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UCHWAŁA NR 7/I/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Ku ni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w
zwi zku z § 36 ust. 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu si z wnioskiem Zarz du oraz z opini Rady
Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2009 w wysoko ci 3.351.217,69 zł (trzy
miliony trzysta pi dziesi t jeden tysi cy dwie cie siedemna cie złotych sze dziesi t dziewi groszy) na:
a) kapitał zapasowy Spółki – kwota 1.549.885,78 zł (jeden milion pi set czterdzie ci dziewi tysi cy
osiemset osiemdziesi t pi złotych siedemdziesi t osiem groszy),
b) wypłat dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 1.641.106,38 zł (jeden milion sze set czterdzie ci
jeden tysi cy sto sze złotych trzydzie ci osiem groszy),
c)
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych – kwota 160.225,53zł (sto sze dziesi t tysi cy dwie cie
dwadzie cia pi złotych pi dziesi t trzy grosze).

2.

Ustala si wysoko

3.

Ustala si dzie dywidendy na dzie 10 wrze nia 2010r.

4.

Ustala si termin wypłaty dywidendy na dzie 24 wrze nia 2010r. dla kwoty 820.553,19 zł. (osiemset
dwadzie cia tysi cy pi set pi dziesi t trzy złote dziewi tna cie groszy) – 0,19 zł. (dziewi tna cie groszy)
na jedn akcj i na dzie 22.12.2010r. dla kwoty 820.553,19 zł. (osiemset dwadzie cia tysi cy pi set
pi dziesi t trzy złote dziewi tna cie groszy) – 0,19 zł. (dziewi tna cie groszy) na jedn akcj .

5.

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym.

6.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

dywidendy w kwocie 0,38 zł (trzydzie ci osiem groszy) na jedn akcj .

W głosowaniu nad powy sz uchwał oddano 3606788 wa nych głosów z 3606788 akcji, które stanowi 83,52%
w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:
- 2048375 głosów „za”
- 1220018 głosów „przeciw”
- 338395 głosów „wstrzymuj cych si ”.

