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Raport bieżący nr 27/2010 

 

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

 

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

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

załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 

dniu 26 maja 2010 roku. 

 
 

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 1/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do 

postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Panią/Pana _________________________. 

 

Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 2/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: 

 

§ 1. [Porządek obrad] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia przyjąć 

następujący porządek obrad: 
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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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Amica Wronki S.A z działalności Spółki w 2009 r. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki               

w 2009 r. 

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki                

za rok 2009. 

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2009. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 r., oraz wyników 

dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2009 r., sprawozdań 

finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie 

podziału zysku za rok 2009.  

11. Podjęcie Uchwał w sprawach: 
 

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz 
sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.; 

2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w  2009 r. 
oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań 
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2009 roku oraz wniosku Zarządu 
Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2009; 

3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w 2009 r. (blok głosowań); 

4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków w 2009 r. (blok głosowań); 

5) podziału zysku netto za 2009 r.; 

6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki 
w 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Amica Wronki za 2009 r.; 

7) umorzenia akcji Spółki, 

8) obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 

9) zmian w Statucie Spółki uwzględniających zmiany dokonane podjętą uchwałą 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 
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10) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki, 

11) powołania Członków Rady Nadzorczej, 

12) zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 

 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
§ 2. [Wejście uchwały w życie]  

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.  
 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 3/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 
 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na 

podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od 

dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego 

rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z dnia [***] kwietnia 2009 roku                

i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami 

Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce 

w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej 

Spółki. 

 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 

UCHWAŁA NR 4/2010 



 4/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                    

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień                     

§ 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem 

finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz po zapoznaniu                         

się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thorton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z dnia                      

[***] kwietnia 2009 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. sprawozdanie finansowe                  

za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, obejmujące: 

  

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę [***]  tysięcy złotych, 

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, 

wykazujący zysk netto w kwocie [***]  tysięcy złotych,  

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału 

własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę [***]  tysięcy 

złotych, 

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę [***] tysięcy 

złotych, 

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, - 

 

jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym. 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
* - dane zostaną uzupełnione po opublikowaniu jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2009  
 
 
 
 



 5/20

Projekt uchwały do Punktu 11.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:                             
 

UCHWAŁA NR 5/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A.               z 

działalności w roku 2009 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i 

sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału 

zysku za rok 2009   

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu 

sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2009 zatwierdza rzeczone 

sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki. 

 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu 

sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy 

Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. oraz oceny 

wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:                                  
 

UCHWAŁA NR 6/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie                       

§ 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2009, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Jackowi Rutkowskiemu - 
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Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku                  

do dnia 31 grudnia 2009 roku.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:                                  
 

UCHWAŁA NR 7/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
2009 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie                       

§ 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2009, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Andrzejowi Kadzińskiemu - 

Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku                  

do dnia 31 grudnia 2009 roku.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:                                  
 

UCHWAŁA NR 8/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
2009 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie                       

§ 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2009, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Wojciechowi Antkowiakowi - 
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Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 28 maja 2009 roku                  

do dnia 31 grudnia 2009 roku.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:                                  
 

UCHWAŁA NR 9/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie                       

§ 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2009, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu Wojciechowi Kocikowskiemu 

– Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku                  

do dnia 31 grudnia 2009 roku.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 10/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2009 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie                          

z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej                

z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - 
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Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 

2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 11/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2009 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie                          

z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej                

z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Pani Bognie Sikorskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 

roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 12/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2009 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając stosownie                         

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie                          

z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej                

z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Panu Piotrowi Sawali - Członkowi Rady Nadzorczej, 
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absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 

roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 13/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2009 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie                         

z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej                

z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Panu Wojciechowi Kochankowi - Członkowi Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 25 lutego 2009 roku do dnia                    

31 grudnia 2009 roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 14/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2009 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie                          

z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej                
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z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Panu Grzegorzowi Golec - Członkowi Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 28 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 

roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 15/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2009 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie                          

z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej                

z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Panu Wojciechowi Antkowiakowi - Członkowi Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 23 

lutego 2009 roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 16/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2009 

 
§ 1. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając stosownie                          

do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie                          

z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej                

z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Panu Jarosławowi Obarze - Członkowi Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 28 

maja 2009 roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Projekt uchwały do Punktu 11.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 17/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2009 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                      

do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 

1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie 

art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwala, 

co następuje:  

§ 1. 

