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Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
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Treść raportu: 

Zarząd BOWIM SA z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Spółka") informuje o powzięciu w dniu 6 
maja 2022r. informacji o podjęciu w dniu 4 maja 2022 roku przez Radę Nadzorcza Spółki 
uchwały, w której zarekomendowała inny podział zysku w kwocie 142.995.355,19 zł, niż 
Zarząd, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 13/2022. 
 
Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby: 
  

a) Łączna kwota przeznaczona na dywidendę za rok obrotowy 2021 wyniosła 

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

dwadzieścia osiem złotych 68/100)  tj. 2,52 zł (dwa złote 52/100) na jedną akcję (bez 

uwzględnienia akcji własnych), 

b) Kwota 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) przeznaczona została  na kapitał 

rezerwowy w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym będzie 

dysponować Zarząd (na podstawie art. 349 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych),  

c) Łączna kwota w wysokości 90.044.326,51 zł (dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści 

cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 51/100) została przeznaczona na 

kapitał zapasowy Spółki, 

Rada Nadzorcza rekomenduje zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, aby jednorazowo 

odstąpić od stosowania postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r.  

w sprawie przyjęcia zasad "Polityki dywidendowej".  

Rada Nadzorcza przeanalizowała zaprezentowane przez Zarząd argumenty za taką 

wysokością dywidendy i podziela w całości stanowisko Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza 

uważa, że możliwe jest dla Spółki zasilenie kwotą 10.000.000 złotych kapitału rezerwowego 

przeznaczonego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy. Środki te pozostają w Spółce, ale 

pozwolą Zarządowi elastyczniej reagować na wyniki finansowe spółki i dokonywać wypłaty 

zaliczek na poczet dywidendy, co przy obecnej inflacji może być interesujące dla 

akcjonariuszy. Jednorazowe odstąpienie od stosowania Polityki dywidendowej z korzyścią dla 

akcjonariuszy Spółki nie wpłynie niekorzystnie na postrzeganie „BOWIM” S.A. jako podmiotu 

stosującego jasną i przejrzystą politykę informacyjną skierowaną do interesariuszy Spółki. 

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

2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 


