
 1

 

POLITYKA WYPŁATY DYWIDENDY 
DLA AKCJONARIUSZY ELEKTROTIM S.A. 

 
zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki ELEKTROTIM S.A.  

w dniu 7 listopada 2005r. 
 
 
 
Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym oświadcza, iż celem 
strategicznym Spółki jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom możliwości budowania 
ich majątku poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej 
i stabilnej polityki dywidend.  
 
Nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki, oceny zamierzeń i 
perspektyw oraz stosownych zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące 
i zarządzające Spółki, będzie mogła być wypłacana w formie pieniężnej (wypłata 
dywidendy).  
 
Każdego roku, Zarząd kierując się bezpośrednio interesami Spółki i interesami 
Akcjonariuszy, uwzględniając zachowanie optymalnej struktury i kosztu kapitału, 
zamierza corocznie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
przeznaczenie wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 
wg poniższego wzoru: 
 

D = (Zn(n-1) + A(n-1) – NS(n-x) – Ninw(n)) x 50% 
 
Gdzie: 
D = wysokość (pula) dywidendy 
 
Zn(n-1)  - zysk netto wypracowany w roku, za który wypłacana jest  

dywidenda 
 
A(n-1)  - amortyzacja poniesiona w roku, za który jest wypłacana  

dywidenda 
 
NS(n-x)  - niepokryte straty z lat ubiegłych  
 
Ninw(n)) - nakłady inwestycyjne planowane na rok, w którym dywidenda  

jest wypłacana  
 

Zasady i etapy wypłaty dywidendy 
dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA 

 
1. Po zakończeniu każdego roku obrotowego, Zarząd, po akceptacji Rady 

Nadzorczej, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i otoczenie samej Spółki, 
przedstawi na Walnym Zgromadzeniu wniosek o podział zysku z 
uwzględnieniem każdorazowo wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w oparciu o 
wyżej przedstawiony wzór.  
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2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. podejmie uchwałę w 
przedmiocie wypłaty dywidendy. 

3. Zarząd ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 349 k.s.h oraz par. 35 Statutu Spółki 
upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w 
artykule 349 k.s.h. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Zarząd występuje o zgodę na wypłatę 
zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego do Rady Nadzorczej 
ELEKTROTIM S.A. 

5. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy może być wypłacona, jeżeli 
zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy 
wykazuje zysk oraz w sytuacji, gdy zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu 
ELEKTROTIM SA na koniec roku obrotowego spełnione zostaną warunki do 
wypłaty dywidendy zgodnie z przedmiotowym wzorem. Zaliczka może stanowić 
najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 
wskazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
powiększonego o kapitały  rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty 
zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i 
akcje własne.  

6. O planowanej wypłacie dywidendy Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie 
przed rozpoczęciem wypłaty, podając dzień, na który zostało sporządzone 
sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także 
dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie 
przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłaty. 

 


