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Raport bieżący 9/2022 
 
          Data publikacji:      2022-05-24 
 

 

Uchwała Zarządu Spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rekomendacji co do 

przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez 

Spółkę w roku 2021 

 
Podstawa Prawna: 
 
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

 

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 24 

maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

podjęcie uchwał w przedmiocie: 

1. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021 w kwocie 32 065 307,48 zł na kapitał 

zapasowy, 

2. dokonania wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2021 w kwocie 32 076 

409,05 zł, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypadać będzie dywidenda w wysokości 

1,51 zł, 

3. ustalenie dnia dywidendy na dzień 20 września 2022 r., 

4. ustalenie dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2022 r. 

Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w roku 2021 w kwocie 

32 076 409,05 zł, tj. 1,51 zł na jedną akcję Spółki.  

Podejmując decyzję o rekomendacji przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na wypłatę 

dywidendy w wysokości 32 076 409,05 zł, Zarząd wziął pod uwagę treść polityki dywidendowej 

zawartej w Strategii F1 opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 3/2019. Polityka dywidendowa 

zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w wysokości nie mniejszej niż 50% 

zysku netto, przy założeniu, że relacja skonsolidowanego długu finansowego netto do 
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skonsolidowanego zysku EBITDA na koniec roku obrotowego wynosiła będzie poniżej 2,5. Pozostałą 

część zysku Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy mając na uwadze założenia 

dotyczące wypłaty dywidendy zawarte w Strategii F1, tj. plany inwestycyjne, w tym z zakresu 

projektów M&A oraz ocenę perspektyw i uwarunkowań rynkowych i makroekonomicznych. 

 

Zarząd wziął pod uwagę także wielkość bieżących i planowanych nakładów na inwestycje rozwojowe 

oraz skalę zadłużenia i bezpieczeństwo finansowe, szczególnie uwzględniając wysoki i nadal rosnący 

poziom stóp procentowych. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy, jak wskazano w 

uchwale i niniejszym raporcie bieżącym. 

  

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 24 maja 2022 r. jednomyślnie poparła rekomendację Zarządu 

Spółki. 

 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis  

2022-05-24 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu  

2022-05-24 Olga Panek Wiceprezes Zarządu   

 


