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Raport bieżący nr 33/2010  

 

Tytuł: Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki 

Spółka Akcyjna w dniu 26 maja 2010 roku 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 

 

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Emitent”), działając w drodze 

wykonania postanowień § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. w dniu 26 maja 2010 roku. 

 
A. 

 
 

Treść 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 Pana Jacka Masiotę. 

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  
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Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu 

procent) głosów.  

 

Treść 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: 

 

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.; 



 3/34

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; 

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.  
 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść 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 z jej 

działalności 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                

23 kwietnia 2010 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; uznając, że 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. 
 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 

UCHWAŁA NR 4/2010 

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                      

23 kwietnia 2010 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 927.454 tysięcy złotych, 

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia               

2009 wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 41.120 tysięcy złotych; 

c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 

dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 40.901 tysięcy złotych, 

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 

od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 12.929 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. 
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Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
 
Treść 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. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 
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Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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 - 

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. 
 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść 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. 
 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 

 
Treść 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 
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§ 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 - 

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. 
 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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. 
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Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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 - 

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. 

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  
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Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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. 

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 12/34

Treść 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, 

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. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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 
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§ 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. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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                

z działalności w roku obrotowym 2009, udziela Panu Grzegorzowi Golcowi - Członkowi Rady 

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

31 grudnia 2009 roku.  
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 
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Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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. 

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. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść 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 9.118.973,12 złotych podzielony jest w następujący sposób: 

 

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 8.718.973,12 zł (ośmiu milionów siedmiuset osiemnastu 

tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech złotych i 12/100); 

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 400.000 zł (czterystu tysięcy złotych).  
 

[Szczegółowy rozdział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele socjalne pozostawia się w gestii Zarządu 

Spółki]. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść 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  

 
 
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 23 kwietnia 

2010 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. 
 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść 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 23 kwietnia 2010 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. 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 940.423 tysięcy złotych,  

b) skonsolidowane sprawozdanie  z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do              

31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 34.012 tysięcy złotych, 

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

własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 32.966 tysięcy 

złotych,  

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.060 tysięcy 

złotych, 

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, - 
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jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym. 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
Treść 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: 

 

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.             
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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.  

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść 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. 

 

§ 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.  
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Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 

Treść 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 zakładowy Spółki wynosi 15.550.546,- (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt  tysięcy pięćset 

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

dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje. 
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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: 

 

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.  

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 

Treść 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  
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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. 

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 

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

UCHWAŁA NR 24/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
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 Pana Tomasza Rynarzewskiego na Członka Rady Nadzorczej, na okres 3-letniej kadencji 

rozpoczynającej się w dniu 26 maja 2010 roku.  
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.  

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 

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

UCHWAŁA NR 25/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
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 Bognę Sikorską 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. 

 

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 
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Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

  

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

UCHWAŁA NR 26/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
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 Pana Wojciecha Kochanka 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.  

Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  
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Treść uchwały do Punktu 11.11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 27/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie powołania Niezależnego 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 Pana Grzegorza Golca na Niezależnego 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. 

  

Łączna liczba ważnych głosów* – 658.875 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt pięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 658.875 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 

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

UCHWAŁA NR 28/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  
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w sprawie powołania Niezależnego 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 Pana Piotra Sawalę na Niezależnego 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. 

  

Łączna liczba ważnych głosów* – 658.875 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt pięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 658.875 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 

* Przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu 

wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce; przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej 

każdej akcji przysługuje jeden głos. 

 

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

UCHWAŁA NR 29/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2010 roku  

 
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej  
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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. 

(„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 zatwierdzeniu. 

2. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, przysługuje za okres 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 obliczone 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                      
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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.  

 
Łączna liczba ważnych głosów – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.306.489 (sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% 

(stu procent) głosów.  

 
B. [Informacja o ewentualnych sprzeciwach] 

 
Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek 

z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego 

Zgromadzenia. 

