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Propozycja dywidendy za 2013 r. złożona do akceptacji Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 maja
2014 r. – Kalendarz i warunki

W dniu 11 lutego 2014 r. Zarząd Edenred podjął decyzję o przedłożeniu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się 13 maja, propozycji wypłaty dywidendy za 2013 rok w wysokości 0,83 euro na akcję. Pod warunkiem
zatwierdzenia przez Zgromadzenie, akcjonariusze Edenred otrzymają:


50% dywidendy w gotówce, czyli 0,415 euro, oraz



50% dywidendy w gotówce lub w nowych akcjach Edenred, do wyboru przez akcjonariusza. Cena
1
emisyjna nowych akcji będzie równa 90% średniego kursu otwarcia z ostatnich dwudziestu sesji
giełdowych poprzedzających datę Walnego Zgromadzenia, tj. od 10 kwietnia do 12 maja 2014 r., po
odjęciu kwoty netto dywidendy i zaokrągleniu do najbliższego eurocenta.

Harmonogram wypłaty dywidendy


Data ustalenia praw (data zapisu):
- 19 maja 2014 r. dla płatności dywidendy do wyboru;
- 22 maja 2014 r. dla wypłaty dywidendy w gotówce.



Ex-date: 20 maja 2014 r.



Termin na dokonanie wyboru: od 20 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. W tym okresie akcjonariusze mogą
dokonać wyboru. Akcjonariusze, którzy nie dokonali wyboru najpóźniej w dniu 5 czerwca 2014 r. otrzymają swoją
dywidendę w całości w gotówce.



Data wypłaty: 18 czerwca 2014 r., niezależnie od sposobu wypłaty dywidendy.

Opcja ta może podlegać ograniczeniom prawnym dla akcjonariuszy niebędących francuskimi rezydentami. Akcjonariusze są
zobowiązani do zapoznania się z warunkami stosowanymi zgodnie z prawem i przepisami kraju ich zamieszkania.
Więcej informacji znajduje się w szczegółowej instrukcji dostępnej na stronie internetowej edenred.com (zakładka
Finance/Dividends), po kliknięciu na ten link.

------

1

Kursy otwarcia na NYSE Euronext Paris.

Firma Edenred, która jako pierwsza opracowała voucher na posiłki Ticket Restaurant® i jest światowym liderem w dziedzinie
przedpłaconych usług korporacyjnych, opracowuje i dostarcza rozwiązania, dzięki którym życie pracowników staje sie łatwiejsze a firmy
mogą poprawiać efektywność swojej organizacji.
Poprzez zapewnienie wykorzystania przyznanych funduszy zgodnie z przeznaczeniem rozwiązania te umożliwiają firmom bardziej
efektywne zarządzanie w zakresie:

Świadczeń pracowniczych (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Vouchery na Opiekę nad Dziećmi itp),

Procedur zarządzania wydatkami (Ticket Car, Ticket Cleanway, Repom, itp.),

Programów motywacyjnych i nagród (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, itp.).
Grupa dostarcza także wsparcia instytucjom publicznym w zakresie zarządzania programami społecznymi.
Firma Edenred jest notowana na giełdach NYSE i Euronext Paris i prowadzi działalność w 40 krajach, posiada 6 000 pracowników, prawie
610 000 klientów będących firmami lub podmiotami sektora publicznego, 1,3 miliona firm afiliowanych oraz 38 miliona beneficjentów. W
2012 r. łączny wartość wyemitowanych produktów wynosiła 16,7 miliarda Euro, z czego 61% pochodziło z rynków wschodzących.
Ticket Restaurant® oraz inne nazwy handlowe produktów i usług Edenred są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Edenred SA.
Grupa wspiera również instytucje publiczne w zarządzaniu programami społecznymi.
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