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RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2023 

Warszawa, 8 marca 2023 r. 

Decyzja o zamiarze odkupu akcji własnych  

i sposobie podziału zysku za 2022 rok 
 

Zarząd XTB S.A. („Spółka”) informuje że, w dniu 8 marca 2023 r. podjął decyzję dotyczącą zamiaru 

przeprowadzenia odkupu akcji własnych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek 

Handlowych oraz zamiaru rekomendowania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

podziału jednostkowego zysku netto za rok 2022, który zgodnie ze wstępnymi szacunkami wyniesie ok. 

761,6 mln zł, w następujący sposób: 

a) wypłatę akcjonariuszom 50% wypracowanego w 2022 roku zysku w postaci dywidendy,  

tj. kwoty szacowanej na 381 496 813,75 zł, co odpowiada 3,25 zł dywidendy na jedną akcję; 

b) 25% wypracowanego zysku, tj. kwotę szacowaną na 188 700 000,00 zł przeznaczyć na skup 

akcji własnych od akcjonariuszy oraz ich umorzenie; 

c) pozostałą kwotę, szacowaną na. 191 367 526,88 zł zatrzymać do dyspozycji Spółki 

przeznaczając ją na kapitał rezerwowy. 

Powyższa rekomendacja oraz przeprowadzenie odkupu akcji własnych uzależnione jest od uzyskania 

przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na odkup do 5 683 635 akcji własnych 

(co stanowi 4,84% ogólnej liczby akcji/głosów w Spółce) w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.,  

z przeznaczeniem na ich umorzenie. 

W przypadku ewentualnego braku zgody ze strony KNF na ww. odkup akcji własnych albo przedłużania 

się okresu na uzyskanie takiej zgody, zamiarem Zarządu Spółki będzie rekomendowanie Radzie 

Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu alternatywnego następującego sposobu podziału zysku 

wypracowanego w roku 2022: 

a) wypłatę akcjonariuszom 75% wypracowanego w 2022 roku zysku w postaci dywidendy,  

tj. kwoty 570 484 466,10 zł, co odpowiada 4,86 zł dywidendy na jedną akcję; 

b) pozostałą kwotę, tj. 191 079 874,53 zł zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na 

kapitał rezerwowy. 

Mając na uwadze powyższe Spółka niezwłocznie wystąpi do KNF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

odkup akcji własnych i obniżenie instrumentów w kapitale podstawowym Tier I Spółki. 

Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada 

rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 - 100% jednostkowego 

zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność 

zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału 

niezbędnego do rozwoju Grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF. 

O decyzji KNF w sprawie złożonego przez Spółkę wniosku o wydanie zezwolenia na odkup akcji 

własnych oraz o ostatecznej rekomendacji Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2022 Spółka 

będzie informowała w kolejnych raportach. 

 
 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 


