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zysku
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 23 maja 2019 roku podjął 
następującą uchwałę w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie podziału zysku:

1. Postanawia się przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o dokonanie podziału zysku Spółki za rok 
obrotowy 2018 r., wynoszącego 27.444.371,98 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści 
cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), w ten sposób, że:
1) Kwota 8.742.600 zł (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych) zostaje 
przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,20 zł/akcję; 
2) Kwota 18.701.771,98 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt 
jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona 
na kapitał zapasowy Spółki.
2. Proponuje się ustalenie dnia prawa do dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 
września 2019 roku.
3. W związku z propozycją Akcjonariuszy Spółki, zgłoszoną w dniu 5 marca 2019 r. (RB 5/2019), postanawia się 
przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o nieprzeznaczanie na wypłatę dywidendy zysków z lat 
ubiegłych.

Rekomendacja Zarządu uwzględnia cele strategiczne i dalszy rozwój działalności oraz właściwe zarządzanie 
przepływami pieniężnymi, a także prognozowaną płynność finansową. Przeznaczenie części zysku na kapitał 
zapasowy ma na celu umożliwienie niezakłóconego finansowania realizowanych i rozpoczęcia kolejnych etapów 
inwestycji „Osiedle Podgaje” przy ul. Domagały w Krakowie oraz realizacji zamówień w segmencie działalności 
budowlano-montażowej. Jednocześnie konieczne są dalsze inwestycje w grunty celem zapewnienia kontynuacji 
działalności deweloperskiej i realizacji strategii Spółki w tym segmencie, której jednym z elementów jest 
zapewnienie zróżnicowanej oferty w obszarze działalności deweloperskiej, poprzez realizację co najmniej dwóch 
projektów równocześnie. Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego, w wysokości proponowanej przez 
Akcjonariuszy, stanowić będzie nadmierne wykorzystanie środków pieniężnych Spółki i może wpłynąć negatywnie 
na jej sytuację finansową, a tym samym na wyniki finansowe i zdolność do wypłaty dywidendy w latach kolejnych. 
Intencją Spółki jest wypłata Akcjonariuszom w kolejnych latach dywidendy z zysku jednostkowego netto na 
poziomie wyższym niż w latach ubiegłych.

Rekomendacja Zarządu podlega zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
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