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APEL WS. DYWIDENDY ZA ROK 2021
Jako jeden z mniejszościowych akcjonariuszy Energa Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), wzywam do
uwzględnienia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podziału
zysku spółki i wypłaty akcjonariuszom dywidendy.
Niniejsze pismo kierowane jest zarówno do zarządu Spółki jako podmiotu zwołującego walne
zgromadzenie i odpowiadającego za ustalenie porządku obrad, do Rady Nadzorczej Spółki, jak również
do zarządu PKN Orlen S.A. będącego spółką dominującą względem Spółki i mającą możliwość
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad na podstawie przepisu art. 401 § 1 k.s.h.
Zgodnie z art. 347 k.s.h., zasadą jest uprawnienie akcjonariuszy do udziały w zysku spółki akcyjnej prawo do udziału w zysku rocznym spółki (prawo do dywidendy) jest podstawowym prawem
majątkowym akcjonariusza o charakterze bezwzględnym. Oczywiście nie oznacza to obowiązku
wypłaty co rok dywidendy niezależnie od aktualnej sytuacji Spółki, jednakże brak wypłaty dywidendy
od roku 2017 i tezauryzacja zysku przez Spółkę jest ewidentnym działaniem krzywdzącym
mniejszościowych akcjonariuszy, sprzecznym z dobrymi obyczajami.
Niniejszy apel nie jest oderwany od kondycji Spółki, która ogłosiła wyniki finansowe za rok 2021 na
bardzo wysokim poziomie - Grupa Energa zamknęła rok 2021 ze skonsolidowanym zyskiem netto na
poziomie 968 mln zł, wobec 393 mln zł straty rok wcześniej. Niemalże dwukrotnie wzrósł
skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) - wyniósł blisko 1,3 mld zł. Wynik EBITDA
wyniósł 2,4 mld zł, a przychody - 13,7 mld zl. Powyższe, jak zauważył sam Prezes Zarządu Energa SA
w liście opublikowanym 31 marca 2022, r. oznacza, że miniony rok był, pod względem finansowym,
najlepszym w historii koncernu.
Mając na uwadze bardzo dobrą kondycję finansową spółki i osiągnięte wyniki za rok 2021 na poziomie
najwyższym w historii, oczekiwanie akcjonariuszy mniejszościowych co do wypłaty dywidendy za rok
2021 i powrót do praktyki corocznego wypłacania podziału zysku z akcjonariatem mniejszościowym
jest całkowicie słuszny i powinien zostać uwzględniony.

Z poważaniem,
_________________
Akcjonariusz

