
11/2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały  
w przedmiocie wypłaty dywidendy  

Warszawa, 31 marca 2016 r.  

Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maca 2016 r. uchwały  
w sprawie podziału zysku z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz 
niepodzielonego zysku z lat 2013 i 2014 oraz wypłaty dywidendy. 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w 
 Rzeszowie 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 
2015 w wysokości 55.298.295,23 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 23/100 groszy) i 
niepodzielony zysk z roku obrotowego 2013 w wysokości 2.825.183,42 złotych (słownie: 
dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 42/100 
groszy) oraz niepodzielony zysk z roku 2014 w wysokości 17.260.325,40 złotych 
(siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 
40/100 groszy) w sposób następujący: 

a) kwota 4.423.863,62 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy 
tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 62/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2015 
zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy, 

b) kwota 21.795.585,42 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 42/100 grosze) zostanie 
przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,42 zł 
(czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki, 

c) Pozostała część zysku z roku 2015 w kwocie 49.164.355,01 zł (słownie: czterdzieści 
dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 01/100 
groszy) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy utworzony w Spółce w celu wypłaty 
dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji Spółki. 
 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę ustalenia prawa do dywidendy 
na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz  termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 
2016 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). 
 
 

 

 


