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Tytuł: Przebieg postępowania dotyczącego spółki zależnej; zawarcie znaczących umów przez 

Emitenta (spółkę zależną)  

 

Zarząd Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach („Emitent”) informuje, że w dniu                       

11 października 2010 roku stwierdzona została prawomocność Postanowienia Sędziego 

Komisarza z dnia 12 sierpnia 2010 r. o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki Ares Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  

 

Tym samym, Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach przejęła zarząd nad spółką                       

Ares Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. Amica Wronki S.A. 

podpisała ze spółką Ares Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. umowę sprzedaży 99,97 % 

(dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) udziałów własnych w tej 

spółce, w celu ich umorzenia, za łączną cenę 56.049.565 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć 

milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć).  

 

Ponadto Emitent informuje, ze Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach w dniu                       

11 października 2010 roku nabyła 100 % (sto procent) udziałów w spółkach pod firmą: Tetafin 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. oraz Basefin Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., 

jednocześnie podnosząc kapitał zakładowy w tych spółkach z o.o. odpowiednio: do kwoty 

13.750.000 zł (trzynastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) oraz do kwoty 

42.300.000 zł (czterdziestu dwóch milionów trzystu tysięcy złotych).  

 

Spółka Tetafin Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. nabyła w dniu 11 października 2010 r. od 

Ares sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. nieruchomości w postaci Centrum Logistycznego w 

Gorzowie Wlkp. oraz „Magazynów Zawarcie” w Gorzowie Wlkp. za łączną kwotę netto 

13.750.000 zł (trzynastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) + VAT.  

 

Spółka Basefin sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. nabyła w dniu 11 października 2010 r. od 

Ares sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. nieruchomość w postaci Centrum Handlowego 



„Panorama” w Gorzowie Wlkp. za kwotę 42.300.000 zł (czterdziestu dwóch milionów trzystu 

tysięcy złotych). + VAT.  

 

[Pozostałe warunki powyżej wskazanych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w 

tego typu umowach; w/w Umowy nie przewidują kar umownych ani nie zawierają zastrzeżenia 

warunku bądź terminu].  

 

Opisane powyżej wskazane transakcje mają na celu uporządkowanie struktury w grupie 

kapitałowej Amica Wronki i optymalne zarządzanie aktywami (nieruchomościami) należącymi do 

spółki Ares sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  

 

Obecnie spółka Basefin sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. (nowa nazwa: „Nova 

Panorama” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) jest właścicielem Centrum Handlowego 

„Panorama” w Gorzowie Wlkp., a spółka Tetafin sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. (nowa 

nazwa: „Nowe Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) jest właścicielem Centrum 

Logistycznego w Gorzowie Wlkp. oraz „Magazynów Zawarcie” w Gorzowie Wlkp.. 

 

[Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim, łączna wartość tych transakcji przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 

Emitenta]. 


