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Komisja Nadzoru Finansowego 

 

RB 13/2021 

Rzeszów, 20 maja 2021 r. 

 

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy 

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki w dniu 20 maja 2021 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco 
Poland S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 
działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych 
oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanowiło: 

1. Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 265 647 076,82 PLN 
(słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy 
siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) podzielić w następujący sposób: 

a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 258 130 942,33 PLN (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa 
złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy 
(po 3,11 PLN na jedną akcję), 

b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 7 516 134,49 PLN (słownie: 
siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać 
na kapitał zapasowy. 

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 4 czerwca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 
dzień 18 czerwca 2021 roku. 

 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 19 ust 2  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) 

 


