Bogdanka, 15 maja 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

WNIOSEK W SPRAWIE
PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2019 R.

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem
przyjęty w dniu 15 maja 2020 roku uchwałą nr 526/X/2020 w sprawie proponowanego
podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku.
Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd wnosi do
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance
aby zysk netto za 2019 rok w wysokości 306.183.753,52 zł (słownie: trzysta sześć
milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 52/100)
przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

Uzasadnienie
Zgodnie z przyjętą w I kwartale 2017 roku Strategią rozwoju LW „Bogdanka” S.A. Obszar
Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku) LW „Bogdanka” S.A.
zamierza w perspektywie średnio i długoterminowej pozostać spółką dywidendową.
Zamiarem Zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę
dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską
(„MSSF UE”).

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki, poziom zaplanowanych w 2020 roku zadań
inwestycyjnych (ponad 640 mln zł) oraz trudną do przewidzenia sytuację związaną z
trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd rekomenduje przeznaczenie
100% zysku netto wypracowanego przez LW „Bogdanka” S.A. w roku 2019 na kapitał
rezerwowy.
Ze względu na trudną sytuację na rynku węgla, będącą następstwem znacznego
zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla
kamiennego, spowodowanego wyjątkowo łagodną i wietrzną zimą oraz pośrednio
ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. na obszarze RP stanu epidemii, priorytetem Zarządu
jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego Spółki. Działalność w
trudnych warunkach rynkowych, spowodowanych okresową nadpodażą węgla na rynku
jest dodatkowo komplikowana przez zagrożenia epidemiczne, powodujące konieczność
wzmożenia działań profilaktycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości procesów
produkcyjnych w Spółce.
Zawarte w Strategii długoterminowe plany związane z udostępnieniem złoża „Ostrów”
oraz nowo pozyskanego złoża „K-6,K-7” jak również plan utrzymania produkcji na
przewidzianych w Strategii średniorocznych poziomach, wynikających z przyjętego do
realizacji „scenariusza elastycznego rozwoju”, wiążą się koniecznością wykonywania
znacznej ilości wyrobisk oraz utrzymaniem i modernizacją posiadanego parku
maszynowego. Ponadto Spółka musi się liczyć z koniecznością finansowania powyższych
zadań w zdecydowanej większości z wypracowanych przez nią środków własnych.
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpiecznego poziomu gotówki ze względu
na ryzyko prowadzonej działalności górniczej, Zarząd wnioskuje jak na wstępie.