 
C. [Załączniki do Uchwały NWZA] 

 

Załączniki w postaci sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) oraz 

dokument Zwięzła Ocena Sytuacji Spółki publikowane były przez Emitenta w Raportach okresowych w 

dniu 30 kwietnia oraz Raporcie bieżącym w dniu 21 maja br.   
* Załącznik do Uchwały 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   

SPRAWOZDANIE 

RADY NADZORCZEJ AMICA Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach 

z działalności w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 
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I. Na dzień 01 stycznia 2009 roku funkcje członków Rady Nadzorczej pełnili: 

 

1. Wojciech ANTKOWIAK  – Członek RN 

2. Jarosław OBARA – Członek RN 

3. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN 

4. Piotr SAWALA – Członek RN 

5. Bogna SIKORSKA  – Członek RN 

 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku funkcje członków Rady Nadzorczej pełnili: 

 

1. Grzegorz GOLEC - Członek RN 

2. Wojciech KOCHANEK – Członek RN 

3. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN 

4. Piotr SAWALA – Członek RN 

5. Bogna SIKORSKA – Członek RN 

 

W dniu 23 lutego 2009 roku Pan Wojciech Antkowiak, a w dniu 28 maja 2009 roku Pan Jarosław 

Obara złożyli rezygnację z udziału w pracach Rady Nadzorczej. Na ich miejsce Walne Zgromadzenie 

wybrało Pana Wojciecha Kochanka oraz Pana Grzegorza Golca. 

 

II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń, a przedmiotem jej obrad 

były zagadnienia, które można podzielić na kilka grup (wykaz wszystkich uchwał Rady znajduje 

się w załączniku do niniejszego sprawozdania): 

 

1. Proces sprzedaży Fabryki Lodówek i Fabryki Pralek, 

 

2. Realizacja programów podnoszenia efektywności działalności Spółki, 

 

3. Bieżąca i perspektywiczna strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki, 

 
4. Realizacja ustawowych obowiązków w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki. 

 
 

Ad. 1. 

 

Jednym z głównych zagadnień rozważanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w okresie 

sprawozdawczym było przeprowadzenie przez Spółkę procesu sprzedaży Fabryki Lodówek i Fabryki 
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Pralek korporacji koreańskiej Samsung. Członkowie Rady Nadzorczej nadzorowali przedmiotowy proces 

poczynając od etapu diagnostycznego, poprzez poszczególne etapy negocjacji, do podjęcia stosownej 

uchwały wyrażającej zgodę Rady oraz podpisania przez Zarząd umowy sprzedaży. Członkowie Rady w 

trakcie tego procesu byli systematycznie informowani o przebiegu powyższego procesu. W trakcie 

posiedzeń zaznajamiano się z uzasadnieniem ekonomiczno – finansowym sprzedaży obu Fabryk, 

szczegółami przebiegu negocjacji oraz konkretną treścią umowy sprzedaży. Przedmiotem szczególnie 

intensywnych dyskusji były wnioski wynikające ze sprzedaży Fabryki Lodówek i Fabryki Pralek dla dalszej 

strategii rozwoju Spółki AMICA Wronki S.A. 

 

Ad. 2. 

 

W roku sprawozdawczym 2009 Spółka kontynuowała zapoczątkowane we wcześniejszych latach działania 

ukierunkowane na podnoszenie efektywności i sprawności jej funkcjonowania i działalności. Konieczność 

podejmowania tych działań wynikała z rosnącej konkurencji na rynku krajowym oraz na rynkach 

eksportowych. W sensie operacyjnym nadzorowi i kontroli podlegały w szczególności uzyskiwane przez 

Spółkę poziomy rentowności sprzedaży, których stosowna wysokość była warunkiem dalszego rozwoju 

firmy. Znaczenie podejmowanych działań wynikało między innymi z negatywnego oddziaływania na 

Spółkę rosnących cen materiałów i surowców używanych w procesach produkcyjnych, a także silnych 

wahań kursu polskiej złotówki wpływających na rentowność eksportu. Rada Nadzorcza konsekwentnie 

monitorowała oraz nadzorowała wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd Spółki w 

przedmiotowym zakresie, dyskutując oraz oceniając na swoich posiedzeniach ich realizację. Znajdowało to 

odzwierciedlenie w kolejnych punktach porządków obrad, które dotyczyły między innymi: 

