Zalacznik nr 3 do protokolu
Nr 2/12 RN z dnia 17.04.2012 r.

UCHWALA NR VIII/3/12
Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2012 roku
Dzialajac na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spólek handlowych i § 21 ust. 2 pkt I, 2 i 3 Statutu
Spólki Rada Nadzorcza podejmuje uchwale, stanowiaca sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego
Zgromadzenia, o nastepujacej tresci:

§

1

Rada Nadzorcza dokonala oceny:
• sprawozdania finansowego Spólki za rok 20 II,
• sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki w roku 20 II ,
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitalowej za rok 20 II,
• sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci grupy kapitalowej w 20 II roku,
• wniosku Zarzadu Spólki w sprawie podzialu zysku za rok 20 II.

§2
l. Majac powyzsze na uwadze Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdzilo:
• sprawozdanie finansowe Spólki na które skladaja sie:
- bilans Spólki sporzadzony na dzien 31 grudnia 20 II r. zamykajacy sie po stronie
aktywów i pasywów kwota 941.241 tys. zl,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20 II r., wykazujacy zysk
netto w wysokosci 63.631 tys. zl,
- sprawozdanie z calkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20 II r.,
wykazujace calkowity dochód w wysokosci 62.833 tys. zl,
- zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 20 II
r. wykazujace zwiekszenie stanu kapitalu wlasnego o kwote 27.325 tys. zl,
- rachunek przeplywów pienieznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20 II r.
wykazujacy zmniejszenie stanu srodków pienieznych netto o kwote 7.887 tys. zl,
- dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spólki w 20 II roku;
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitalowej, na które skladaja sie:
- skonsolidowany bilans grupy kapitalowej sporzadzony na dzien 31 grudnia 2011 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 1.544.025 tys. zl,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporzadzony za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 r. wykazujacy zysk netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki
dominujacej w wysokosci 114.249 tys. zl,
- skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 r., wykazujace calkowity dochód w wysokosci 117.879 tys. zl
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym za okres od dnia 1 stycznia do

1

31 grudnia 2011 r. wykazujace zwiekszenie kapitalów wlasnych o kwote 82.372 tys. zl,
- skonsolidowany rachunek przeplYwów pienieznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 r. wykazujacy zwiekszenie stanu srodków pienieznych netto o kwote 15.199 tys. zl,
- dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci grupy kapitalowej w 20 II roku.
2. Rada Nadzorcza postanawia równiez pozytywnie zaopiniowac wniosek Zarzadu Spólki co do
przeznaczenia osiagnietego w 2011 roku przez Spólke zysku netto w kwocie 63.631.196,65 zl
(slownie: szescdziesiat trzy miliony szescset trzydziesci jeden tysiecy sto dziewiecdziesiat szesc
zlotych 65/100):
- na wyplate dywidendy dla akcjonariuszy w wysokosci 5 zl na akcje - kwote 46.128.315,00 zl
(slownie: czterdziesci szesc milionów sto dwadziescia osiem tysiecy trzysta pietnascie zlotych),
- na kapital zapasowy - kwote 17.502.881,65 zl (slownie: siedemnascie milionów piecset dwa tysiace
osiemset osiemdziesiat jeden zlotych 65/1 00).

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uchwale podjeto 4 glosami za w obecnosci 4 czlonków Rady.
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