Mościska, 29 kwietnia 2021 r.
Walne Zgromadzenie Spółki
Korporacja KGL S.A.
Zarząd spółki Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach (dalej jako „Spółka”)
zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego za 2020 r.
Zarząd Spółki wnioskuje przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w wysokości 11.182.468,45 (słownie: jedenaście milionów
sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) na
następujące cele:
a)
2.495.240,65 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
czterdzieści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy Spółki,
b)
8.687.227,80 (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście
dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
Zarząd wnosi o ustalenie dnia dywidendy na 25 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na
16 lipca 2021 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd spółki Korporacja KGL S.A w dniu 22
czerwca 2015 r. Zarząd zwraca się o podział zysku wypracowanego przez Spółkę w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w sposób uwzględniający wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy.
W ocenie Zarządu realizacja rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Spółki przebiega na tyle
płynnie i efektywnie, że Spółka może ponownie podzielić się w części wypracowanym zyskiem z
akcjonariuszami. Decyzja Zarządu jest konsekwencją osiągnięcia przez Grupę KGL dobrych
wyników finansowych w 2020 r. i poprzedzona była analizą potrzeb w zakresie finansowania
zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. Decyzja ta stanowi kontynuację
realizacji długoterminowego celu Grupy KGL, którym jest bycie spółką wzrostową w odniesieniu
do dywidendy. Z uwagi na wyniki finansowe jakie Grupa KGL osiągnęła w 2020 r. wystąpiły
okoliczności umożliwiające wypłatę dywidendy.
Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.
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