Mikołów, dnia 27 maja 2011 r.
RAPORT EBI NR 13
Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 13/2011
Data dodania: 27-05-2011 r.
Spółka: Wierzyciel S.A.
Dotyczy: Zmiana rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku
obrotowym 2010.
Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10 z dnia 12 kwietnia
2011r. - informuje, że działając na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Spółki w dniu 27-05-2011r. została podjęta nowa
uchwała Zarządu zmieniająca wcześniejszą rekomendację co do wypłaty dywidendy z zysku za 2010 r.
Nowa uchwała uwzględniła opinię Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. otrzymaną przez Spółkę
w dniu 23 maja 2011r., związaną z technicznymi problemami wypłaty dywidendy w wysokości 0,006 zł na jedną
akcję o wartości nominalnej 0,10 zł.
Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
Spółki za rok 2010 w ten sposób, żeby:
a)

częścią wypracowanego zysku w kwocie 51.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych
00/100), a nie jak we wcześniejszej rekomendacji kwotą 192.883,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa
tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki;

b)

częścią wypracowanego zysku w kwocie 587.649,64 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy
sześćset czterdzieści dziewięć złotych 64/100) zasilić kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy.

Tak dokonany podział zysku netto Spółki za rok 2010 stwarzałby techniczną możliwość wypłaty w 2011r. zaliczkowej
dywidendy w wysokości 0,01 zł na akcję o wartości nominalnej 0,10 zł, przy założeniu, że wypłacana zaliczka
mogłaby stanowić połowę zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011r. z uwzględnieniem ograniczeń wynikających
z kodeksu spółek handlowych oraz środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym - funduszu dywidendowym
stworzonym z zysku wypracowanego za 2010r. Ponadto w przypadku nie wypłacenia dywidendy zaliczkowej
utworzony kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy pozwoli na powiększenie dywidendy w latach przyszłych.
Zarząd przedłoży niniejszą uchwałę na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1; § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
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Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu
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