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Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 marca 2017 r. 
zgromadzenia wspólników spółek zależnych podjęły decyzję o wypłacie dywidendy za 2016 rok w 
kwocie 730.001,62 zł w Vivo Kids sp. z o.o. oraz w kwocie 1.276.227,86 zł w Coccodrillo Concepts sp. 
z o.o. 
 
Łączna kwota dywidendy wypłacona w dniu 31 marca 2017 r. z tych spółek zależnych do Emitenta 
wyniosła 2.006.229,48 zł. 
 
Ponadto, w raporcie bieżącym nr 32/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarząd CDRL S.A. informował o 
wypłacie zaliczek na poczet dywidendy za 2016 rok w kwocie 280.000 zł w  Vivo Kids sp. z o.o. oraz w 
kwocie 280.000 zł w Coccodrillo Concepts sp. z o.o. 
W raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 30.09.2016 Zarząd CDRL S.A. informował o wypłacie dywidend 
z kapitałów zapasowych spółek zależnych w łącznej kwocie 286.925,88 zł za lata 2014-2015 w Vivo 
Kids sp. z o.o. oraz w łącznej kwocie 1.753.073,10 zł za lata 2011-2015 w Coccodrillo Concepts sp. z 
o. o oraz zaliczek na poczet dywidend  za 2016 rok w kwocie 390.000 zł w  Vivo Kids sp. z o.o. oraz w 
kwocie 464.000 zł w Coccodrillo Concepts sp. z o.o.  
 
Tym samym łączna kwota dywidend i zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 ze spółki 
zależnej Vivo Kids wniosła 1.400.001,62 zł, a ze spółki zależnej Coccodrillo Concepts sp. z o.o. wynosi 
2.020.227,86 zł. 
 
Zarząd Spółki uznał informację dotyczącą wypłaty dywidend przez spółki zależne za informację poufną, 
z uwagi na przewidywany istotny bezpośredni wpływ tego zdarzenia na jednostkowy wynik finansowy 
netto Emitenta w 2017 roku. 
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