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Raport bieżący nr 14/2011 

 

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

  

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego                     

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

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

zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki: 

 

 A. 

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki o treści:  

§ 7 

1. W Spółce wydano akcje serii A o numerach od 00.000.001 do 05.825.000, które są akcjami imiennymi, 

uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Akcje te 

zostały wydane w zamian za udziały w „Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”, w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje pozostają w 

depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą zostać zbyte ani 

zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996. 

2.  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. 

 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 

1. W Spółce wydano akcje serii A o numerach od 00.000.001 do 05.099.559, które są akcjami 

imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 

dwa głosy. Akcje te zostały wydane w zamian za udziały w „Fabryce Kuchni Wronki Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością”, w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje 

pozostają w depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą 

zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje 

serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996. 
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2. Akcje serii B o numerach od 05.825.001 do 08.500.714 są akcjami zwykłymi na okaziciela i 

uczestniczą w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 

siódmego roku (01 I 1997) roku.” 

 

B. 

W Statucie Spółki dodaje się § 7a o treści następującej:  

„§ 7a 

1. W terminie od 1 marca 2012 r. do 30 września 2014 r. Zarząd Spółki upoważniony jest do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 600 000 zł (słownie złotych: 

sześćset tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 2  zł (słownie złotych: dwa) każda (kapitał docelowy).  

2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po uzyskaniu 

zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie trzech kolejnych 

podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym pierwsze 

podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż po terminie początkowym 

wskazanym w ust. 1 powyżej.  

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 2, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o 

podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 

4. Zarząd może wydać akcje jedynie w zamian za wkłady pieniężne.  

5. Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej akcji.  

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  

7. Akcje emitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego będą oferowane Członkom Zarządu Spółki zgodnie z Regulaminem Programu 

Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.” 

 


