
Mościska, 4 maja 2017 r. 

Zarząd

Korporacja KGL S.A. 

Walne Zgromadzenie Spółki

Korporacja KGL S.A. 

Zarząd spółki KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Mościskach (Spółka)

zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego za 2016 r. 

Zarząd Spółki wnioskuje  przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres

od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w wysokości 4 400 869,25 zł (słownie: cztery mi-

liony czterysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na

następujące cele: 

a)  1 360 248,00  zł  (słownie:  jeden  milion  trzysta  sześćdziesiąt  tysięcy  dwieście

czterdzieści osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 

b)  3 040 621,25 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden

złotych i dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd wnosi o ustalenie dnia dywidendy na dzień 12 lipca 2017 r., a terminu wypłaty dywi-

dendy na dzień 26 lipca 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 22 czerwca 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 09/06/2015 w której zostały

określone zasady polityki dywidendy na najbliższe lata, których istotą było stwierdzenie, że w

terminie trzech kolejnych lat obrotowych - tj. w okresie 2015-2017 Zarząd Spółki zamierzał

będzie wnioskować o niewypłacanie dywidendy a wypracowane zyski przeznaczone będą na

finansowanie  bieżących  i  przyszłych  inwestycji  oraz  zabezpieczenie  płynności  w  celu

realizowania  rozwoju  działalności  i  zwiększania  wartości  Grupy  Kapitałowej  Spółki.

Jednocześnie  Zarząd  przewidział  możliwość  zmiany  powyższej  uchwały  w  sytuacji

wystąpienia okoliczności umożliwiających podział części wypracowanych zysków pomiędzy

akcjonariuszy. 

1



Na  podstawie  osiągniętych  wyników  oraz  posiadanej  wiedzy  dotyczącej  zapewnienia

środków  na  realizację  strategii  rozwoju  działalności  Grupy  Kapitałowej  Spółki,  zdaniem

Zarządu  wystąpiły  okoliczności  umożliwiające  wypłatę  dywidendy  dla  akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki  wnioskuje do Walnego Zgromadzenia  o wypłatę

kwoty  1 360 248,00  zł  (słownie:  jeden  milion  trzysta  sześćdziesiąt  tysięcy  dwieście

czterdzieści osiem złotych) czyli 0,19 zł za każdą akcję,  co stanowi w przybliżeniu 30 %

wypracowanego za 2016 r. zysku Korporacji KGL S.A. i jednocześnie w przybliżeniu 10 %

zysku Grupy Kapitałowej KGL jako dywidendę.

Zarząd  przekazuje  odpis  niniejszego  wniosku  Radzie  Nadzorczej  Spółki  celem

zaopiniowania. 

_________________ _____________

Krzysztof Gromkowski Lech Skibiński

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

_________________ _____________

Zbigniew Okulus Ireneusz Strzelczak

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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