
 

 

Temat: Korekta raportu nr 005/2011 
„Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.”  

Zmiana terminu dnia dywidendy na 30 czerwca 2011 roku 
 
 
 
Numer raportu:  006/2011 
 
Data sporządzenia raportu: 30-05-2011 
 
Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treśd raportu: Niniejszym, Zarząd Berling S.A. informuje o zmianie terminu dnia dywidendy: 
 
JEST: 

 uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2010, 
„§1 Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
postanawia przeznaczyd zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w kwocie 8.569.tyś zł 
PLN (słownie: osiem milionów piędset sześddziesiąt dziewięd tysięcy złotych) w ten sposób, że: 

a) 20% zysku, tj. 1.713,8 tyś (słownie: jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemset 

złotych) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, 

b) 80% zysku, tj. 6.855,2 tyś (słownie: sześd tysięcy osiemset pięddziesiąt pięd tysięcy dwieście 

złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 

§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacid dywidendę według następujących 
zasad: 

a) łączna kwota dywidendy wynosi 1.713,8 tyś (słownie: jeden milion siedemset trzynaście 

tysięcy osiemset złotych) i obejmuje częśd zysku z roku obrotowego 2010 przeznaczoną na 

wypłatę dywidendy zgodnie z §1 niniejszej uchwały, 

b) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.400.200  (słownie: siedemnaście milionów 

czterysta tysięcy dwieście),  

c) wartośd dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,09 złotych (słownie: dziewięd 

groszy), przy czym częśd zysku niewypłacona w ramach dywidendy z uwagi na wskazane 

wyliczenie dywidendy przypadającej na jedną akcję przeznacza się na kapitał zapasowy 

Spółki, 

d) dzień dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2011 roku, 

e) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzieo 10 września 2011 roku, 

 
BYŁO: 

 uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2010, 
„§1 Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
postanawia przeznaczyd zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w kwocie 8.569.tyś zł 
PLN (słownie: osiem milionów piędset sześddziesiąt dziewięd tysięcy złotych) w ten sposób, że: 



 

 

c) 20% zysku, tj. 1.713,8 tyś (słownie: jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemset 

złotych) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, 

d) 80% zysku, tj. 6.855,2 tyś (słownie: sześd tysięcy osiemset pięddziesiąt pięd tysięcy dwieście 

złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 

§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacid dywidendę według następujących 
zasad: 

f) łączna kwota dywidendy wynosi 1.713,8 tyś (słownie: jeden milion siedemset trzynaście 

tysięcy osiemset złotych) i obejmuje częśd zysku z roku obrotowego 2010 przeznaczoną na 

wypłatę dywidendy zgodnie z §1 niniejszej uchwały, 

g) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.400.200  (słownie: siedemnaście milionów 

czterysta tysięcy dwieście),  

h) wartośd dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,09 złotych (słownie: dziewięd 

groszy), przy czym częśd zysku niewypłacona w ramach dywidendy z uwagi na wskazane 

wyliczenie dywidendy przypadającej na jedną akcję przeznacza się na kapitał zapasowy 

Spółki, 

i) dzieo dywidendy ustala się na dzieo podjęcia niniejszej uchwały, tj. 14 czerwca 2011 roku, 

j) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzieo 10 września 2011 roku, 

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa 
niebędącego paostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) 
 
Podpis osoby reprezentującej spółkę 
 
Data  Imię i nazwisko  Stanowisko i funkcja 
 
30.05.2011 Hanna Berling  Prezes Zarządu 
 


