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Rozdział IV 
Dane o Emitencie

1.  Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy

1.1. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich trzech lat 
obrotowych

Walne Zgromadzenie Emitenta w latach 2001 i 2002 nie podejmowało uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
W dniu 10 czerwca 2003 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę Nr 2 w sprawie podziału zysku za 
rok 2002, na podstawie której część zysku netto w kwocie 2.115.187,68 zł (co stanowiło 93% zysku netto) została 
przeznaczona na wypłatę dywidendy (w wysokości 1,69 zł na 1 akcję Spółki). Uprawnieni do dywidendy byli 
akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dacie 30 czerwca 2003 r. Dywidenda została wypłacona w dniu 15 lipca 
2003 roku.
W roku 2004 Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęło uchwały o przeznaczeniu części zysku netto wypracowanego 
w 2003 roku na wypłatę dywidendy.

1.2. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat 
obrotowych

Zarząd wystąpi z wnioskiem o przeznaczenie zysku netto, wypracowanego w roku 2003 na zwiększenie kapitału 
zapasowego Spółki.
Spółka zamierza zysk wypracowany w okresie najbliższych trzech lat pozostawić w Spółce i nie przeznaczać 
go na wypłatę dywidendy w związku z dokonanymi w 2003 roku i planowanymi na lata następne inwestycjami 
kapitałowymi mającymi na celu poszerzenie grupy kapitałowej.

1.3.  Oznaczenie terminu podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub 
o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 
6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala w uchwale dzień, według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz 
termin wypłaty dywidendy (art. 348 §3 Kodeksu Spółek Handlowych). Dzień dywidendy może być wyznaczony na 
dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

1.4.  Określenie sposobu ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy

Informacja o zamiarze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz jej 
proponowana treść zostanie przekazana w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Systemu „Emitent” w ciągu 
24 godzin od zajścia zdarzenia: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej. W analogicznej formie Spółka przekaże informację o treści podjętej 
uchwały o wypłacie dywidendy jak również o warunkach jej odbioru i wypłaty. W tym samym trybie Emitent poda do 
publicznej wiadomości wszelkie decyzje dotyczące deklaracji wypłaty lub wstrzymania wypłaty dywidendy, a także 
ogłosi o odbiorze dywidendy.

1.5.  Warunki odbioru dywidendy

Warunki wypłaty dywidendy ustali Zarząd w porozumieniu z KDPW. Zgodnie z §91 Szczegółowych Zasad KDPW 
(załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku ze zm.) Emitent zobowiązany jest 
poinformować KDPW o wysokości dywidendy oraz dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, przesyłając 
niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę Walnego Zgromadzenia. Między dniem 
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni.
Emitent jest ponadto zobowiązany, zgodnie z Regulaminem GPW, niezwłocznie poinformować GPW o zamiarze 
wykonywania praw z papierów już notowanych, w tym prawa do dywidendy i uzgadniać z GPW te decyzje 
w zakresie, w którym mogą one mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji.

1.6.  Wskazanie istniejących uprzywilejowań co do dywidendy

W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.
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2.  Liczba, rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.217.600 zł i dzieli się na 1.251.546 akcji o wartości nominalnej 13,60 złoty 
każda, w tym: 1.101.546 akcji na okaziciela serii A i C oraz 150.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B.

Lp. Seria Cena emisyjna
(zł)

1. A -*
2. B 13,6
3. C 72

*Emisja założycielska w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa 
państwowego w spółkę akcyjną.

Akcje serii B są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że 1 akcja serii B daje prawo do pięciu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu.

3.  Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału zakładowego 
Emitenta w okresie co najmniej ostatnich 3 lat

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych nie dokonano żadnych zmian kapitału zakładowego.

4.  Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień 
przez obligatariuszy

Emitent nie emitował dotychczas ani obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

5.  Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego o które może być podwyższony 
kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego

Statut Spółki nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach 
kapitału docelowego.

6.  Informacje o wpisaniu danych przedsiębiorstwa Emitenta do KRS

Do działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały wpisane żadne dane dotyczące 
przedsiębiorstwa Emitenta.


