
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy dotyczące pkt 11 porządku obrad (Podjęcie 
uchwały o podziale zysku).  
 

Uchwała nr... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Poznaniu z  dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku  netto Spółki za rok 
obrotowy 2012. 

 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 
następuje:  

§1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku TELL Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2012 w kwocie 9 963 311,17 zł (słownie: dziewięć 
milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście złotych i siedemnaście 
groszy) w następujący sposób:  
a) na wypłatę dywidendy kwotę 5 110 847 zł (słownie: pięć milionów sto dziesięć tysięcy 
osiemset czterdzieści siedem złotych), tj. 1 zł na akcję,  
b) na kapitał zapasowy kwotę 4 852 464,17 zł (słownie cztery miliony osiemset pięćdziesiąt 
dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i siedemnaście groszy).  
 

§2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELL Spółka Akcyjna, na podstawie art. 348 §3 Kodeksu 
spółek handlowych ustala dzień 15 września 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 30 
września 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.  
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Uchwała nr ……………………. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku. 
 
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 
następuje:  
 

§1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o podziale zysku netto 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w kwocie 9.963.311,17 zł (słownie: 
dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście złotych 17/100) 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie wcześniej niż 15 
sierpnia 2013 roku i nie później niż 31 października 2013 r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


