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UZASADNIENIE I PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI CO DO WYPŁATY DYWIDENDY 

 

Uzasadnienie i podstawowe zasady polityki co do wypłaty dywidendy 

 

Uzasadnienie przyjętej polityki dywidendy 

Zarząd zakłada, że Akcjonariusze ZPUE S.A., poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości 

giełdowej spółki, powinni oczekiwać, że ich inwestycja jest inwestycją bezpieczną i korzystną w 

porównaniu z innymi metodami inwestowania. Tym samym Zarząd Spółki uważa, że prawo 

akcjonariuszy do otrzymania dywidendy z części zysku Spółki winno być rozpatrywane niezależnie od 

zapotrzebowania Spółki na kapitał niezbędny do dalszego szybkiego rozwoju. Przy podejmowaniu 

decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie konkretnego poziomu wypłaty dywidendy Zarząd będzie 

brał pod uwagę między innymi aktualną sytuację rynkową, osiągane wyniki oraz potrzeby 

inwestycyjne Grupy Kapitałowej. 

 

Terminy podejmowania przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie 

dywidendy jest Walne Zgromadzenie Emitenta, które powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pozostawieniu całości 

lub części zysku w Spółce albo przeznaczeniu całości lub części na wypłatę dywidendy. Walne 

Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 

dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech 

miesięcy od tego dnia.  

 

Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. Nr 33, poz. 259 ze zm.), informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane 

są w formie raportów bieżących.  

 
Warunki odbioru dywidendy 

Warunki odbioru dywidendy ustalone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 

Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, 

o terminie ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz o terminie wypłaty dywidendy, 

przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy, uchwałę właściwego 

organu spółki. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi 

upłynąć co najmniej 10 dni. Zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych Emitent jest zobowiązany do godz. 11:30 w dniu wypłaty dywidendy 

postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację praw do dywidendy na wskazanym 

przez KDPW rachunku pieniężnym lub bankowym. KDPW rozdziela środki otrzymane od Emitenta na 

rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich.  

 

Istniejące uprzywilejowanie akcji co do dywidendy 

W ZPUE na dzień podjęcia niniejszej uchwały występuje uprzywilejowanie 100 000 akcji 

założycielskich serii A, które stanowią 7,14% kapitału zakładowego Spółki. Są to akcje imienne i 



uprzywilejowane co do prawa głosu i co do dywidendy. Uprzywilejowanie co do dywidendy polega na 

tym, że każdej akcji przysługuje prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostek powyżej stopy 

redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego. Uprzywilejowanie akcji 

serii A co do głosu polega na przyznaniu im po 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


