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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. informuje, iż w przekazanym w dniu 21 marca 2012 roku raporcie bieżącym nr 7/2012
wystąpiła omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu niepoprawnej daty powzięcia uchwały przez Zarząd. Zarząd
powziął uchwałę w sprawie ustalenia propozycji podziału zysku w dniu 20 marca 2012 roku, a nie jak omyłkowo
wskazano 20 marca 2011 roku.
Poprawna treść komunikatu brzmi:
Zarząd Zamet Industry S.A. informuje, iż w dniu 20 marca 2012 roku powziął uchwałę w sprawie ustalenia
propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2011. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd będzie
rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie co najmniej połowy zysku netto Spółki za rok obrotowy
2011 do podziału między akcjonariuszy spółki w formie dywidendy. Pozostałą część wypracowanego zysku
Zarząd rekomenduje w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
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