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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr
33 z.2009 r. poz. 259) Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe w dniu 29 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2008, o następującej treści:

"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: 
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art.348 
§1 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w 
sprawie przyjęcia wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2008 oraz pokrycia straty Spółki z lat 
ubiegłych, stanowiącej niepodzielony wynik finansowy, uchwala, co następuje:
§ 1 
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) przeznacza się:
- 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.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 17 lipca 2009 r.
Dzień wypłaty dywidendy – 31 lipca 2009 r.
§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia."

Dywidendą objęte są wszystkie akcje NTT System S.A. tj. 55 400 000 szt.
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