
 

 

Raport Bieżący 

Nr 1 / 2012 / K z dnia 26.11.2012 

 

Korekta projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEVENET S.A. na dzień 19 grudnia 2012 

roku 

Zarząd SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sevenet, Spółka) informuje, iż przekazuje korektę projektu uchwały 
Nr 16/12/2012 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.07.01–2012.06.30. Projekt uchwały Nr 16/12/2012 
opublikowany w dniu 23 listopada 2012 roku (ESPI 1/2012) nie zawierał informacji o dniu ustalenia prawa do dywidendy. 
 

Treść przed korektą: 

Uchwała Nr 16/12/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 19 grudnia 2012 roku 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.07.01–2012.06.30  

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku dokonuje podziału zysku netto za 

rok obrotowy 2011.07.01–2012.06.30 w kwocie 1.201.993,12 PLN w następujący sposób:  

1. Kwotę 601.105,15 PLN proponuje się przenieść na kapitał rezerwowy do dyspozycji Zarządu w latach przyszłych. 

Kwota przeznaczona zostanie na rozwój firmy oraz prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nowych technologii.  

2. Kwotę 600.887,97 PLN proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,09 PLN na jedną 

akcję. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom do dnia 28.02.2013 roku.  

 

Treść po korekcie: 

Uchwała Nr 16/12/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 19 grudnia 2012 roku 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.07.01–2012.06.30  

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku dokonuje podziału zysku netto za 
rok obrotowy 2011.07.01–2012.06.30 w kwocie 1.201.993,12 PLN w następujący sposób:  
1. Kwotę 601.105,15 PLN proponuje się przenieść na kapitał rezerwowy do dyspozycji Zarządu w latach przyszłych. 
Kwota przeznaczona zostanie na rozwój firmy oraz prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nowych technologii. 

2. Kwotę 600.887,97 PLN, to jest 0,09 PLN na jedną akcję, proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na dzień 11.01.2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona 
akcjonariuszom dnia 25.01.2013 roku.  
 
 

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


