
Mościska, 28 kwietnia 2022 r.  
Walne Zgromadzenie Spółki 
KGL S.A.  
 
Zarząd spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach (dalej jako „Spółka”) zwraca się o 
powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 
obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
 
Zarząd Spółki wnioskuje o:  
1. niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. 
2. przeznaczenie całego zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wysokości 5 246 130,00 zł (słownie: pięć milionów 
dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści złotych) na  kapitał zapasowy Spółki. 

 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd spółki KGL S.A w dniu 22 czerwca 2015 r. 
Zarząd zwraca się o niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 
obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz przeznaczenie 
całego osiągniętego zysku netto Spółki na kapitał zapasowy. 
 
W ocenie Zarządu skala bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących 
realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki uzasadnia niewypłacanie dywidendy za rok 
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. 
 
Decyzja Zarządu jest konsekwencją oceny bieżącej sytuacji na rynku, a także analizy osiągniętych 
przez Spółkę wyników finansowych w 2021 r. oraz uwzględnienia potrzeb Spółki w zakresie 
finansowania zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. W ocenie Zarządu 
zaistniałe okoliczności uzasadniają wnioskowanie o niewypłacanie dywidendy z zysku netto 
wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 
grudnia 2021 r. 
  
Powyższa decyzja stanowi realizację pkt. 2) polityki dywidendy przyjętej uchwałą Zarządu nr 
09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., zgodnie z którym Zarząd może wnioskować 
o niewypłacanie dywidendy w razie zaistnienia ku temu okoliczności po uwzględnieniu skali 
bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju 
i zwiększaniu wartości Spółki. 
 
Jednocześnie Zarząd podtrzymuje, że długoterminowym celem Spółki, jest bycie spółką 
wzrostową w odniesieniu do dywidendy i zamierza dążyć do realizacji tego celu w nadchodzących 
latach. Z uwagi jednak na analizę bieżących potrzeb Spółki, Zarząd uznaje, że nie wystąpiły 
okoliczności umożliwiające wypłatę dywidendy za rok 2021. 
 
Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania. 
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