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Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2017 r. 
podjął uchwałę nr 3/2017 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz części 
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz skieruje do Walnego Zgromadzenia Spółki 
wniosek w tej sprawie. 

Zarząd Spółki zaproponował przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie  
10.711.612,37 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

dwanaście złotych i trzydzieści siedem groszy) oraz części niepodzielonego zysku z lat 
ubiegłych w wysokości 17.668.800,43 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset 
sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i czterdzieści trzy grosze), w łącznej kwocie 
28.380.412,80 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy 
czterysta dwanaście złotych i osiemdziesiąt groszy) do wypłaty akcjonariuszom w formie 
dywidendy, tj. w kwocie 5,40 zł (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy) brutto na jedną 
akcję. 

Zarząd Spółki zaproponował dzień dywidendy na 5 maja 2017 roku, a termin wypłaty 
dywidendy na 18 maja 2017 roku. 

W ciągu ostatnich lat Spółka nie wykorzystała części środków własnych dla finansowania 
bieżącej i podstawowej działalności Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska SA. 
Wysokość proponowanej dywidendy, w opinii Zarządu, stanowi kompromis pomiędzy 
bieżącym interesem Akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami emitenta dla finansowania 
swojej działalności.  

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż przedłożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do oceny i 
akceptacji. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Ulma Construccion Polska S.A. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć 
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) 
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