
 
 

1

Raport bieżący nr 24/2010 
 
Tytuł: Amica Wronki S.A – zbycie aktywów znacznej wartości, podpisanie umowy sprzedaży zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, wejście w życie umowy OEM o dostawie 
 
 
Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej, jako „Spółka”, „Amica” bądź „Emitent”) działając w drodze wykonania 

postanowień § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami, dalej, jako 

„Rozporządzenie”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 31 marca 2010 roku Spółka zawarła następującą 

umowę z Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach (dalej, jako 

„Samsung”): 

 

I. 

 

Umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

 

Podpisanie Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło w wykonaniu zobowiązania 

wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży, podpisanej pomiędzy Spółką a Samsungiem w dniu                  

22 grudnia 2009 roku, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających określonych w treści 

przedwstępnej umowy sprzedaży. O szczegółach przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Spółka informowała w treści Raportu bieżącego Nr 61/2009. 

 

Przedmiot Umowy sprzedaży ZORG 

Zgodnie z umową, Amica sprzedała Samsungowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, obejmującą 

produkcję pralek i lodówek. 

Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki obejmuje między innymi następujące składniki: nieruchomości 

gruntowe i budynkowe, które wchodzą w jej skład, linie produkcyjne, majątek ruchomy i narzędzia 

produkcyjne, jak również określone prawa własności intelektualnej z nią związane. Pracownicy 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostają przeniesieni do Samsunga na mocy art. 231 Kodeksu pracy. 

Cena sprzedaży 

Łączna cena sprzedaży płatna za Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa – za wyjątkiem zapasów i części 

zamiennych – wynosi 204.500.000 (dwieście cztery miliony pięćset tysięcy) złotych. Dodatkowo, Spółka 

sprzedała Samsungowi surowce, części i zapasy produkcji w toku wymagane dla produkcji i dostawy pralek i 

lodówek za cenę 15.813.173,12 (piętnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy 

12/100) złote.  
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Cena sprzedaży zostanie uiszczona na rzecz Emitenta w następujących kwotach i terminach: 

(i) w dniu podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Samsung uiści na 

rzecz Spółki kwotę w wysokości 192.124.423,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto 

dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote); 

(ii) w dniu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 

działkę gruntu 1747 o obszarze 0,0165 ha, po spełnieniu się warunku, że Burmistrz Miasta i 

Gminy Wronki nie wykona przysługującego Miastu i Gminie Wronki prawa pierwokupu, 

Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) 

złotych; 

(iii) po upływie czterech miesięcy od dnia podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, po zakończeniu fazy pierwszej separacji, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę 

w wysokości 18.742.500 (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) złotych; 

(iii)  po upływie sześciu miesięcy od dnia podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, po zakończenie fazy drugiej separacji, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w 

wysokości 9.371.250 (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt) złotych. 

Wartość ewidencyjna zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Wartość ewidencyjna (księgowa netto) sprzedawanych w ramach ZORG środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych wynosi 198.912.975,55 złotych i obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne               

i prawne. Wartość ewidencyjna (księgowa) sprzedawanych w ramach ZORG zapasów surowców, części                    

i produkcji w toku zostanie podana w późniejszym terminie. 

Kryterium uznania umowę za znaczącą  

Wskazana powyżej umowa spełnia kryterium umowy znaczącej w rozumieniu postanowień Rozporządzenia, 

ponieważ jej wartość przekracza próg 10% wartości kapitału własnego Spółki. 

Kary umowne  

W Umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarte zostały postanowienia dotyczące 

możliwości naliczenia kar umownych w okolicznościach wskazanych w Umowie, jednakże maksymalna 

wysokość każdej z kar umownych nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200.000,00 euro.  

Brak powiązań 

 Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami wchodzącymi w skład jego organów: zarządzającego i 

nadzorującego a Samsungiem.  



 
 

3

II. 

Ponadto, Zarząd Spółki, działając w drodze wykonania postanowień § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia, 

niniejszym zawiadamia, że w dniu 31 marca 2010 roku weszła w życie Umowa OEM o dostawie, której 

szczegóły zostały przedstawione przez Spółkę w raporcie bieżącym numer 61/2009.  

 

[Podstawa prawna – Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, w związku z § 5 

ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia] 

 


