
Raport bieżący nr 12/21 z dnia 29-06-2021 

Temat: Wypłata dywidendy – decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zarząd "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym informuje,  

że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 

roku w Zielonej Górze (dalej „ZWZA") przyjęło uchwałę, zgodnie z którą: 

ZWZA postanowiło, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 40.690.443,47 zł (słownie: 

czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści 

siedem groszy), dzieli się w sposób następujący:  

1. kwotę w wysokości 17.277.595,19 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt 

siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy) przeznacza się na 

wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki; 

2. kwotę w wysokości 23.412.848,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwanaście 

tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy), przeznacza się w całości 

na kapitał zapasowy.  

Na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki ZWZA przeznacza się również kwotę w łącznej 

wysokości 12.722.404,81 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące 

czterysta cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy), pochodzącą z podzielonego zysku Spółki za rok 

2016 (kwota: 555.709,21 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych i 

dwadzieścia jeden groszy)), za rok 2017 (kwota: 11.921.966,67 zł (słownie: jedenaście milionów 

dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem 

groszy)) i za rok 2019 (kwota: 244.728,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset 

dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze)), przeniesioną z zysków z lat ubiegłych na 

kapitał zapasowy Spółki. W tym celu ZWZA postanowiło, że ze środków przeniesionych na kapitał 

zapasowy, pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2016, 2017 i 2019, utworzony zostaje 

kapitał rezerwowy, który zostaje przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, o której mowa 

poniżej. 

ZWZA postanowiło, że do wypłaty Akcjonariuszom Spółki przeznaczona zostaje kwota w łącznej 

wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), tj. w wysokości 12,00 zł 

(słownie: dwanaście złotych 00/100) na jedną akcję Spółki. 

Dywidendą objętych zostało 2 500 000 akcji Spółki. 

Jednocześnie ZWZA ustaliło dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2021 roku, natomiast termin wypłaty 

dywidendy na dzień 14 lipca 2021 roku. 

Zarząd Spółki informuje, iż wysokość dywidendy podlegającej wypłacie dla Akcjonariuszy nie uległa 

zmianie w stosunku do informacji opublikowanych dotychczas przez Spółkę. Zmianie uległ natomiast 

sposób podziału zysku Spółki za rok 2020, który przeznacza się w większości (w kwocie 23.412.848,28 

zł) na kapitał zapasowy Spółki oraz źródło wypłaty dywidendy, która zostanie wypłacona częściowo  

z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, tj. ze środków przeniesionych na kapitał zapasowy 

Spółki za lata 2016, 2017 i 2019 w łącznej wysokości 12.722.404,81 zł oraz z części zysku Spółki  



w roku 2020, przeznaczonego przez ZWZA na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 

17.277.595,19 zł. 

Podstawa prawna:  

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, ze zm.). 


