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Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2012, Zarząd Zamet Industry S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 
dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 
obrotowy 2012.

Zgodnie z treścią uchwały, Zarząd postanowił przeznaczyć na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 
za rok obrotowy 2012, kwotę 19.260.000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100), tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych wypłatą zaliczki - 96 300 000 szt.  Do 
otrzymania zaliczki uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 12 września 2012 
roku (dzień ustalenia prawa). Termin wypłaty zaliczki ustala się na dzień 19 września 2012 roku (dzień wypłaty).

W związku z powyższym,  zgodnie z art. 349 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z 
późn. zm), oraz §19 Statutu Spółki, Zarząd w dniu dzisiejszym będzie wnioskował do Rady Nadzorczej o zgodę na 
wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w proponowanej wysokości.

Jednocześnie Zarząd Zamet Industry S.A. informuje, iż Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 § 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych. 

Zbadane przez biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres 01.01.2012 - 
30.06.2012, sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r. i zatwierdzone do publikacji w dniu 20 sierpnia 2012 r., 
wykazało zysk w wysokości 42 684 308,59 zł, co umożliwia wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy za rok obrotowy 2012 w proponowanej przez Zarząd wysokości.

Podstawa prawna przekazania raportu: §38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn.zm.)
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