
Raport bieżący nr: 23/2020 

Data sporządzenia:  2020-06-10 

Temat: Zmiana wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż dokonał zmiany 

wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2019 przedstawionego w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za ten rok tj. wniosku aby nie wypłacać dywidendy za rok 2019.  

 

Zarząd ma świadomość nieprzewidywalności sytuacji rynkowej związanej z epidemią COVID-19 

jednakże mając na uwadze bardzo dobre wyniki Grupy Pekabex za pierwszy kwartał 2020 r. oraz dużą 

wartość portfela zleceń na przyszłe okresy, Zarząd szacuje, że wpływ epidemii COVID-19 na 

działalność Grupy Pekabex nie powinien być tak duży, jak Zarząd szacował pierwotnie. W związku z 

powyższym Zarząd wnosi aby zysk netto Emitenta, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 

2019 roku, w kwocie 7.320.254,74 zł przeznaczyć w ten sposób, że: 

1) kwotę 3.932.753,28 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,  

2) kwotę 3.387.501,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

 

Jednocześnie Zarząd informuje iż wskazana wyżej rekomendacja została pozytywnie oceniona przez 

Radę Nadzorczą Emitenta.  

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-06-10 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu 

2020-06-10    Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu 

10 czerwca 2020 r., godz.: 17:08  



Current report No.: 23/2020 

Document date:  2020-06-10 

Subject: Change of the Management Board's proposal regarding distribution of profit for 2019 

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information. 

 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (The "Issuer") informs that 

it has changed the recommendation regarding distribution of profit for 2019 presented in the 

consolidated financial statement for that year, i.e. the recommendation to not pay dividends for 2019. 

 

The Management Board is aware of the unpredictability of the market situation related to the COVID-

19 epidemic, however taking into account the very good results of the Pekabex Group for the first quarter 

of 2020 and large value of the order portfolio for future periods, the Management Board estimates that 

the impact of the COVID-19 epidemic on the activities of the Pekabex Group shouldn’t be as big as the 

Management Board originally estimated. In connection with the above, the Management Board 

recommend to contribute the net profit of Issuer for the period from January 1, 2019 to December 31, 

2019, in the amount of PLN 7,320,254.74 in this way: 

1) the amount of PLN 3,932,753.28 for the payment of dividends, which means 0,16 zł per 1 share, 

2) to allocate PLN 3,387,501.46 to supplementary capital. 

 

At the same time, the Management Board informs that the above-mentioned recommendation has been 

positively assessed by the Issuer's Supervisory Board. 
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