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ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE PRZEZ SPÓŁKE 

DYWIDENDY Z UTWORZONEGO Z PODZIAŁU Z LAT 

UBIEGŁYCH KAPITAŁU ZAPASOWEGO 

 

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna informuje, że:   

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A., w dniu  

14 lipca 2020 roku podjęło uchwałę Nr 17/2020 w sprawie wypłaty dywidendy  

z utworzonego z podziału zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego w wysokości 

5.591.069,25 PLN (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 

sześćdziesiąt dziewięć złotych 25/100).  

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,95 PLN.  

2. Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Wojskowych 

Zakładów Łączności Nr 2 S.A., którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały wymienionej w pkt 1. tj. w dniu 14 lipca 2020 r. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. ustaliło,  

że wypłata dywidendy nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r., pod 

warunkiem złożenia dyspozycji wypłaty.  

4. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. 

po złożeniu stosownej dyspozycji (odpowiednio pkt 5 i pkt 13 niniejszej informacji), 

przelewem na wskazany rachunek bankowy.  

5. Dokumentem niezbędnym  dla celów wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy będącymi 

osobami fizycznymi jest formularz stanowiący załącznik do niniejszej informacji.  

6. Dyspozycję wypłaty dywidendy można składać osobiście w siedzibie Zarządu Spółki, od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30 lub wysłać listem poleconym na adres 

siedziby Spółki.  

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. 

ul. Fabryczna 12 

55 - 003 Czernica  

z dopiskiem: „Dział HR - Dywidenda 2020”. 

7. W odniesieniu do Akcjonariuszy - osób fizycznych wiążące dla Spółki są wyłącznie 

prawidłowe wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy sporządzone według 

udostępnionego wzoru (pkt 5. informacji) i osobiście podpisane.  

8. Rekomendowanym terminem złożenia dyspozycji, o której jest mowa w pkt 5 niniejszej 

informacji dla Akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi jest dzień 31 lipca 2020 roku. 
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9. Spadkobiercy Akcjonariuszy, do dokumentów opisanych w powyższych punktach 

powinni załączyć akt zgonu Akcjonariusza oraz prawomocne postanowienie sądu  

o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, jeżeli 

dotychczas nie były przedkładane Spółce.  

10. Akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi i prawnymi mającymi miejsce 

zamieszkania albo siedzibę w Polsce (polscy rezydenci), zostanie wypłacona dywidenda 

pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.  

11. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują otrzymanej dywidendy oraz 

pobranego z tego tytułu podatku w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT).  

12. Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty 

oryginalne (skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane). 

13. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę dla osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przelewem na rachunek 

bankowy Akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do siedziby Wojskowych Zakładów 

Łączności Nr 2 S.A. stosownej dyspozycji określającej dane Akcjonariusza oraz Nr konta 

bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie  

z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 

właściwym rejestrze.    

14. W odniesieniu do Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej kwestia opodatkowania zależna 

jest od ich indywidualnego statusu, jako podatnika. 
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