
8/2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały  
w przedmiocie wypłaty dywidendy  

Warszawa, 31 marca 2015 r.  

Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maca 2015 r. uchwały  
w sprawie podziału zysku z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz 
niepodzielonego zysku z lat 2012 i 2013 oraz wypłaty dywidendy. 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki 
postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.500.897,86 złotych 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 
86/100 grosze) i niepodzielony zysk z roku obrotowego 2012 w wysokości 3 102 
417,79 złotych (słownie: trzy miliony sto dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 
79/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z roku 2013 w wysokości 17 655 282,61 
złotych (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 
osiemdziesiąt dwa złote 61/100 groszy) w sposób następujący:  
a) kwota 1.500.897,86 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt siedem złotych 86/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2014 
zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,  
b) kwota 20.757.700,40 złotych (słownie: dwadzieścia milionów siedemset 
pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 40/100 groszy) zostanie przeznaczona 
do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,40 zł (słownie: 
czterdzieści groszy) na jedną akcję Spółki.  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę ustalenia prawa do dywidendy 
na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz  termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 
2015 r. 
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251. 
 
 
Podstawa prawna: 
Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). 
 
 

 

 


