
Informacja dotyczące zadeklarowanej i wypłaconej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2013, 
łącznie w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
W pierwszym półroczu 2014 roku na mocy postanowień Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2014 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do 
publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 17/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku) – 
Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, w łącznej kwocie 11.188.839,90 zł, 
przeznaczając go w sposób następujący:  

1. w części, tj. w kwocie w wysokości 5.031.383,70 zł, tj. w wysokości 0,35 zł na jedną akcję – na 
wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,  

2. w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 6.157.456,20 zł – na kapitał zapasowy Spółki.  
Na mocy powołanej wyżej Uchwały Nr 9 ZWZ Spółki z dnia 3 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie 
Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 KSH, ustaliło, w związku z decyzją o przeznaczeniu części 
zysku netto na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy, że: 

1. w związku z faktem posiadania przez Spółkę łącznie 176.618 akcji własnych (w tym: 56.618 
zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oraz 120.000 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii C1), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 KSH, na mocy którego 
Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia 
lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia 
do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne – liczba akcji objętych dywidendą 
wynosi 14.375.382 sztuki akcji;  

2. dniem dywidendy (dzień "D"), tj. dniem, według którego ustala się listę Akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), był dzień 17 czerwca 
2014 roku; 

3. dniem wypłaty dywidendy (dzień "W") ustalono na dzień 3 lipca 2014 roku. 

 
W tabeli poniżej zaprezentowano rozliczenie wypłaconej dywidendy z zysku za 2013 rok z podziałem 
na akcje zwykłe i pozostałe akcje: 

 


