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Raport bieżący nr 6/2016 

 

Data sporządzenia: 2016-05-20 

 

Nazwa Emitenta: 

Aplitt S.A. 

 

Temat: 

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt S.A. 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu:  

Zarząd Spółki Aplitt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 maja 2016 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. 

Część zysku za 2015 rok, w kwocie 2.384.840,36 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt 

cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych trzydzieści sześć groszy) Walne Zgromadzenie 

postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, co daje 0,01 zł (słownie: 

jeden grosz) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz 

0,015 zł (słownie: jeden i pół grosza) na każdą akcję uprzywilejowaną. 

 

Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w dywidendzie uczestniczyć będzie  

191.577.597 akcji Spółki, w tym 97.764.719 akcji zwykłych i 93.812.878 akcji pozbawionych prawa 

głosu (akcji niemych), uprzywilejowanych co do dywidendy. 

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez 

Spółkę, których liczba wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 32.789. 

Z uwagi na możliwość nabycia kolejnych akcji własnych Spółki, zgodnie z upoważnieniem 

wynikającym z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. 

(program skupu akcji własnych), ostateczna liczba akcji objętych dywidendą może ulec zmianie. 

Jeżeli Spółka do dnia dywidendy określonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nabędzie 

kolejne akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje pomniejszy kwotę przeznaczoną 

na wypłatę dywidendy. 

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 19 sierpnia 2016 roku,  a dniem wypłaty dywidendy jest 7 

września 2016 roku. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: 
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§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 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. 

 


