
UCHWA A NR 3/2010 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓ KI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE 
Z DNIA 11 SIERPNIA 2010 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwa y NR 6/2010  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                           
Spó ki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycz cej podzia u zysku 
osi gni tego w roku obrotowym 2009 
 
 
I. W zwi zku z tym, e Uchwa  Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                  

„ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. cz  zysku netto za rok obrotowy 2009                  
w kwocie 6.000.000 z  przeznaczona zosta a do podzia u pomi dzy Akcjonariuszy 
tytu em dywidendy oraz w zwi zku z tym, i  kwota ta nie mog a by  wyp acona w ca ci 
i proporcjonalnie do ilo ci akcji uczestnicz cych w podziale zysku, poniewa  kwota 
dywidendy przypadaj ca na jedn  akcj  wynosi a 0,4787 z  za  system przeliczeniowy 
KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawieraj ce dwa miejsca po przecinku -  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzia aj c na podstawie art. 347 Kodeksu spó ek 
handlowych oraz  §  15  pkt.  2)  Statutu  Spó ki  postanawia  zmieni  Uchwa  Nr  6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r.                
w zakresie podzia u zysku oraz terminu wyp aty dywidendy i nada  jej tre  nast puj : 

 
Walne Zgromadzenie „ERBUD” S.A. niniejszym postanawia podzieli  zysk netto za rok 
obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem 39.495.126,05 z  (s ownie: 
trzydzie ci dziewi  milionów czterysta dziewi dziesi t pi  tysi cy sto dwadzie cia sze  

otych i pi  groszy) w sposób nast puj cy: 
 
1. cz  zysku w kwocie 524.869,78 z  (s ownie: pi set dwadzie cia cztery tysi ce 

osiemset sze dziesi t dziewi  z otych i siedemdziesi t osiem groszy) – przeznaczy  
na pokrycie straty z lat ubieg ych; 

2. cz  zysku w kwocie 6.266.004,50 z  (sze  milionów dwie cie sze dziesi t sze  
tysi cy cztery z ote i pi dziesi t groszy) - przeznaczy  do podzia u miedzy 
Akcjonariuszy jako dywidend  za rok 2009, po 0,50 z  (pi dziesi t groszy) na ka  
akcj  uprawniaj  do dywidendy. Dywidenda w cznej kwocie 6.266.004,50 z  
wyp acana jest w dwóch transzach: I – sza w kwocie 0,47 z  na jedn  akcj  w dniu 30 
lipca 2010r, II-ga w kwocie 0,03 z  na jedn  akcj  w dniu 9 wrze nia 2010 r. 

3. pozosta  kwot  niepodzielonego zysku w kwocie 32.704.251,77 z  (trzydzie ci dwa 
miliony siedemset cztery tysi ce dwie cie pi dziesi t jeden z otych siedemdziesi t 
siedem groszy)  - przeznaczy  na zwi kszenie kapita u zapasowego „ERBUD” S.A. 

 
II. Dzie  dywidendy ustalony Uchwa  Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 

dzie  15 lipca 2010 r. nie ulega zmianie. 
 



III. Wobec faktu, i  w terminie wyp aty dywidendy ustalonym Uchwa  Nr 6/2010 w 
pierwotnym brzmieniu (tj. w dniu 30 lipca 2010 r.) Spó ka dokona a ju  wyp aty 
dywidendy                         w wysoko ci  0,47 z  na jedn  akcj  ( I transza ), Walne 
Zgromadzenie postanawia ustali  termin wyp aty II transzy dywidendy w kwocie 0,03 z  
na ka  akcj  uprawniaj  do dywidendy na dzie   9 wrze nia  2010 r. 

 
IV. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem  podj cia. 



 

 
Uzasadnienie projektu Uchwa y Nr 3/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. 
w sprawie zmiany Uchwa y Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki 

„ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 dotycz cej podzia u zysku                              
osi gni tego w roku obrotowym 2009 

 
W zwi zku z b dem formalnym dotycz cym obliczenia kwoty zysku przeznaczonego                    
do podzia u Uchwa  Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spó ki „ERBUD” S.A.                    
z dnia 29 czerwca 2010 r. uniemo liwiaj cym jej realizacje - Zarz d Spó ki „ERBUD” S.A. 
rekomenduje zmian  tej uchwa y w zakresie okre lenia kwoty zysku przeznaczonego na 
wyp at  dywidendy i ustalenie jej na kwot   0,50 z  na akcj . 
 
Wobec dokonania przez KDPW w dniu 15 lipca 2010 rejestracji listy akcjonariuszy                        
„ERBUD” SA  uprawnionych do dywidendy oraz celem dochowania zgodno ci z tre ci                
art. 348 par. 3 ksh Zarz d rekomenduje w tej sytuacji utrzymanie w mocy postanowienia 
Uchwa y Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycz cego dnia dywidendy, 
okre lonego na dzie  15 lipca 2010 r.  
 
Realizacja zmienionej uchwa y w sprawie podzia u zysku wymaga okre lenia nowego 
terminu wyp aty dywidendy w zakresie dywidendy uzupe niaj cej ( II transza ). Tym samym, 
Akcjonariusze których prawo do dywidendy zosta o ustalone w dniu 15 lipca 2010 r 
otrzymaj  dywidend  w dwóch transzach: kwot  0,47 z  na jedn  akcj  w dniu 30 lipca 2010 
r. oraz kwot  0,03 z  w dniu 9 wrze nia 2010 r. 
 
 
Dzie  dywidendy (15 lipca 2010 r.) ustalony  przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 
29 czerwca 2010 r., pozostaje utrzymany. 
 
Proponowana zmiana uchwa y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uszczupla praw 
Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zgodnie z uchwa  Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, bowiem otrzymaj  oni dywidend  w kwocie nie ni szej ni  przewidziana 
Uchwa  Nr 6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 
Jednocze nie podkre li  nale y, i  ustalony przez GPW kurs odniesienia na pierwsz  sesj  po 
dniu dywidendy zosta  okre lony z uwzgl dnieniem kwoty dywidendy na jedn  akcj  
zaokr glonej do 0,50 z , a wi c  kwoty, jak  w sumie Akcjonariusze otrzymaj . 
 
  
 
 


