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Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 24 maja 2017 roku
podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
aby zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 3 680 539,16 zł (słownie:
trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych
16/100) podzielić w sposób następujący:
−

kwotę 1 225 181,30 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć
tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 30/100) przeznaczyć na wypłatę
dywidendy, co daje 0,10 zł na jedną akcję,

−

kwotę 2 455 357,86 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć
tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 86/100) przeznaczyć na kapitał
zapasowy.

Ponadto, Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy był wyznaczony na
dzień 28 września 2017 roku natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu
17 października 2017 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w tym samym dniu tj. na posiedzeniu w dniu
24 maja 2017 roku Rada Nadzorcza w sposób odmienny od Zarządu oceniła
zaproponowany przez Zarząd podział zysku netto uzyskanego w roku
obrotowym 2016 w wysokości 3 680 539,16 zł (słownie: trzy miliony sześćset
osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 16/100) i
zaproponowała następujący podział tego zysku:
−

kwotę 2 082 808,21 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące
osiemset osiem złotych 21/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co
daje 0,17 zł na jedną akcję,

−

kwotę 1 597 730,95 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 95/100) przeznaczyć na
kapitał zapasowy

oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie
propozycji podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 przedstawionej
przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje
wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2017 roku oraz dnia wypłaty
dywidendy na dzień 5 października 2017 roku, oraz wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia o zatwierdzenie ww. terminów wskazanych przez Radę
Nadzorczą.

