
„UCHWAŁA Nr 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 9 maja 2013 roku 

w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą 

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

za rok obrotowy 2012 

oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu 

wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 oraz przeniesienia zysku z lat 

ubiegłych na kapitał zapasowy oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego 

wniosku, postanawia:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w 

kwocie 4.979.583,21 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób:  -------------  

1) zysk w kwocie 1.630.809,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy osiemset 

dziewięć złotych ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki (co daje 

1,50 zł na każdą akcję, z wyłączeniem akcji własnych, posiadanych przez Spółkę w liczbie 

67.850 akcji), ------------------- 

2) zysk w kwocie 3.348.774,21 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na kapitał 

zapasowy Spółki. --------------------------------- 

 

§ 2 

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok 

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały 

(dzień dywidendy), ustala się na dzień 20 maja 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 

dzień 5 czerwca 2013 roku.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 



§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 58.950,00 

zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy 

Spółki.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”  ----------------------------------------------------------  

 

 
 