Zysk netto w kwocie [***] zł (słownie złotych: [***]), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
* - dane zostaną uzupełnione po opublikowaniu jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2009  
 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 18/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  
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w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 

2009 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. działając stosownie do 

postanowień Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po 

zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za 

okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią 

biegłego rewidenta  „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia [***] kwietnia 

2009 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i 

dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce 

w Grupie Kapitałowej „Amica Wronki” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają 

rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Projekt uchwały do Punktu 11.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 19/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej                   

za rok obrotowy 2009  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. działając stosownie                   

do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek 

handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia                     

31 grudnia 2009 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thorton Frąckowiak”              

Sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu z dnia [***] kwietnia 2009 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
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Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 

2009 roku, obejmujące: 

  

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę [***] tysiące złotych,  

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia                     

2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie [***] tysięcy złotych, 

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału 

własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę [***] tysięcy 

złotych,  

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę [***] tysięcy 

złotych, 

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
* - dane zostaną uzupełnione po opublikowaniu skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 
2009  
 
Projekt uchwały do Punktu 11.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 

UCHWAŁA NR 20/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie umorzenia akcji Spółki  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając w oparciu o 

postanowienia Art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz stosowne postanowienia Statutu Spółki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. umarza: 

 



 14/20

1) 236.786 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji własnych 

Spółki serii B, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, nabytych przez Spółkę w celu 

umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w 

ramach Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, - przyjętego przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały Nr 5 z dnia 18 

września 2008 roku; 

2) 725.441 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden) akcji własnych 

Spółki serii B, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, nabytych przez Amica Wronki S.A.             

od spółki zależnej - Sidegrove Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr),  Themistokli Dervi 48, 

Centennial Building 7th Floor (1066 Nicosia), utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Republiki 

Cypru, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki 

Republiki Cypru, pod numerem HE 109995.  

 

§ 2. 

Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 

30.341.837,66 zł: [w tym 1.832.006,36 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące osiem 

złotych i 36/100) – koszty Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia; 28.509.831,30 zł 

(dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 30/100) - 

łączna wysokość wynagrodzenia za akcje nabyte przez Amica Wronki S.A. od spółki zależnej - Sidegrove 

Holdings Ltd.]. 

§ 3.  

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz z 

zachowaniem wymogów określonych w Art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią Art. 360 

§ 4 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 4. 

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. 

 

 § 5. 

Traci moc Uchwała Nr 21/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki 

Spółka Akcyjna z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie umorzenia akcji własnych.  

 

[Uzasadnienie: Spółka nabywa akcje własne: (i) w ramach rozpoczętego w dniu 20 października 2008 

roku Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, - przyjętego przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały Nr 5 z dnia 18 września 2008 roku (vide: Raport 

bieżący nr 67/2008 z dnia 19 września 2008 roku oraz Raport bieżący nr 72/2008 z dnia 17 października 
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2008 roku) oraz (ii) w ramach transakcji Nabycia Akcji w celu ich umorzenia, zawartej w dniu 18 marca 

2010 roku (vide Raport bieżący 23/2010)]. 

 

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 21/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie 

Art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka 

Akcyjna Uchwały Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka 

Akcyjna w sprawie umorzenia akcji, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.924.454 zł (jednego 

miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech złotych).       

 

§ 2. 

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 962.227 (słownie: dziewięciuset 

sześćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu siedmiu) akcji własnych Spółki serii B, o wartości 

nominalnej 2 (dwa) złote każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.   

 

§ 3. 

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z zachowaniem wymogów określonych w Art. 456 Kodeksu 

spółek handlowych oraz zgodnie z treścią Art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 4. 

