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Temat: Wniosek zarządu spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. w sprawie wypłaty dywidendy  
 

 

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż na 

posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. zarząd spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. podjął uchwałę 

dotyczącą przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy EC Zielona 

Góra S.A. wniosku zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeniesionych z utworzonych 

z zysku netto pozostałych kapitałów rezerwowych oraz określenia daty wypłaty dywidendy. 

Powyższy wniosek zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 105 838 066,00 zł (191,00 zł/akcję) 

w dniu 30 października 2014 r. KOGENERACJA S.A. posiada 98,4% udziałów w spółce 

EC Zielona Góra S.A., co oznacza otrzymanie dywidendy w wysokości 104 147 907,00 zł w 2014 r.  

 

Zgodnie z informacją zawartą w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej 

KOGENERACJA S.A. za rok 2013, zarząd spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. w dniu 7 marca 

2014 r. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy EC Zielona Góra S.A. wniosku zarządu w sprawie podziału zysku spółki zależnej EC 

Zielona Góra S.A. za 2013 rok, który wyniósł 74 287 701,84 zł. Zarząd wnioskował o wypłatę 

dywidendy w kwocie 74 286 131,56, z czego KOGENERACJA S.A. otrzyma dywidendę w kwocie 

73 099 834,62 zł (134,06 zł/akcję). Jako dzień wypłaty dywidendy wnioskowano 26 sierpnia 2014 r.  

 

Wpływ z tytułu otrzymanej przez KOGENERACJĘ S.A. dywidendy od spółki zależnej w obu 

transzach łącznie wyniesie 177 247 741,62 zł.   

 

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na finansowanie strategicznych inwestycji KOGENERACJI S.A., 

takich jak na przykład: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław 

oraz planowana budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica.  

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych swoje wnioski Zarząd spółki zależnej przedłoży 

Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia ich oceny na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ostateczna 

decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz z kwot przeniesionych 

z utworzonych z zysku netto pozostałych kapitałów rezerwowych zostanie podjęta przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EC Zielona Góra S.A. 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie- informacje poufne 

 


