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Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 
 
Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 13 maja 2021 roku.  
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 
 
Zarząd spółki Archicom S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w 
sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020. 

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek 
Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w 
wysokości 47.197.425,95 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 95/100) wykazany w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, w następujący sposób:  

1. kwota 16.738.017,87 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem 
tysięcy siedemnaście złotych 87/100) zostanie rozliczona z zaliczką na poczet 
dywidendy za rok 2020 wypłaconą na mocy uchwały Zarządu nr 4/X/2020 z dnia 
8 października 2020 r.;  

2. kwota 30.291.004,74 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy cztery złote 74/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,18 zł (słownie: jeden złoty osiemnaście groszy) na 1 akcję; 

3. kwota 168.403,34 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy złote 34/100) 
zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w 
przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 
22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 
roku. 

 

Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2020 z dnia 8 października 2020 r. oraz 

nr 47/2020 z dnia 23 października 2020 r. Zarząd Spółki potwierdził, że na poczet dywidendy 

za rok 2020 wypłaconej na mocy uchwały Zarządu nr 4/X/2020 z dnia 8 października 2020 r. 

oprócz kwoty wskazanej w pkt 1 powyżej składała się również kwota 48.207.949,92 zł 

zgromadzona na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend 

lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2020 roku, co daje łączną 

kwotę dywidendy w wysokości 95.236.972,53 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów 

dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 53/100) tj. kwota 

3,71 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję, z czego kwota 2,53 zł na 

1 akcję, została wypłacona akcjonariuszom w roku 2020 tytułem zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy za rok 2020, natomiast pozostała kwota wskazana w pkt 2 powyżej, 

tj. 1,18 zł na 1 akcję podlega wypłacie na rzecz akcjonariuszy w roku 2021.   

 
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z treścią art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

powyższy wniosek zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. 
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Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki. 

Wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku jest zgodny z polityką dywidendową 

Spółki. 

 

 


