
   
 

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 20.05.2015 r. 

 

Temat: Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy oraz wniosek 

Zarządu o podziale zysku za rok 2014 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 

okresowe 

Treść raportu: 

Zarząd Global Cosmed S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 20 maja 2015 r. podjął uchwałę o przyjęciu 

polityki dywidendowej na lata 2015-2017. 

Polityka dywidendowa na lata 2015-2017: 

Począwszy od 2015 roku, Zarząd Spółki rekomendując podział zysku będzie przedkładał Radzie Nadzorczej 

i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego 

zysku netto za poprzedni rok obrotowy, pod warunkiem utrzymywania wskaźnika zadłużenia wyrażonego 

jako stosunek skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie 

przekraczającym 2,5. 

Wniosek Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z 

przyjętej polityki, będzie zależeć dodatkowo od poniższych czynników: 

- potrzeb finansowych związanych z planami inwestycyjnymi grupy kapitałowej, 

- potrzeb finansowych związanych z utrzymaniem płynności finansowej grupy kapitałowej, 

- spełnienia warunków dotyczących realizacji przejęć innych podmiotów (w tym ograniczeń wynikających 

z warunków dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę dla realizacji tych przejęć). 

Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Każdorazowa rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie uwzględniać perspektyw rozwoju grupy 

kapitałowej w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz uwzględniać 

fakt, aby wypłata dywidendy nie wpłynęła negatywnie na możliwość realizacji planów rozwojowych grupy 

kapitałowej. 

Rekomendacja dot. wypłaty dywidendy za 2014 rok: 



   
Zgodnie z powyższą polityką dywidendową, w dniu 20 maja 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o 

przedstawieniu do zaopiniowania radzie nadzorczej, wniosku skierowanego do zwyczajnego walnego 

zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 

Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku wypracowanego w 

roku 2014 w ten sposób, że z wypracowanego zysku netto w kwocie 8.483.232,85 zł, tytułem dywidendy 

zostanie wypłacone akcjonariuszom 3.553.331,10 zł, tj. 0,10 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w 

kwocie 4.929.901,75 zł zostanie przeznaczona odpowiednio: 

- kwota 678.660,00 zł na kapitał zapasowy; 

- kwota 4.251.241,75 zł na kapitał rezerwowy. 


