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Akcjonariusze NEUCA dali zgodę na wypłatę rekordowej dywidendy
i realizację nowego skupu akcji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA wyraziło zgodę na wypłatę 33,1
mln zł dywidendy z zysku za 2018 r. Dodatkowo, Spółka otrzymała zielone
światło na przeprowadzenie nowego skupu akcji w celu umorzenia. Na ten cel
przeznaczone zostało do 63 mln zł, które mogą być wydane do końca 2020
roku.
WZA NEUCA postanowiło, że Spółka wypłaci 7,40 zł dywidendy na każdą
akcję, czyli o ponad 15 proc. więcej niż przed rokiem. Uprawnionymi do
wypłaty dywidendy będą akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki
w dniu 15 maja. Termin jej wypłaty został ustalony na 22 maja.
Dodatkowo, zdecydowano o rozpoczęciu skupu do 200 tysięcy akcji własnych
w celu umorzenia. WZA zgodziło się przeznaczyć na ten cel do 63 mln zł do
końca 2020 r. Maksymalna cena akcji, które będą kupowane w ramach
programu wynosi 315 zł. W tym roku NEUCA skupiła już akcje za ponad 37 mln
złotych. Obecnie Spółka posiada ponad 185 tys. akcji własnych, stanowiących
4,1% kapitału zakładowego.
NEUCA jest jedną z nielicznych spółek z GPW, które regularnie od czternastu lat
wypłacają dywidendę. Dzieli się zyskiem nie tylko w formie dywidendy, ale
również poprzez skup akcji w celu umorzenia. W tym roku skupiła już blisko 137
tys. akcji.

O firmie:
NEUCA jest firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, łączącą jego kluczowe
obszary. Jej udziały w rynku hurtu aptecznego w 2018 r. wyniosły blisko 29%. Leki
dystrybuowane przez spółkę pochodzą od ponad 700 czołowych producentów z
całego świata. Grupa poprzez spółkę Synoptis Pharma, prowadzi działalność w
zakresie zarządzania produktami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+. Obecnie w
portfolio firmy znajduje się blisko 470 produktów. W skład Grupy wchodzi również
NEUCA MED, odpowiedzialna za rozwój usług i produktów dla pacjenta. W skład tego
segmentu wchodzą przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, firmy zajmujące się
badaniami klinicznymi oraz spółka odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych.
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W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:
Andrzej Szurek
InnerValue
a.szurek@innervalue.pl
+48 504 317 545
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