
Informacja nt. dywidendy 

Spółka LiveChat Software S.A. ma oficjalnie przyjętą politykę dywidendową. Zgodnie z nią Zarząd rekomenduje 
Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę całego zysku za rok ubiegły, pod warunkiem, że nie 
pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewniłyby Akcjonariuszom osiągnięcie wyższej stopy zwroty. 

Historyczne informacje nt. Dywidendy 

W dniu 18 września 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy 
w kwocie 1.458.879 PLN. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 878.333 PLN pochodzącą z kapitału 
zapasowego oraz 580.545 zł z zysku netto za rok obrotowy 2011 zakończony 31 marca 2012 r. Wartość 
dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,28 PLN (na podstawie liczby akcji sprzed splitu) oraz 0,06 PLN (na 
podstawie liczby akcji po splicie). 

W dniu 11 lipca 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w 
kwocie 6.000.000 PLN. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 724.347 PLN pochodzącą z niepodzielonego 
zysku z lat ubiegłych oraz 5.275.653 PLN z zysku netto za rok obrotowy 2012 zakończony 31 marca 2013 r. 
Wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,17 PLN (na podstawie liczby akcji sprzed splitu) oraz 0,23 PLN 
(na podstawie liczby akcji po splicie). 

W dniu 23 lipca 2014 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 
zakończony w dniu 31 marca 2014 r. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk LIVECHAT 
Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 r. wyniósł 9.655.384,76 PLN, zostanie 
podzielony w taki sposób, że: 

• 9.527.500,00 PLN – przeznaczone zostanie na dywidendę 

• 127.884,76 PLN – przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy. 

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,37 PLN. 

Dzień Dywidendy ustalono na 31 lipca 2014 r. a Dzień Wypłaty na 12 sierpnia 2014 r. 

W dniu 20 lipca 2015 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 
zakończony w dniu 31 marca 2015 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk 
netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2015 r., wyniósł 18.449.390,95 
PLN, zostaje podzielony w taki sposób, że: 

• 18.282.500,00 PLN – przeznaczone zostało na dywidendę 

• 166.890,95 PLN – przeznaczone zostało na kapitał zapasowy 

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,71 PLN. 

Dzień Dywidendy został ustalony na 29 lipca 2015 r. a Dzień Wypłaty na 13 sierpnia 2015 r. 

W dniu 18 lipca 2016 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 
zakończony w dniu 31 marca 2016 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk 
netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2016 r., wyniósł 27.916.025,35 
PLN, zostaje podzielony w taki sposób, że: 

• 27.810.500,00 PLN – przeznaczone zostało na dywidendę 

• 106.025,35 PLN – przeznaczone zostało na kapitał zapasowy 

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,08 PLN. 

Dzień Dywidendy został ustalony na 27 lipca 2016 r. a Dzień Wypłaty na 4 sierpnia 2016r. 



W dniu 17 lipca 2017 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 
zakończony w dniu 31 marca 2017 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk 
netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2017 r., wyniósł 42.724.723,86 
PLN, zostaje podzielony w taki sposób, że: 

• 36.307.500,00 PLN – przeznaczone zostało na dywidendę 

• 6.417.223,86 PLN – przeznaczone zostało na kapitał zapasowy 

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,41 PLN. 

Dzień Dywidendy został ustalony na 24 lipca 2017 r. a Dzień Wypłaty na 7 sierpnia 2017 r. 

W dniu 20 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął decyzję dotyczącą 
wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 
r. przy uwzględnieniu poniższych parametrów: 

• Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stanowiła: 11.330.000,00 PLN 

• Zaliczką zostały objęte 25.750.000 akcje Spółki  

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,44 PLN. 

Dzień Dywidendy został ustalony na 10 stycznia 2018 r. a Dzień Wypłaty na 17 stycznia 2018 r. 

 W dniu 22 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął decyzję dotyczącą 
wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 
marca 2018 r. przy uwzględnieniu poniższych parametrów: 

• Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stanowiła: 11.330.000,00 PLN 

• Zaliczką zostały objęte 25.750.000 akcje Spółki  

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,44 PLN. 

Dzień Dywidendy został ustalony na 16 lipca 2018 r., a Dzień Wypłaty na 23 lipca 2018 r. 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 
zakończony w dniu 31 marca 2018 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk 
netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r., wyniósł 48.073.333,49 
PLN, zostaje podzielony w taki sposób, że: 

• 45.577.500,00 PLN – przeznaczone zostało na dywidendę 

• 2.495.833,49 PLN – przeznaczone zostało na kapitał zapasowy 

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,77 PLN. 

Dzień Dywidendy został ustalony na 14 sierpnia 2018 r., a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2018 r. Po uwzględnieniu 
wcześniejszych wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, akcjonariuszom wypłacono 0,89 PLN. 

W dniu 4 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął decyzję dotyczącą 
wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 
r. przy uwzględnieniu poniższych parametrów: 

• Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy będzie stanowiła: 13.905.000,00 PLN 

• Zaliczką zostanie objętych 25.750.000 akcji Spółki  

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,54 PLN. 



Dzień Dywidendy został ustalony na 2 stycznia 2019 r., a Dzień Wypłaty na 9 stycznia 2019 r. 


