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Warszawa, 20 czerwca 2011 r. 

Do: 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy 
IPOPEMA Securities S.A. 

 
 

WNIOSEK ZARZĄDU IPOPEMA SECURITIES S.A. 
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2010 

 

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 2010 r., w następujący sposób: 

- przeznaczenie całego zysku ww. roku obrotowym w wysokości 15.431 tys. zł. (15.430.537,10 
zł) na wypłatę dywidendy; 

- wyznaczenie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy na 15 lipca 2011 
roku; 

- wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy na 29 lipca 2011 roku. 

 
UZASADNIENIE 

Wnioskowany niniejszym sposób podziału zysku jest zgodny z długoterminową polityką Spółki 
i wyrażanymi w latach ubiegłych zamiarami Zarządu, o przeznaczaniu istotnej części osiąganych 
zysków na dywidendę dla akcjonariuszy. Decydując o rekomendacji w tym zakresie Zarząd 
dokonał oceny posiadanego kapitału obrotowego oraz szacowanego kapitału, jakim Spółka 
dysponować będzie w perspektywie kolejnych 12 miesięcy uznając, że jego wysokość pozwala na 
przeznaczenie całego ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy, przy zachowaniu 
bezpieczeństwa funkcjonowania Spółki i pokrywania jej bieżących potrzeb. W szczególności 
wzięte zostało pod uwagę zwiększenie ubiegłorocznego zysku Spółki w stosunku do roku 2009 
oraz wysokość zysków uzyskiwanych z działalności roku bieżącego, które sukcesywnie 
powiększać będę bazę kapitałową. Istotnym czynnikiem jest również fakt jej znaczącego 
wzmocnienia w roku ubiegłym, poprzez zasilenie całego zysku roku 2009 na kapitał zapasowy. 
W efekcie tego posunięcia, poziom kapitałów własnych Spółki daje wystarczający w ocenie 
Zarządu margines bezpieczeństwa dla spełnienia wymogów regulacyjnych, jakim poddane są 
domy maklerskie jako nadzorowane instytucje finansowe. 

Pod uwagę wzięty został również fakt, że Spółka nie ma obecnie skonkretyzowanych planów 
dalszych akwizycji oraz poszerzenia działalności w formie wymagającej istotnych nakładów 
inwestycyjnych.  

W odniesieniu do proponowanych dat ustalenia prawa do dywidendy oraz jej wypłaty, to 
uwzględniają one terminy wynikające z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd IPOPEMA Securities S.A. wnioskuje jak na wstępie. 
 
 
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. 


