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Raport bieżący nr 3/2016 

Data sporządzenia: 2016-03-23 

 

Nazwa Emitenta: 

Aplitt S.A. 

 

Temat: 

Zmiana rekomendacji Zarządu co do podziału zysku 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Aplitt S.A. (dawniej Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.) z siedzibą w Gdańsku  

informuje, iż podjął uchwałę w sprawie zmiany rekomendacji zamieszczonej w raporcie 

rocznym za 2015 rok opublikowanym w dniu 16 marca 2016 roku, co do podziału zysku za 

2015 rok i postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podział zysku w następujący 

sposób: 

 

1. Wypracowany zysk netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2015 dla 

Akcjonariuszy Spółki, rekomendując wysokość dywidendy w przeliczeniu na jedną 

uprawnioną akcję zwykłą w kwocie 0,01 zł (słownie: jeden grosz), z wyłączeniem akcji 

własnych posiadanych przez Spółkę, oraz 0,015 zł (słownie: jeden i pół grosza) na każdą 

akcję uprzywilejowaną. 

2. Pozostałą część zysku netto przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 

 

Powyższa rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą uchwałą z 

dnia 23 marca 2016 roku. 

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

Uprzednia rekomendacja Zarządu Spółki prezentowana w sprawozdaniu finansowym za 

2015 rok, obejmowała przeznaczenie wypracowanego zysku w całości na kapitał zapasowy 

Spółki.  

 

Podstawa prawna:  

§ 38 (1) pt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
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wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 


