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Raport bieżący nr 22/2022 

Tytuł: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy                                  

„Amica Spółka Akcyjna” w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy „2021” 

 
Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym                       
(tj. 29 czerwca 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy                                                            
„Amica Spółka Akcyjna” (dalej, jako „Walne Zgromadzenie”) podjęło                                                         
Uchwałę Nr 18/2022 w sprawie: podziału zysku bilansowego netto za obrotowy                            
2021 na mocy, której to uchwały postanowiono, iż zysk netto wypracowany za okres                            
od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie                            
90.499.350,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 41/100), dzieli w ten sposób, iż: 

a) kwotę w wysokości 26.698.476,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów 
sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 
00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,  co 
oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 3,50 zł (słownie: trzy 
złote i 50/100)*; 

b) pozostałą kwotę w wysokości 63.800.874,41 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy 
miliony osiemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 41/100) 
przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. 

2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień                       
7 lipca 2022 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 15 lipca                        
2022 roku.   

 *wypłatą świadczenia nie będzie objęte 147.137 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych  

Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanowiło określić termin ustalenia prawa                    
do dywidendy (Dzień D) na dzień 7 lipca 2022 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień 
W) na dzień 15 lipca 2022 roku.  

***** 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 7.628.136 (słownie: siedem milionów sześćset 

dwadzieścia osiem sto trzydzieści sześć) sztuk akcji, (wypłatą świadczenia nie będzie objęte 

147.137 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych). 

[Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r, poz. 757)]. 


