
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018 
 
Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku 
 
Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
 
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 
z dnia 21 marca 2019 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 
43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 
pięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz w sprawie  wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 
63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści 
jeden złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób: 

 
1) kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto 

pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok 
oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 
19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto 
siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto 
pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), czyli 4,08 zł 
(słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki, 
 

2) kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą 
z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Spółki. 

 
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 
2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku. 
 
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto za rok 2018 zgodnie z ww. wnioskiem Zarządu.  
 
  


