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Ocena wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2020 r.
Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Giełdy wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 i 3 Statutu Spółki. Przedmiotem sprawozdania jest ocena wniosku
Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
W dniu 10 marca 2021 r. Rada Giełdy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego
rewidenta oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu pozytywnie oceniła:
−

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. za 2020 rok,

−

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2020 r.,

−

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

oraz stwierdziła, że sprawozdania te zostały sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny. Rada Giełdy
zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych sprawozdań jako zgodnych
z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Giełdy poddała ocenie wniosek Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2020 rok i postanowiła
zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Giełdy, osiągnięty w 2020 roku zysk Spółki w wysokości 168 679 522,20 zł
proponuje się podzielić w następujący sposób:
−

wypłata dywidendy 104 930 000,00 zł,

−

odpis na kapitał rezerwowy 63 749 522,20 zł.

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 104 930 000,00 zł oznacza wypłatę 2,5 zł na akcję.
Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego (77,3% zysku netto przypadającego
akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś
stopa dywidendy 5,36% przy kapitalizacji GPW z dnia 20 kwietnia 2021 r.
Rekomendacja Zarządu Giełdy oraz opinia Rady Giełdy w powyższej sprawie są zgodne z polityką
dywidendową GPW, opublikowaną w raporcie bieżącym Giełdy nr 4/2019, zakładającą wypłatę dywidendy
stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego
akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy,
skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
Zgodnie z polityką dywidendową, Zarząd GPW zadeklarował, że jego intencją jest rekomendowanie Walnemu
Zgromadzeniu wypłat dywidend:
−

z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,

−

wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.

Pozytywnie opiniując rekomendację Zarządu o proponowanej wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła
wskazane przez Zarząd między innymi następujące istotne czynniki:
•

bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2020 r.,
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•

Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe
za 2020 r., przyjęte przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2020 r.,

•

utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki rentowności ROE (14,6%) i ROA (11,1%)
w 2020 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą – 4,9 w 2020 r., wysoki i rosnący poziom
środków finansowych i brakiem zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),

•

potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022,

•

stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

•

potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych
i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej
działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy
Kapitałowej GPW,

•

opłaty za wysokie saldo wprowadzone przez banki oraz niskie oprocentowanie lokat.

Prezes Rady Giełdy
Dominik Kaczmarski
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