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Data sporządzenia: 2018-05-25 

 

Temat: Sprostowanie Raportu bieżącego nr 26/2018 dotyczącego uchwały ZWZ „Bowim” S.A. 

w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie  – informacje bieżące i okresowe 
 

Numer raportu: 27/2018 

 

Treść raportu: 

 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 24 maja 2018 roku Zarząd „Bowim” S.A. 

(dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że uznał za konieczne skorygowanie treści raportu w 

związku z ewentualną możliwością złej interpretacji raportu. 

 

Było: 

 

 Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

podjęło w dniu 24 maja 2018 roku uchwalę w sprawie podziału zysku za 2017 rok, zgodnie z 

którą zysk Spółki za rok 2017 w kwocie 16.441.761,72 zł (szesnaście milionów czterysta 

czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 72/100) postanawia się 

przeznaczyć w sposób następujący:  

- kwotę 1.795.008,70 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiem złotych 
70/100), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję oraz,  
 
- kwotę 14.646.753,02 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt trzy złote 2/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki. 
  
Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 18 czerwca 2018 r. 
(dzień dywidendy), a termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2018 r.   

 
Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w  
prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz.259). 
 

 
Skorygowana treść raportu: 

 

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

podjęło w dniu 24 maja 2018 roku uchwalę w sprawie podziału zysku za 2017 rok, zgodnie z 

którą zysk Spółki za rok 2017 w kwocie 16.441.761,72 zł (szesnaście milionów czterysta 

czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 72/100) postanawia się 

przeznaczyć w sposób następujący:  

- kwotę 1.795.008,70 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiem złotych 
70/100), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję oraz,  
 
- kwotę 14.646.753,02 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt trzy złote 2/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki. 
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Liczba akcji objętych dywidendą na dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy wyniesie  
17.950.087 i nie jest równa liczbie akcji uprawnionych do dywidendy na dzień podjęcia uchwały 
w sprawie podziału zysku za 2017 rok (tj 24 maja 2018 roku), która wynosi 17.974.387. Emitent 
ustalając liczbę akcji objętych dywidendą uwzględnił bowiem odkup akcji własnych od 
Konsorcjum Stali SA w wysokości 24.300 akcji, który będzie dokonany w dniu 15 czerwca. 
Nadmienione nabycie akcji własnych przez Emitenta od Konsorcjum Stali dokonywane jest w 
związku z wykonywaniem warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 22 maja 2017 r., o 
zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2017 („Umowa Sprzedaży 
Akcji”), a która weszła w życie w dniu 24 maja 2017 r., o czym Emitent informował w raporcie 
bieżącym nr 33/2017. Nabycie akcji własnych Bowim stanowi również realizację postanowień 
Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. („Aneks nr 4”) oraz Aneksu nr 5 z dnia 28 lutego 2017 
r. („Aneks nr 5”) do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego 
pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali. 
 
Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło na dzień 18 czerwca 2018 r. 
(dzień dywidendy), a termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2018 r.  
 
Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w  
prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz.259). 
 

 


