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Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Numer raportu: 13/2022 

 

Treść raportu: 

Zarząd BOWIM SA z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 

kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

rekomendacji przeznaczenia zysku netto Spółki w kwocie 142.995.355,19 zł (sto czterdzieści 

dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 

19/100) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w której rekomenduje się 

Zwyczajnego Walnemu Zgromadzeniu Spółki następujące: 

 

1. Zgodnie z podjętą uchwałą rekomendowane jest przeznaczenie kwoty w wysokości 

42.951.028,68 zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy 

dwadzieścia osiem złotych 68/100) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki tj. 2,52 zł 

(dwa złote 52/100) na jedną akcję (bez uwzględnienia akcji własnych). 

2. Przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. kwoty 100.044.326,51 zł (sto milionów 

czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 51/100) na kapitał 

zapasowy Spółki. 

3. W związku z powyższym Zarząd wnioskuje, aby jednorazowo odstąpić od stosowania 

postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad 

"Polityki dywidendowej".  

4. Wnioskując taki podział zysku, Zarząd brał pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną 

sytuację finansową Spółki. 

5. Zarząd rekomenduje przeznaczenie około 30% zysku wypracowanego w roku obrotowym 

2021 na dywidendę. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że zgodnie z przyjętą w dniu 20 

czerwca 2017 r. "Polityką dywidendową" i ogłoszoną raportem bieżącym nr 37/2017 

kwota dywidendy powinna mieścić się z przedziale od 5% do 15% zysku netto za dany rok 

obrotowy, jednakże biorąc pod uwagę wysokość zysku netto osiągniętego przez Spółkę, 

możliwość zaspokojenia  potrzeb inwestycyjnych z różnych źródeł, w tym wynikające z 

realizacji strategii całej Grupy Kapitałowej, a także wskaźniki płynności Spółki, 

zakończenie skupu akcji własnych od Konsorcjum Stali S.A.,  Zarząd uznaje za zasadne 

jednorazowe odstąpienie od Polityki Dywidendowej. Swoją rekomendację Zarząd 

uzasadnia bardzo dobrymi wynikami finansowymi Spółki, w tym między innymi wzrostem 

wyniku finansowego spółki netto w wysokości o 128.302.000,00 złotych w stosunku do 

roku poprzedniego, wysokim wzrostem płynności z poziomu 1.33 w roku obrotowym 2020 

aż do poziomu 1.66 w roku obrotowym 2021. Ponadto Zarząd ma również na uwadze 

aktualne perspektywy dla branży działających na rynku dystrybutorów stali, które 

pozwalają zakładać dalszy rozwój Spółki. Po dokonaniu stosownych analiz sytuacji 

finansowej, a także rynkowej Spółki, w opinii Zarządu, zastosowanie się do powyższej 

rekomendacji, nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na bieżącą działalność 

Spółki, w tym również nie ograniczy jej możliwości inwestycyjnych i rozwojowych.   
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Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta, zgodnie 

z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie 

oceny zaproponowanego podziału zysku. 

 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 

2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

 
 


