
Raport bieżący nr 06/2010 

Tytuł: Zmiana (uzupełnienie) porządku obrad NWZA  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

I. [Zmiana porządku NWZA] 

Działając zgodnie z treścią § 38 ustęp 1 punkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia                  

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych (...), Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej także, jako „Spółka”), 

na podstawie postanowień Art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o żądanie 

uzupełnienia porządku obrad ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2010 roku, otrzymane                   

w dniu 25 stycznia 2010 roku od akcjonariusza Spółki, spółki pod firmą Holding Wronki S.A., 

ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [w zakresie 

wskazanym w treści Punktu 5 lit a) i b)*], zwołanego na dzień 16 lutego 2010 roku (godzina 14.30): 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.  

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Fabryki 

Lodówek oraz Fabryki Pralek, wraz z prawami Spółki do nieruchomości fabrycznych; 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Budynku 

Kotłowni Gazowej, wraz z prawami Spółki do nieruchomości fabrycznych; 

c) zmian w Statucie Spółki; 

d) przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 

e) umorzenia akcji Spółki; 

f) obniżenia kapitału zakładowego; 

g) zmian w Statucie Spółki, uwzględniających zmiany dokonane podjętą na Zgromadzeniu 

uchwałą w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki; 

h) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 

i) zmian w składzie kolegialnym Zarządu; 

j) zmian zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.  

6. Wolne wnioski.  
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7. Zamknięcie Zgromadzenia.  

 
[* dotychczasowa treść Punktu 5 a) i 5b): 

 

5a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Fabryka Lodówek oraz 

Fabryka Pralek); 

5b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Budynek Kotłowni 

Gazowej)]. 

Uzasadnienie 

Ogłoszony w dniu 20 stycznia 2010 roku porządek obrad nie ujmował (w sposób 

wyczerpujący) materii dotyczącej podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

zorganizowanych części przedsiębiorstwa: Fabryki Lodówek i Fabryki Pralek, oraz Budynku 

Kotłowni Gazowej. Zważywszy na fakt, iż zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

jest konieczna w celu dokonania tych transakcji, porządek obrad powinien wyraźnie przewidywać 

podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tych zorganizowanych części 

przedsiębiorstwa, wraz z przeniesieniem praw do nieruchomości fabrycznych.  

Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki wymaga uchwały zarówno, co do zbycia 

ZORG, jak i praw do nieruchomości – celem uniknięcia wątpliwości, że zgoda na sprzedaż ZORG          

(i samo ZORG) obejmuje nieruchomości, zapis punktów porządku obrad w tejże materii powinien 

otrzymać proponowany powyżej zapis.  

Bez modyfikacji porządku obrad, zdolność Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki                  

do wyrażenia zgody na proponowane transakcje mogłaby być kwestionowana, w związku                  

z niemożliwością podejmowania uchwał w sprawach nieprzewidzianych porządkiem obrad.  

II. [Zmiana projektu uchwały NWZA w sprawie przyjęcia porządku obrad] 

Konsekwencją zmiany (uzupełnienia) porządku obrad jest nowe brzmienie projektu Uchwały                   

Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna                   

z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.   

Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 2/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 16 lutego 2010 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwala,                  

co następuje: 

§ 1. [Porządek obrad] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia 

przyjąć następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.  

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Fabryki 

Lodówek oraz Fabryki Pralek, wraz z prawami Spółki do nieruchomości fabrycznych; 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Budynku 

Kotłowni Gazowej, wraz z prawami Spółki do nieruchomości fabrycznych; 

c) zmian w Statucie Spółki; 

d) przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 

e) umorzenia akcji Spółki; 

f) obniżenia kapitału zakładowego; 

g) zmian w Statucie Spółki, uwzględniających zmiany dokonane podjętą na Zgromadzeniu 

uchwałą w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki; 

h) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki; 

i) zmian w składzie kolegialnym Zarządu; 

j) zmian zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.  

 

6. Wolne wnioski.  

7. Zamknięcie Zgromadzenia.  

 
§ 2. [Wejście uchwały w życie]  

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.  


