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Lubartów, 27.07.2016
ORO.0002.S.20 16

Pan
Jacek Mikołaj Tomasiak
Przewodniczący
Rady Miasta Lu bartów

W odpowiedzi na Pana zapytanie zadane podczas XVIII sesji Rady Miasta Lubartów
w dniu 14.07.2016r. dotyczące wyników finansowych PKO Sp. z

0.0.

oraz PEC Sp. z

w załączeniu przesyłam uchwały Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników PKO Sp. z
PEC Sp. z
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0.0.

w sprawie podziału zysku w ww. Spółkach.

0.0.

0.0.

oraz

UCHWAŁA

NR 2/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
w Lubartowie Spółki z 0.0. z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie:

podziału zysku w Spółce za okres od
do 31.12.2015r.

Energetyki Cieplnej

01.01.2015r

Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników
działając na podstawie
art. 156, art,231 § 2 pkt 2
Kodeksu
Spółek
Handlowych
oraz
§ 35 ust.1 pkt 3 Aktu przekształcenia
tj aktu
założycielskiego
Spółki - akt notarialny
z dnia 1 lipca 1998 r Rep.A
Nr 7018/98
tekst
jednolity z dnia 17.12.2009r
i § 4 ust.1 pkt 3 Regulaminu
Zgromadzenia
Wspólników
uchwalonego
uchwałą Nr 1/98 tegoż Zgromadzenia
z dnia 10.09.1998r
z późniejszymi
zmianami - po pozytywnym
zaopiniowaniu
przez Radę Nadzorczą
uchwałą Nr 43/VII /2016
z dnia 22.04.2016
u c h wal a, co następuje:

§ 1.
Uwzględniając
wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej zysk Przedsiębiorstwa
Energetyki
Cieplnej w Lubartowie
Spółki z 0.0. po opodatkowaniu
(wynik finansowy
netto) za rok
obrotowy 2015
obejmujący
okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015r w kwocie
zl
336 115,78 zł słownie
: trzysta
trzydzieści
sześć tysięcy
sto piętnaście
złotych
siedemdziesiąt
osiem groszy dzieli się w sposób następujący

Zysk netto
a) na zwiększenie
kapitału zapasowego
b) na zwiększenie
funduszu rezerwowego
c) dofinansowanie
z f s - ( 5,15%)
d) dywidenda (41,65%)

(8,00 %)
(45,20%)

ś

§ 2.
Wykonanie

uchwały

powierza

się Zarządowi

§ 3.
Uchwała

Protokolant
(~
Grażyna Marzęra

wchodzi

w życie

z dniem

podjęcia.

Spółki.

zł

336115,78

zł
zł
zł
zł

26889,26
151 905,52
17321,00
140 000,00

UCHWAŁA NR 2 /2016
Zwyczajnego

Zgromadzenia

Wspólników

Przedsiębiorstwa
z dnia 9 czerwca

Spółki z o. o. w lubartowie
w sprawie:

podziału

zysku z działalności

Zwyczajne

Zgromadzenie

Wspólników

pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych

Gospodarki

2916 r.

Spółki w roku obrotowym
działając

Komunalnej

2015.

art. 156, art. 231 § 2

na podstawie

oraz § 29 ust. 1 pkt 2 Aktu założycielskiego

akt notarialny

z dnia 19.12.2007 r. Rep. A. Nr 6546/2007

zaopiniowaniu

przez Radę Nadzorczą

z późno zm. po pozytywnym

Nr 36/111/2016 z dnia 9 maja

uchwałą

Spółki-

2016 r. -

uchwala, co następuje:
§1
Uwzględniając

wniosek

Zarządu

Spółki w roku obrotowym

i opinię

2015 obejmujący

40.361,64 zł (słownie

w wysokości

Rady Nadzorcze],

zysk netto

okres od 01.01.2015

złotych:

czterdzieści

tysięcy

z działalności

r. do 31.12.2015
trzysta

sześćdziesiąt

jeden 64/100) dzieli się w sposób następujący:
1) zwiększenie

kapitału

zapasowego

(10 %) -

2) Fundusz Rozwoju Spółki

4.036,16 zł,
36.325A8 zł,

§2
Wykonanie

uchwały

powierza

się Zarządowi

Spółki.

§3
Uchwała wchodzi

Protekclant:
Hal~panas

r.

w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
spólników

