
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015 
 
Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 23 maja 2016 roku 
 
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
 
Zarząd Spółki Archicom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie 
przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku 
netto za rok 2015 w wysokości 12.104.628,12 zł (dwanaście milionów sto cztery tysiące sześćset 
dwadzieścia osiem złotych 12/100), tj. 0,52 zł na 1 akcję.  
Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 28 czerwca 2016 roku, a dzień wypłaty 
dywidendy - na dzień 12 lipca 2016 roku. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przedłożenia 
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy za rok 2016 w wysokości 9.311.252,40 zł (dziewięć milinów trzysta jedenaście tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt dwa złote 40/100), tj. 0,40 zł na 1 akcję. 
Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na dzień 28 czerwca 2016 roku, a dzień wypłaty zaliczki - na dzień 05 lipca 2016 roku. 

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z treścią art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oba 
powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Spółki.  
 
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki, a decyzję w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 
2016 podejmie Zarząd Spółki, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
sprawozdania finansowego za rok 2015.  
 
Rekomendacja Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową Spółki zdefiniowaną w prospekcie. 
 
Podstawa prawna:  
§ 38 ust. 1 pkt 11 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. 
 

  

  

 


