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Mikołów, dnia 30 marca 2012 r. 
 
RAPORT EBI NR 5 
Typ raportu: bieżący 
Numer raportu: 5/2012 
Data dodania: 30-03-2012 r. 
Spółka: Wierzyciel S.A. 
 
Dotyczy: Rekomendacja Zarządu Wierzyciel S.A. w przedmiocie podziału wyniku finansowego za 2011 rok 
oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki. 
 

Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 30 marca 2012 r. działając na 

podstawie § 14 pkt 3 Statutu Spółki Wierzyciel S.A., biorąc pod uwagę wysokość środków zgromadzonych na 

utworzonym kapitale rezerwowym – funduszu dywidendowym, osiągnięte w 2011 roku wyniki finansowe oraz 

aktualną sytuację finansową Spółki Wierzyciel S.A. podjął uchwałę Nr 1/03/2012 w przedmiocie rekomendacji 

podziału wyniku finansowego Spółki za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę 

w latach 2010 i 2011. 

Na mocy ww. uchwały Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały 

w sprawie podziału zysku netto Spółki w wysokości 577.349,81 PLN za rok 2011 w następujący sposób: 

a) część wypracowanego zysku w kwocie 427.349,81 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy 

trzysta czterdzieści dziewięć złotych 81/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tak aby 

po przeznaczeniu dodatkowo kwoty 315.760,25 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt złotych 25/100) z kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego, na jedną akcję 

przypadła kwota dywidendy 1 gr. (0,01 zł na 1 akcję); 

b) pozostałą częścią wypracowanego zysku w kwocie 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami KSH. 

Z uwagi na powyższe i zgodnie z powyższym, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu 

wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. 

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”. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu 

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu 


