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Sprawozdanie Rady Nadzorczej Qumak-Sekom SA 

z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku  
osiągniętego przez Qumak-Sekom SA w 2009 roku. 

 
Zarząd Qumak-Sekom SA przedłożył Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek w 
przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009 w kwocie 14.310.555,05 zł (słownie: 
czternaście milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy). 
Proponowany we wniosku podział zysku przedstawia się w sposób następujący: 

1. część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.668.786,90 zł (słownie: cztery 
miliony sześćset sześćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 
dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy 
Qumak-Sekom SA.  

2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 9.641.768,15 zł 
(słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał 
zapasowy. 

 
Ponadto we wniosku Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w 
kwocie 10.375.082 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy), to jest 
po 1,00 zł na jedną akcję.  

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ma zostać przeznaczona się część zysku netto za 
rok obrotowy 2009 w kwocie 4.668.786,90 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt 
osiem siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) powiększoną o kwotę 
kapitału rezerwowego w tej jego części, która została utworzona z zysku za rok obrotowy 
2008 w wysokości 5.706.295,10 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześć tysięcy dwieście 
dziewięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy). 

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę opinię biegłego rewidenta i wyniki badania 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku oraz 
pozostałe okoliczności, a w szczególności dobrą kondycję spółki oraz poziom osiągniętych 
wyników finansowych, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału 
zysku za rok obrotowy 2009. 
 
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie 
podziału zysku za 2009 zgodnej z wnioskiem Zarządu. 
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