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PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w nocie 28a raportu rocznego błędnie podano informację 
dotyczącą wypłaty dywidendy. Proponowana przez Zarząd wypłata dywidendy ma nastąpić wyłącznie z 
zysku wypracowanego w roku 2006. W raporcie rocznym błędnie podano, że Zarząd jednocześnie 
zaproponuje wypłatę dywidendy z funduszu rezerwowego na wypłatę dywidend. Podział zysku za rok 
2005 został przedstawiony w sposób prawidłowy.   

Tym samym poprawnie sporządzona nota 28a przedstawia się następująco:  
1) Zarząd PROJPRZEM S.A. będzie proponował podział osiągniętego w 2006 roku wyniku 

finansowego w kwocie 12.389 tys. zł na: 
1/ fundusz rezerwowy w kwocie 7.840 tys. zł,  
2/ pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 2.139 tys. zł,  
3/ wypłatę dywidend dla akcjonariuszy w kwocie 2.410 tys. zł.  
2) Zysk  netto  za  rok  2005  w  kwocie  4.841.982,15  zł  uchwałą  Walnego  Zgromadzenia 

Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. został podzielony w następujący sposób:  
1/ Zasilenie funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów 2.259.000,00 zł  
2/ Zasilenie funduszu rezerwowego 2.582.982,15 zł. 
Jednocześnie  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  PROJPRZEM  S.A.  uchwaliło  wypłatę 
dywidendy z funduszu wypłat przyszłych dywidend w wysokości 0,50 zł na akcję, co w łącznej 
kwocie stanowi 2.259.000,00 zł.   

Opublikowana błędnie w raporcie rocznym treść noty 28a prezentowała się następująco:  
1) Zarząd PROJPRZEM S.A. będzie proponował podział osiągniętego w 2006 roku wyniku 

finansowego w kwocie 12.389 tys. zł na: 
1/ fundusz rezerwowy w kwocie 7.840 tys. zł,  
2/ pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 2.139 tys. zł,  
3/ wypłatę dywidend dla akcjonariuszy w kwocie 2.410 tys. zł. 
Jednocześnie Zarząd PROJPRZEM S.A. będzie proponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 
zł. na jedną akcję z funduszu rezerwowego na wypłatę dywidend.  
2) Zysk  netto  za  rok  2005  w  kwocie  4.841.982,15  zł  uchwałą  Walnego  Zgromadzenia 

Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. został podzielony w następujący sposób:  
1/ Zasilenie funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów 2.259.000,00 zł  
2/ Zasilenie funduszu rezerwowego 2.582.982,15 zł. 
Jednocześnie  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  PROJPRZEM  S.A.  uchwaliło  wypłatę 
dywidendy z funduszu wypłat przyszłych dywidend w wysokości 0,50 zł na akcję, co w łącznej 
kwocie stanowi 2.259.000,00 zł.     



Podpisy osób reprezentujących spółkę
13-04-2007 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu
13-04-2007 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu

 


