
 

 
 

 

 

 
 

Bogdanka, 14 maja 2019 r. 
 
 
 
 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 

 
 
 
 

WNIOSEK W SPRAWIE  
PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2018 R. 

 
 
 
Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem 
przyjęty w dniu 14.05.2019 roku uchwałą nr 597/IX/2019 w sprawie proponowanego 
podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2018 r. w wysokości 51.596.697,12 
zł.  
 
Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu 
Spółki Zarząd wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla 
Bogdanka S.A. w Bogdance aby zysk netto za 2018 r. w wysokości 51.596.697,12 zł 
(słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) podzielić w następujący sposób: 
 

 Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć 
tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę tj. 0,75 
zł na jedną akcję. 

 Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów 
osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał 
rezerwowy Spółki. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z obowiązującą strategią rozwoju do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku) 
LW Bogdanka S.A. zamierza w perspektywie średnio i długoterminowej pozostać spółką 
dywidendową. Zamiarem Zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego 
Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki oraz perspektywę całego 2019 roku 
Zarząd rekomenduje przeznaczenie 49,44% zysku netto wypracowanego przez 
LW Bogdanka S.A. w roku 2018 na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,75 zł/akcję, a 
pozostałe 50,56% zysku netto na kapitał rezerwowy.  
 
Pozytywna sytuacja na rynku węgla, z jaką mieliśmy do czynienia w 2018 r. przełożyła się 
na wzrost cen kontraktowych Spółki, co w połączeniu z planowanym zwiększeniem 
poziomu produkcji do 9,4 mln ton pozwala optymistycznie patrzeć na wyniki finansowe w 
bieżącym roku. Z drugiej strony Spółka stoi przed potężnym wyzwaniem inwestycyjnym 
związanym z rozbudową zakładu górniczego o OG „Ludwin” (złoże „Ostrów”), 
niezbędnym do zachowania ciągłości wydobycia i przedłużenia żywotność kopalni o 
kolejne lata.  Spółka musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia na wyżej wymieniony 
cel znacznej części środków pieniężnych we własnym zakresie.  
 
Rekomendowany poziom dywidendy pozwoli zabezpieczyć potrzeby Spółki i finansować 
bieżące inwestycje oraz pozwoli Spółce na utrzymanie bezpiecznej struktury 
finansowania, z drugiej zaś zapewni akcjonariuszom stopę zwrotu z inwestycji w akcje 
Spółki.  
 
Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 9 lipca 2019 roku, a dnia wypłaty 
dywidendy na dzień 23 lipca 2019 roku.  
 
Mając powyższe na uwadze, Zarząd wnioskuje jak na wstępie. 


