
 

 
Warszawa, 10 maja 2018 r. 

 

 

Do: 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy 

IPOPEMA Securities S.A. 

 

 

WNIOSEK ZARZĄDU IPOPEMA SECURITIES S.A. 

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2017 

 

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) wnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r., 

w następujący sposób: 

- przeznaczenie całego zysku osiągniętego w ww. roku obrotowym w wysokości 1.263 tys. zł. 

(1.263.092,73 zł) na wypłatę dywidendy z zastrzeżeniem, że kwota pozostała w wyniku zaokrągleń (w dół 

do pełnych groszy na jedną akcję) zasili kapitał zapasowy Spółki. 

- wyznaczenie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy na 15 czerwca 2018 roku; 

- wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2018 roku. 

 

UZASADNIENIE 

Wnioskowany podział zysku za rok 2017 jest zgodny z długoterminową polityką Spółki i wyrażanymi w latach 

ubiegłych zamiarami Zarządu o przeznaczaniu istotnej części osiąganych zysków na dywidendę dla 

akcjonariuszy. Występując z ww. wnioskiem Zarząd wziął pod uwagę m.in. stanowisko Komisji Nadzoru 

Finansowego („Komisja”) w sprawie zasad polityki dywidendowej domów maklerskich, stwierdzając 

spełnienie przez IPOPEMA Securities wszystkich wskazanych tam kryteriów umożliwiających wypłatę 100% 

zysku netto osiągniętego w roku ubiegłym. Działając w duchu powyższej rekomendacji Komisji Zarząd 

stwierdził również, że obecnie nie przewiduje się ewentualnego dodatkowego zapotrzebowania na kapitał 

w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. W szczególności wypłata zysku we wnioskowanej wysokości nie 

wpłynie na obniżenie funduszy własnych w zakresie istotnie zwiększającym potencjalne ryzyko nie spełnienia 

przez Spółkę norm adekwatności kapitałowej. Ponadto po analizie przepływów finansowych oraz 

posiadanych rezerw środków pieniężnych Zarząd ocenił, że wypłata ta nie będzie miała istotnego wpływu na 

bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki i pokrywania jej bieżących potrzeb w powyższym okresie.  

Proponowane daty ustalenia prawa do dywidendy oraz jej wypłaty ustalone zostały z uwzględnieniem 

terminów wynikających z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz zasad Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

 

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. 

 


