
UCHWAŁA Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ED Invest Spółki Akcyjnej 

z dnia 26 kwietnia 2022 roku 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok 

obrotowy 2021 w kwocie 8.764.043,36 zł. (słownie: osiem milionów siedemset 

sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote trzydzieści sześć groszy) w 

następujący sposób: -------------------------------------------------------------------------------- 

1) część zysku w wysokości 70% (siedemdziesiąt procent) zysku netto, to jest 

kwotę 6.044.703,50 zł. (słownie: sześć milionów czterdzieści cztery tysiące 

siedemset trzy złote pięćdziesiąt groszy), tj. 0,61 zł. (słownie: sześćdziesiąt 

jeden groszy) na 1 akcje ̨ - na dywidendę dla akcjonariuszy; -------------------- 

2) pozostałą część zysku w wysokości 30,00% (trzydzieści procent) zysku 

netto w kwocie 2.719.339,86 zł. (słownie: dwa miliony siedemset 

dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt 

sześć groszy) -  na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------- 

2. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę 

dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 3.963.740,00 zł. (słownie: trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych) z kapitału 

zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich, tj. 0,40 zł. (słownie: 

czterdzieści groszy) na 1 akcje ̨. ------------------------------------------------------------------ 

3. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 

10.008.443,50 zł. (dziesięć milionów osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 

pięćdziesiąt groszy), tj. 1,01 zł. (słownie: jeden złoty jeden grosz) na 1 akcje ̨. ------- 

 

 

§ 2 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na 

dzień 4 maja 2022 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 maja 2022 roku. -------------

------------------------------------------------------------------------------------- 



§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 8.599.323 akcji – 69,42% kapitału zakładowego, z których 

oddano 8.599.323 ważnych głosów, --------------------------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 938.752 głosów, ---------------------------------------- 

 przeciw oddano 7.660.571 głosów, ---------------------------------------------------------- 

 wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu 
jawnym 


