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Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż dnia 24 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki 
podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu CDRL S.A. przedstawionego w dniu 24 marca 
2020 r. dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 i postanowiła zarekomendować 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w kwocie 
15.011.935,14 zł (piętnaście milionów jedena ście tysi ęcy dziewi ęćset trzydzie ści pi ęć złotych 
14/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.  
 
Powyższy wniosek Zarządu i pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej uzasadnione są aktualnym 
otoczeniem rynkowym Spółki i jej Grupy kapitałowej związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się 
koronowirusa COVID-19 i wpływu stanu epidemii wprowadzonego przez polskie władze na bieżącą 
sytuację finansową i gospodarczą Spółki i jej Grupy kapitałowej. którą Spółka opisała w raporcie 
bieżącym ESPI 8/2020 z dnia 16 marca 2020 r.  
 
Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki 
finansowe Spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu trwania epidemii, zniesienia 
ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowej, ostatecznego kształtu pakietu antykryzysowego, 
sposobu kształtowania się dalszych nawyków konsumenckich w przyszłości, jak również ogólnej 
koniunktury gospodarczej w Europie, jak i na świecie, zarówno w trakcie epidemii oraz po jej 
zakończeniu, Zarząd Spółki uznał, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest zatrzymanie zysku 
wypracowanego w 2019 roku w całości w kapitale zapasowym Spółki, na zabezpieczenie jej przyszłej 
działalności, z którym to uzasadnieniem w pełni zgodziła się Rada Nadzorcza Spółki. 
 
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie Spółki. 
 
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ze względu na okoliczności uzasadniające 
złożony wniosek i udzieloną rekomendację, jak również z uwagi na odstąpienie przez Zarząd Spółki i 
Radę Nadzorczą od dotychczasowej praktyki związanej z coroczną wypłatą dywidendy dla 
akcjonariuszy. 
 
Podstawa prawna raportu:  art. 17 Rozporządzenia MAR 
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