Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza
Pkt 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z
przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

Uchwała nr 19
§1
Działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11
ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy,
który zostanie przeznaczony na poczet dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.
§2
Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 powyższej niniejszej uchwały zostanie utworzony z części
zysku Spółki za 2019 rok, w kwocie 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące
dziewięćset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 14 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
obrotowy 2019.

Uchwała nr 20
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie
§ 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału
zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176.268.480,04 zł (słownie:
sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt
złotych cztery grosze) w ten sposób, że:
1) kwotę 44.755.831,10 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć
tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) przeznaczyć do podziału
pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy;
a) W podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje
dywidenda w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
b) dzień dywidendy ustala się na dzień 18 września 2020r.
c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 października 2020 r,
2) kwotę 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset złotych
i dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty
dywidendy i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości,
3) kwotę 31.307.730,04 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedem tysięcy
siedemset trzydzieści złotych cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

