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Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. powziął informację, iŜ Rada Nadzorcza Spółki na swym posiedzeniu uchwaliła dla 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r., następującą rekomendację w 
zakresie podziału zysku Spółki za rok 2008:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w kwocie 
4.210 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) proponuje się przeznaczyć:
- w wysokości 2.380 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat 
ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy;
- w wysokości 1.662 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na dywidendę dla 
akcjonariuszy (0,03 zł na akcję);
- w wysokości 168 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki
pozostawiając dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy wyłącznej decyzji ZWZ.

Zarząd Spółki rekomendował wcześniej przeznaczenie zysku za rok 2008 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz 
przeznaczenie nadwyŜki zysku ponad tę stratę na kapitał zapasowy.
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