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Raport bieżący nr 50/2010  

 

Tytuł: Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy                      

Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 21 września 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. w dniu 21 września                    

2010 roku. 

 
A. 

 
Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 01/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 21 września 2010 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne 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 – 6.084.489 (sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.084.489 (sześć milionów osiemdziesiąt cztery 

tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0; 

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.  

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością 100% (stu 

procent) głosów.  
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Treść uchwały do Punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 02/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 21 września 2010 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

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

§ 1. [Porządek obrad] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia przyjąć 

następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych 

uchwał; sporządzenie listy obecności. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki (Kotłowni Gazowej – w 

ramach transakcji zbycia użytkowania wieczystego i własności budynków oraz budowli wraz z 

ruchomościami związanymi); 

b) zmian w składzie kolegialnym Zarządu (powołania Członka Zarządu odpowiedzialnego za Pion 

Zakupów). 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
§ 2. [Wejście uchwały w życie]  

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.  
 
 
Treść uchwały do Punktu 5 a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 03/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 21 września 2010 roku  
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w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości fabrycznych Spółki  

 

§ 1. [Zgoda] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. („Spółka”) działając stosownie 

do postanowień art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 8 Statutu Spółki, 

wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości fabrycznej Spółki – tj. części prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę 

wieczystą nr PO1A/00041911/7, obejmującą działkę gruntu nr 1729/1 oraz własność budynków na niej 

posadowionych. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się kotłownia gazowa, magazyn oleju 

opałowego wraz z pompownią, związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w parę wodną oraz gorącą 

wodę. Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje także 

ustanowienie służebności niezbędnych do korzystania ze zbywanego prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości. Sprzedaż ww. nieruchomości fabrycznej zostanie przeprowadzona na zasadach 

uzgodnionych z nabywcą przez Zarząd Spółki. 

 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 
Treść uchwały do Punktu 5 b) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 04/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 21 września 2010 roku  

w sprawie powołania Członka Zarządu  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając                         

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

 

§ 1. 

Powołuje się Pana Tomasza Dudka na Członka Zarządu, na okres 3-letniej kadencji rozpoczynającej się                  

w dniu 21 września 2010 roku.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.  
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Łączna liczba ważnych głosów – 6.084.489 (sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące 

czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów; 

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.084.489 (sześć milionów osiemdziesiąt cztery 

tysiące 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. 

 


