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Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż działając na podstawie § 6 ust.11 Regulaminu Zarządu 
Zamet Industry S.A. , podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie ustalenia propozycji podziału zysku za rok 
obrotowy 2012. Propozycja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu 
Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Zarząd proponuje przeznaczenie zysku netto Spółki osiągniętego w roku  
obrotowym 2012, w kwocie 50 076 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy zł 
00/100) tj. 0,52 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012. Zarząd wskazuje, że z część tej 
kwoty w wysokości 19 260 000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 
0,20 zł na jedną akcję, została wypłacona akcjonariuszom w roku ubiegłym tytułem zaliczki na poczet dywidendy za 
rok obrotowy 2012, a w konsekwencji  część dywidendy, która pozostała do wypłaty wynosi 30 816 000,00 zł 
(słownie: trzydzieści milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych 00/100) tj. 0,32 zł na jedną akcję. 

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
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