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WYPŁATA DYWIDENDY 

 

Raport bieżący nr 12/2012 

 

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2012 roku 

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały Nr 5 postanowiło, 

że część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 20.023.957,92 zł (słownie: 

dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 

dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie do wypłaty akcjonariuszom Spółki w 

formie dywidendy (tj. w kwocie 3,81 zł [słownie: trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy] 

brutto za jedną akcję. Pozostała część zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 

31.255.662,10 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset sześćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy)  zostanie przeznaczona na zwiększenie 

kapitału zapasowego Spółki. 

 

Na podstawie uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku Spółka wypłaciła 

akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w roku obrotowym 2011 w 

kwocie 6.043.976,80 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćset 

siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. po 1,15 zł (słownie: jeden złoty i 

piętnaście groszy) brutto na jedną akcję. Pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 

obrotowy 2011 wynosi 13.979.981,12 zł (słownie trzynaście milionów dziewięćset 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dwanaście 

groszy), tj. po 2,66 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) brutto na jedną 

akcję. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 

ustaliło dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do 

dywidendy) na dzień 21 sierpnia 2012 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 

września 2012 r. 

 

Wypłatą dywidendy objętych jest 5 255 632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć 

tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje. 

 

Żadne Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane, co do dywidendy 

 

 

Podstawa prawna: §38 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 

roku 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 

2009 r., Nr 33, poz. 259). 
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