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AUXILIUM już po Walnym Zgromadzeniu

W dniu 28 czerwca odbyło sie Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A.. Został podsumowany ostatni rok działalności Spółki, oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Będzie bonus dla akcjonariuszy

Zgodnie z podjętymi przez WZA Uchwałami, akcjonariuszom spółki zostanie wypłacona dywidenda. Osiągnięty przez Emitenta w roku obrotowym
2010 zysk netto w wysokości 1.202.879,20 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwotę 762.500 zł - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- kwotę 440.379, 20 zł złotych - na kapitał zapasowy Spółki.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A. ustaliło dzień prawa do
dywidendy (D) na 12 lipca 2011 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 16 sierpnia 2011 roku.

Skup akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego
przez WZA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w
Uchwale nr 14/2011.Warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych są następujące:
a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji, o łącznej wartości nominalnej
55.555,50 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte
w ramach upoważnienia stanowi 3,64 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;
b)
nabywanie
akcji
własnych
może
nastąpić
w
terminie
18
miesięcy
od
dnia
podjęcia
niniejszej
uchwały.
c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)i nie wyższą niż 9 zł (dziewięć złotych) za jedną akcje,
d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich
nabycia,
e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte,
f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz
zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,
g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu
Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed
rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. Ponadto nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej,
przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia
przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej
działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu
przeznaczenia akcji.

Wyniki AUXILIUM S.A. w miesiącu czerwcu 2011r.

572.569,01 zł. Zysk bilansowy zrealizowany w czerwcu 2011
roku wynosi 62.435,85zł. Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za sześć miesięcy 2011 r. wyniosły 4.486.420,97zł. Zysk netto za sześć
miesiący 2011 roku wynosi 749.925,20zł.

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu czerwcu 2011 roku osiągnęły poziom

Wakacje nowozatrudnionych - na jakich zasadach.

Lato zbliżało się dużymi krokami, aż w końcu go mamy, a wraz z nim czas wakacyjnych wyjazdów. W związku z tym wakacje to również czas
wzmożonego udzielania urlopów pracownikom. Urlop wypoczynkowy jest gwarantowanym przez Konstytucję RP, a skonkretyzowanym w kodeksie
pracy, jest szczególnym uprawnieniem pracownika opisanym jako coroczny, płatny, nieprzerwany okres ustawowego zwolnienia od obowiązku
świadczenia pracy u danego pracodawcy, przysługującym pracownikowi w celu regeneracji sił. Wymiar urlopu określają przepisy prawa pracy, a
okres jego wykorzystania ustala pracodawca w planie urlopów, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku
pracy. Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi bez względu na podstawę prawną stosunku pracy. Wakacje to dla niektórych
również moment na podjęcie pracy po zakończonym okresie edukacji. Czy jako nowozatrudniony pracownik mamy szansę skorzystać z kilku dniu
urlopu? Pracodawcy równie często zachodzą w głowę jak prawidłowo udzielić urlopu nowo zatrudnionemu pracownikowi nieposiadającemu stażu
pracy?Na podstawie art. 152 Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu, który ma być płatny i nieprzerwany. Do
prawidłowego obliczania urlopu stosuje się art. 153 Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracownik również ten podejmujący pracę po raz pierwszy
uzyskuje prawo do urlopu po przepracowaniu pierwszego miesiąca.To ile dni urlopu mu przysługuje oblicza się w następujący sposób. Najpierw
należy obliczyć wymiar urlopu przysługujący pracownikowi po przepracowaniu roku. Wymiar urlopu po przepracowaniu roku w
przypadku pracownika który po raz pierwszy podejmuje pracę i nie posiada żadnego stażu pracy zgodnie z art. 154 ust 1 pkt KP w związku z art. 155
KP wyniesie 20 dni. Następnie ten wynik należy podzielić przez liczbę 12 miesięcy. Wówczas otrzymamy liczbę dni urlopu które przysługują
pracownikowi w każdym miesiącu. Zatem zgodnie z powyższym pracownikowi bez stażu pracy w pierwszym miesiącu pracy będą przysługiwać 2 dni
urlopu (liczbę 20 podzieliliśmy przez 12 i zaokrągliliśmy w górę). Może to niezbyt wiele, ale dokładając do tego weekend to można już zaplanować
krótki wakacyjny wypoczynek.

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Dziennik Gazeta Prawna 25.07.2011 W jaki sposób rozliczyć zamortyzowaną maszynę po

szkodzie
Dziennik Gazeta Prawna 21.07.2011 Opłata jest kosztem operacyjnym
Dziennik Gazeta Prawna 18.07.2011 Zakup apteczki to koszt podatkowy
Dziennik Gazeta Prawna 18.07.2011 Pokoje socjalne w hali produkcyjnej stanowią część
budynku-opinia
Dziennik Gazeta Prawna 05.07.2011 W księgach trzeba wpisać bilans otwarcia
Dziennik Gazeta Prawna 05.07.2011 Wydatek na alkomat może być kosztem uzyskania
przychodu
Dziennik Gazeta Prawna 30.06.2011 Przy przekształceniu spółki osoby fizycznej w kapitałową
trzeba wcześniej zamknąć ksiegi.
Moja Firma 30.06.2011 Podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło i
akcyzę
Parkiet 28.06.2011 AUXILIUM, podział zysku za 2010r.
Dziennik Gazeta Prawna 27.06.2011 W jaki sposób ująć w ksiegach rachunkowych kaucję
gwarabcyjną.
Dziennik Gazeta Prawna 24.06.2011 Opłata pocztowa to koszt operacyjny.
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