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do 

sumy wartości nominalnej Akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 962.227 (słownie: dziewięciuset 

sześćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu siedmiu) akcji własnych Spółki serii B, o wartości 

nominalnej 2 (dwa) złote każda, zgodnie z Uchwałą Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie umorzenia akcji. 
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§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr 22/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki 

Spółka Akcyjna z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  

 

Projekt uchwały do Punktu 11.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

 

UCHWAŁA NR 22/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie zmiany Statutu Spółki   
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie 

Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. [Zmiany] 

A. 

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasowa treść  

 

Kapitał Akcyjny spółki wynosi 17.475.000,- (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych 

i dzieli się na 8.737.500 (osiem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji. 
 

otrzymuje następujące brzmienie:  

 

Kapitał Akcyjny spółki wynosi 15.550.546,- (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt  tysięcy pięćset 

czterdzieści sześć) i dzieli się na 7.775.273 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje. 

 

B. 

W § 7 ust. 2 Statutu Spółki dotychczasowa treść:  

 

Akcje serii B o numerach od 05.825.001 do 08.737.500 są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w 

dywidendzie od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku ( 01 I 1997) roku. 
 

otrzymuje brzmienie: 
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Akcje serii B o numerach od 05.825.001 do 07.775.273 są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w 

dywidendzie od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (01 I 1997) 

roku. 

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr 23/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki 

Spółka Akcyjna z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian 

Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.  

 

Projekt uchwały do Punktu 11.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 23/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki  
 

§ 1. [Upoważnienie]  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie 

Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Rade Nadzorczą Spółki do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 26 maja 2010 roku.    

 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 

Projekt uchwały do Punktu 11.11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR --/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  
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w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie                 

§ 19 ustęp 2 punkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Powołuje się Panią/Pana ____________________ na Członka Rady Nadzorczej, na okres 3-letniej 

kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 maja 2010 roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.  

 

Projekt uchwały do Punktu 11.12) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR --/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej  

 

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 punkt 5) Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się stawki kwotowe wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej                          

„Amica Wronki” S.A., w następującej wysokości: 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – brutto 13.000 zł (trzynaście tysięcy złotych); 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – brutto 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych);  

Członek Rady Nadzorczej – brutto 7.000 zł (siedem tysięcy złotych). 

 

§ 2. 

 

1. Ponadto wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Członkom „Amica Wronki” S.A. przysługuje 

wynagrodzenie dodatkowe uzależnione od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. 
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(„Spółka”), wypłacane w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni po zatwierdzeniu przez walne 

zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy, w całkowitej 

wysokości 1,5 % (jeden i pięć dziesiątych procenta) skonsolidowanego zysku brutto osiągniętego 

przez Grupę Kapitałową Amica Wronki w roku obrotowym, za który skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe podlega rzeczonemu zatwierdzeniu. 

2. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, przysługuje w czasie sprawowania funkcji Członka 

Rady Nadzorczej. 

3. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, podlega podziałowi pomiędzy Członków Rady 

Nadzorczej w częściach równych. 

4. Pierwsze wynagrodzenie dodatkowe obliczona na zasadach wskazanych powyżej, jest należne 

Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.    

§ 3. 

Nadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. może przyznać Członkom Rady 

Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, 

przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.   

§ 4. 

1. Z chwilą wejście niniejszej uchwały w życie traci moc Uchwała Nr 28/2010 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia „Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 16 lutego                      

2010 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej, przy czym w zakresie obliczenia wynagrodzenia uzależnionego od wyniku za rok 

2009 stosuje się zasady dotychczasowe. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

[W stosunku do treści Uchwały Nr 28 NWZA AWSA z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia 

zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej propozycja zmian odnosi się do 

wskaźnika na podstawie którego wyliczana jest wysokość premii rocznej dla Członków Rady Nadzorczej; 

aktualnie podstawą jego wyliczenia jest zysk brutto osiągnięty przez spółkę, a nie zysk brutto osiągany 

przez Grupę Kapitałową].     

 
 
 
 
 
 
 
 


