidendy przedstawiały się następująco: 
- Łączna kwota wypłaconej dywidendy: 4.689.362,10 zł; 
- Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,10 zł; 
-Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D): 31 maja 2017 roku; 
-Dzień wypłaty dywidendy (dzień W): 14 czerwca 2017 roku; 
-Liczba akcji objętych dywidendą 46.893.621 
 
 

Dane odnośnie wypłaty dywidendy w 2016 roku 
Ceramika Nowa Gala SA w roku 2016, zgodnie z uchwałą nr 7 walnego zgromadzenia z 22 
czerwca 2016 roku , wypłaciła  dywidendę w kwocie 4.689.362,10 zł  z części wypracowanego 
w 2015 roku zysku netto. Parametry tej dywidendy przedstawiały się następująco: 
- Łączna kwota wypłaconej dywidendy: 4.689.362,10 zł; 
- Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,10 zł; 
-Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D): 12 sierpnia 2016 roku; 
-Dzień wypłaty dywidendy (dzień W): 30 sierpnia 2016 roku; 
-Liczba akcji objętych dywidendą 46.893.621  
 
 

Dane odnośnie wypłaty dywidendy w 2015 roku 
Ceramika Nowa Gala SA w roku 2015, zgodnie z uchwałą nr 8 walnego zgromadzenia z 17 
czerwca 2015 roku, wypłaciła dywidendę w kwocie 4.689.362,10 zł  z kapitału zapasowego 
(zakumulowane zyski z lat ubiegłych). Parametry tej dywidendy przedstawiały się następująco: 
- Łączna kwota wypłaconej dywidendy: 4.689.362,10 zł; 
- Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,10 zł; 
-Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D): 28 sierpnia 2015 roku; 
-Dzień wypłaty dywidendy (dzień W): 11 września 2015 roku; 
-Liczba akcji objętych dywidendą 46.893.621  
 

Dane odnośnie wypłaty dywidendy w 2014 roku 
Ceramika Nowa Gala SA w roku 2014, zgodnie z uchwałą nr 7 walnego zgromadzenia z 30 
czerwca 2014 roku, wypłaciła dywidendę w kwocie 3.751.489,68 zł z części zysku za rok 2013. 
Parametry tej dywidendy przedstawiały się następująco: 
- Łączna kwota wypłaconej dywidendy: 3.751.489,68 zł; 
- Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,08 zł; 
-Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D): 30 września 2014 roku; 
-Dzień wypłaty dywidendy (dzień W): 15 października 2014 roku; 
-Liczba akcji objętych dywidendą 46.893.621 akcji * 
*w dywidendzie nie uczestniczyły akcje własne będące w posiadaniu spółki lub podmiotów zależnych 
 

 
 

 


