
• Dywidenda za rok 2018 – uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały 

nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 

2018, podjętej w dniu 11 czerwca 2019 roku. Zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy 

wyniósł 2 180 369,75 zł [dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć 

złotych 75/100], co stanowiło 0,83 zł/akcję. Dzień dywidendy – 4 lipca 2019 roku, dzień 

wypłaty dywidendy – 25 lipca 2019 roku. Dywidendą objętych było 1 314 870 akcji spółki. 

• Dywidenda za rok 2018 - uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy 

uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wypłaty 

dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018, podjętej 16 grudnia 2019 roku. 

Dywidenda wyniosła 1 078 193,40 zł [słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sto 

dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100], co stanowiło 0,82 zł/akcję. Dzień dywidendy – 20 grudnia 

2019 roku, dzień wypłaty dywidendy 23 grudnia 2019 roku. Dywidendą objętych było 1 314 

870 akcji spółki.  

• Dywidenda za rok 2019 – uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy 

uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wypłaty 

dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019, podjętej 28 grudnia 2020 roku. 

Dywidenda wyniosła 1 775 074,50 zł [słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć 

tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 50/100], co stanowiło 1,35zł/akcję. Dzień dywidendy – 30 

grudnia 2020 roku, dzień wypłaty dywidendy 8 stycznia 2021 roku. Dywidendą objętych było 

1 314 870 akcji spółki.  

• Dywidenda za rok 2020 – uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały 

nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 

2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale 

Zapasowym, podjętej w dniu 23 czerwca 2021 roku. Łącznie na wypłatę dywidendy 

przeznaczono 4 168 137,90 zł [słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto 

trzydzieści siedem złotych 90/100], co stanowiło 3,17 zł/akcję. Dzień dywidendy – 01 września 

2021 roku, dzień wypłaty dywidendy – 08 września 2021 roku. Dywidendą objętych było 

1 314 870 akcji spółki.  

• Dywidenda za rok 2021 – uchwalona przez Zwyczajne Walne zgromadzenie na mocy uchwały 

nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 

2021, podjętej 14 czerwca 2022 roku. Zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy wyniósł 

4 094 610,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć 

złotych 00/100], co stanowiło 3,00 zł/akcję. Dzień dywidendy – 01 lipca 2022 roku, dzień 

wypłaty dywidendy – 15 lipca 2022 roku. Dywidendą objętych było 1 364 870 akcji spółki.  

 

  


