
Informacja dotycząca planowanej lub wypłaconej dywidendy 
 
 
2017 rok  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału 
zysku netto za rok obrotowy 2016, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w 
wysokości 8.569.812,56 zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście 
złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:  
- kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną 
akcję, - kwotę 6.084.013,36 zł (sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzynaście złotych i 
trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.  
Walne Zgromadzenie ustaliło:  
- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 7 sierpnia 2017 roku, - termin wypłaty 
dywidendy na dzień 17 sierpnia 2017 roku.  
 
 
2016 rok  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału 
zysku netto za rok obrotowy 2015, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2015 w 
wysokości 8.916.371,27 zł (osiem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt 
jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:  
- kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną 
akcję, - kwotę 6.430.572,07 zł (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 
złote i siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień 
dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 5 września 2016 roku, - termin wypłaty dywidendy na 
dzień 16 września 2016 roku. 
 
 
2015 rok  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie 
podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 
2014 w wysokości 8.109.342,06 zł (osiem milionów sto dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa 
złote i sześć groszy), zostaje podzielony w następujący sposób: 
- kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co  daje 
0,80 zł na jedną akcję, 
- kwotę 5.623.542,86 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 
i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 
- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 28 września 2015 roku, 
- termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2015 roku.  



2014 rok  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie 
podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 
2013 w wysokości 5.115.217,11 zł (pięć milionów sto piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście 
złotych i jedenaście groszy), zostaje podzielony w następujący sposób: 
- kwotę 2.175.074,30 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 
trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,70 zł na jedną akcję, 
- kwotę 2.940.142,81 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dwa złote i 
osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 
- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 29 sierpnia 2014 roku, 
- termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2014 roku. 
 
 
2013 rok  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału 
zysku netto za rok obrotowy 2012, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2012 w 
wysokości 7.039.374,97 zł (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 
złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób: 
- kwotę 2.175.074,30 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i 
trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,70 zł na jedną akcję, 
- kwotę 4.864.300,67 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych i 
sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 
- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 29 sierpnia 2013 roku, 
- termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2013. 
 
 
2012 rok  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału 
zysku netto za rok obrotowy 2011, w której postanowiono, że zysk netto za rok obrotowy 2011 w 
wysokości 5.692.335,90 zł (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć  
złotych i dziewięćdziesiąt groszy), zostaje podzielony w następujący sposób: 
- kwotę 1.864.349,40 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści 
dziewięć złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,60 zł na jedną 
akcję, 
- kwotę 3.827.986,50 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 
sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 
- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 30 sierpnia 2012 roku, 
- termin wypłaty dywidendy na 14 września 2012. 
 



 