 

a) Kontynuowania programów obniżania kosztów materiałowych produkcji, 

 

b) Przebiegu procesu zabezpieczania transakcji przed ryzykiem kursowym, 

 
c) Wprowadzania nowych bardziej zaawansowanych technicznie i bardziej efektywnych 

modeli produktów, 

 
d) Polityki zakupowej i podejmowanych w jej ramach działań przystosowawczych 

mających na celu zneutralizowanie negatywnego wpływu podwyżek cen surowców i 

materiałów zużywanych w procesie produkcyjnym (dywersyfikacja dostawców, 

podnoszenie skuteczności negocjacji cenowych), 
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e) Działań przystosowawczych i oszczędnościowych w warunkach kryzysu finansowego i 

gospodarczego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych we wszystkich sferach 

działalności Spółki (inwestycje, kadry, marketing, finanse, organizacja), 

 
 

f) Zasad polityki handlowej i warunków handlowych na rynku krajowym z 

uwzględnieniem polityki cen i polityki marż. 

 

Ad. 3. 

 

Bieżące funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju Spółki AMICA Wronki S.A. były przedmiotem 

zainteresowania członków Rady na każdym z jej posiedzeń. Znalazło to odzwierciedlenie w kolejnych 

porządkach obrad, które dotyczyły między innymi: 

a) Kompleksowej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki oraz jej wyników 

osiągniętych w 2008 roku (ocena i hierarchizacja głównych czynników wpływających na 

wynik finansowy, stopień realizacji wyznaczonych celów i zadań, podstawowe wnioski 

strategiczne i operacyjne dla działalności Spółki w 2009 roku), 

 

b) Realizacji zadań finansowych Spółki oraz Grupy Amica Wronki w poszczególnych 

miesiącach i kwartałach 2009 roku (analizy porównawcze z wynikami i wskaźnikami 2008 

roku, ocena stopnia wykonania budżetu 2009 roku, stopień realizacji wskaźników 

ustalonych z bankami, wskaźniki ekonomiczno - finansowe), 

 
c) Szczegółowej analizy przygotowanego przez Zarząd „Budżetu 2010” (ocena przyjętych 

założeń oraz potencjalnych szans i zagrożeń, wnioski strategiczne i operacyjne dla 

działalności Spółki), 

 
d) Podejmowanych działań we wszystkich sferach działalności i funkcjonowania Spółki w 

związku z międzynarodowym kryzysem finansowym i gospodarczym, 

 
e) Sytuacji w sferze sprzedaży krajowej i eksportowej poszczególnych asortymentów 

produktów i towarów (porównanie z planami Budżetu, przyczyny spadku obrotów oraz 

marży, analiza udziałów rynkowych, podjęte działania handlowe i marketingowe), 

 
f) Działań zaradczych podejmowanych w sferze polityki handlowej obejmujących sferę 

kadrową, organizacyjną, politykę cen, politykę bonusów, politykę dystrybucji i politykę 

marketingową, 
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g) Realizacji celów biznesowych i finansowych w podmiotach Grupy Kapitałowej AMICA – 

w tym diagnozy przyczyn braku realizacji wyników budżetowych w niektórych spółkach 

Grupy oraz podejmowanych działań zaradczych, 

 
h) Realizacji importu i sprzedaży sprzętu „małego AGD” z Chin. 

 

Ad. 3. 

 

W ramach kodeksowych zobowiązań nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza wykonywała 

podejmowała stosowne uchwały dotyczące między innymi przygotowywanych materiałów na zwyczajne i 

nadzwyczajne walne zgromadzenia Spółki, wniosków odnoszących się do podziału zysku bilansowego, 

jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Zarządu, 

przyjętych przez Spółkę standardów ładu korporacyjnego oraz wskazania biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania finansowego Spółki. W ramach tej sfery działalności Rady przygotowano 

również dokument dotyczący zwięzłej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki. 

 

 

Wronki, 04.05.2009   Za Radę Nadzorczą AMICA WRONKI S.A. 

                                                           Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

                                                                   Tomasz Rynarzewski 

 

 

 

 
 


