Raport 1/2016: dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Walne zgromadzenie i relacje z
akcjonariuszami
IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi
przed dniem dywidendy. Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki
dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zarząd PKO Banku Polskiego
S.A. (”Bank”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się
30 czerwca 2016 r. („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2015 rok,
zgodnie z którą wypłata dywidendy nastąpi o ile do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie)
spełnią się łącznie warunki opisane w tej uchwale („Spełnienie Warunków Dywidendy”).
ZWZ ustaliło dzień 30 września 2016 r. jako dzień dywidendy a dzień 9 grudnia
2016 r. jako najpóźniejszy termin, w którym nastąpi stwierdzenie spełnienia albo braku
Spełnienia Warunków Dywidendy. Terminy wskazane dla ziszczenia się warunków
przewidzianych w uchwale zostały oznaczone w sposób umożliwiający Bankowi
przeprowadzenie niezbędnych analiz, a także z uwzględnieniem możliwych terminów
przedstawienia nowych wymagań nadzorczych w zakresie funduszy własnych
oraz określenia ich wpływu na poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych
w sprawozdaniu finansowym Banku za 3. kwartał 2016 r, co z kolei jest konieczne dla
stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy lub braku ich spełnienia.
Powyższe założenia zdeterminowały oznaczenie terminu wypłaty dywidendy.
Termin wypłaty dywidendy nie może przypadać wcześniej niż termin, który będzie
miarodajny dla weryfikacji ziszczenia albo nieziszczenia się warunków, od których zależy
jej wypłata. Mając to na uwadze, ustalono termin wypłaty dywidendy na dzień
20 grudnia 2016 r.
W związku z powyższym Bank jednorazowo nie zastosował zasady IV.Z.17
zawartej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą
„Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może
zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem
dywidendy.”.

