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

Treść raportu: 
 

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że 
w dniu 29.03.2017 r., podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. Zarząd rekomenduje 
osiągnięty w 2016 roku zysk netto w wysokości 12.656.341,46 (dwanaście milionów sześćset 
pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy) podzielić w 
sposób następujący: 

1. kwotę 5.523.517,26 PLN (pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset 
siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, 

2. kwotę 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony 
Uchwałą Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27.04.2016 r., 

3. kwotę  4.132.824,20 PLN (cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia 
cztery złote i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 
Spółki, według następujących zasad: 

a) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy), 
b) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 

obrotowy 2016 (dzień dywidendy) będzie 30 czerwca 2017 r. 
c) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 r. 
d) jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, wówczas łączna kwota, 

która przypadałaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne 
nie będzie podlegać rozdzieleniu i wypłacie z tytułu dywidendy i powiększy kwotę 
przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki. 

 
Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,  na 
posiedzeniu w dniu 29.03.2017 r. oceniła pozytywnie powyższy wniosek Zarządu.  Ostateczną 
decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki. 
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