Warszawa , dnia 21 maja 2021 roku

WNIOSEK ZARZĄDU
MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia
podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2020 roku, proponuje, aby zysk netto Spółki w kwocie 126.683.037,06 złotych został
podzielony w następujący sposób:
•

kwota 27.773.487,90 złotych zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy
Spółki, co oznacza 0,54 złotych na jedną akcję Spółki (przy założeniu, że dzień dywidendy nastąpi po
dacie połączenia Spółki z Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie),

•

pozostała kwota 98.909.549,16 złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest przyjęta przez Zarząd Spółki w dniu 26
października 2020 r. polityka dywidendowa Spółki na lata 2021 -2023, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie
rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby na dywidendę przeznaczona została kwota odpowiadająca od
1% do 2% kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym
Spółki przed dniem wypłaty dywidendy. Kwota rekomendowana do wypłaty stanowi 2% kapitałów własnych
Spółki wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finan sowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020
roku. Za wypłatą dywidendy przemawiają również dobre wyniki finansowe Spółki osiągnięte w 2020 roku, a także
płynność w Grupie MCI na poziomie pozwalającym na płynną realizację strategii inwestycyjnej Grupy, pomimo
wypłaty dywidendy w zaproponowanej wysokości. Wypłata dywidendy jest dodatkowo motywowana faktem
słabnącego zainteresowania udziałem inwestorów Spółki w skupach akcji własnych, które dotychczas służyły jako
sposób dystrybucji środków do inwestorów.
W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego
wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady
Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej pod ziału zysku netto
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
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