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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść: 

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 

nr 11/2020 oraz 11/2020/K informuje, iż w dniu 18.05.2020 r. powziął informację iż Rada Nadzorcza 

Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki skierowany do 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 

zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 60 842 953,74 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów 

osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze) 

poprzez przeznaczenie w całości tego zysku do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę 

dywidendy, przy czym łączna kwota dywidendy wyniesie 62 436 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa 

miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), co daje łączną kwotę 9,46 zł (słownie: dziewięć 

złotych i czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję i obejmować będzie:  

1) całość zysku netto w kwocie 60 842 953,74 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset 

czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze), 

wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku, przeznaczonego na 

wypłatę dywidendy oraz 

2) kwotę 1 593 046,26 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści 

sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat 

poprzednich w wysokości 1 586 990,49 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć 

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy) oraz kwota części 

kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 055,77 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć 

złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy 

zgodnie ze stosowną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki.  

 

Za Zarząd: 

Krzysztof Kostowski 

Prezes Zarządu 


