
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRAGMA FAKTORING S.A.  zwołanego na 5 września 2011r. 

 
 
 
 

Uchwała nr 1 z 5 września 2011r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ……………………… 

 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
 
 

Uchwała nr 2 z 5 września 2011r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. przyjmuje 
następujący porządek obrad: 

1) Wybór Przewodniczącego. 
2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
3) Przyjęcie porządku obrad. 
4) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na dywidendę zysku z lat 2006 – 2010. 
5) Zamknięcie obrad.  

 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uchwała nr 3 z 5 września 2011r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie przeznaczenia na dywidendę zysku z lat 2006 – 2010. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 348 § 1, art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) 
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z rekomendacją Rady 
Nadzorczej:  

1) przenosi z kapitału zapasowego kwotę 10 494 571,90 zł zysku Spółki z lat 2006 
– 2010 i przeznacza ja do podziału miedzy Akcjonariuszy. 

2) wyłącza się z prawa do otrzymania dywidendy 934 090 akcji własnych 
posiadanych przez Spółkę.  

3) Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 4,09 zł. 
4) Ustala się dzień dywidendy na 12 września 2011r. 
5) Ustala się termin wypłaty dywidendy na 16 września 2011r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Zarząd Pragma Faktoring SA ocenia pozytywnie wniosek akcjonariusza Pragma Inkaso S.A. 
wypłaty w ramach dywidendy zysku z lat ubiegłych w wysokości 10 mln złotych.  
Spółka po rozliczeniu wezwania na 100 % akcji ogłoszonego przez Pragma Inkaso S.A. a 
realizowanego przez Pragma Faktoring S.A. (jako nabywającą akcje własne w celu 
umorzenia) posiada kilkanaście mln zł gotówki. Jednocześnie poziom środków obrotowych 
zwiększy się dodatkowo o kwotę 5 mln złotych wynikającą z kredytu w rachunku bieżącym, o 
którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 150/2011. W tym stanie rzeczy Spółka 
posiada środki do dalszego zwiększania akcji sprzedażowej a posiadane nadwyżki może 
przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Przyczyni się to jednocześnie do realizacji jednego z 
celów jaki postawił sobie Zarząd, tj. do zwiększenia rentowności kapitałów własnych Spółki. 
Po wypłacie dywidendy zadłużenie oprocentowane Emitenta nie będzie przekraczać 100 % 
kapitałów własnych Spółki, w związku z czym, w ocenie Zarządu, Spółka będzie posiadać 
zdolność do zwiększenia zadłużenia wraz ze wzrostem skali działalności, a tym samym 
będzie w stanie zwiększać dźwignię finansową i nadal polepszać wskaźniki zysku na akcję i 
wartości księgowej na akcję.  

 


