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Raport bieżący nr 17/2011 
 
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2011 z 2 maja 2011 r. - przekazanie do publicznej 
wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu przyjęcia Programu Motywacyjnego i zmiany zasad 
wynagradzania Członków Zarządu „Amica Wronki S.A” 
 
Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie –  informacje bieżące  
 
Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt. 3)  
Rozporządzenia 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 informuje o rozpoczęciu procesu przyjęcia Programu Motywacyjnego i zmiany zasad 
wynagradzania Członków Zarządu Spółki w zakresie premii przyznawanej za wyniki Spółki. 
 
W dniu 24 maja 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody                  
na rozpoczęcie procesu przyjęcia Programu Motywacyjnego i zmiany Uchwały w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. 
 
W związku z powyższym, w uzupełnieniu treści Raportu bieżącego nr 13/2011 z 2 maja 2011 r.                  
w części dotyczącej uzasadnienia do projektu Uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Spółki, Zarząd 
przekazuje do wiadomości publicznej podstawowe elementy Programu Motywacyjnego:  
 

a) dotychczasowy system premiowania członków Zarządu Spółki w gotówce zastępuje się 
systemem premiowania w gotówce i w akcjach Spółki; 

 
b) każdy z członków Zarządu Spółki będzie uprawniony do premii w wysokości 1,5% (jeden i 

pięć dziesiątych procenta) skonsolidowanego zysku brutto, z czego połowa będzie płatna w 
gotówce, a połowa w akcjach nowej emisji; 

 
c) warunkiem nabycia prawa do premii w danym roku obrotowym jest wypracowanie przez 

Spółkę skonsolidowanego zysku brutto w wysokości, co najmniej 25 mln PLN (dwudziestu 
pięciu milionów złotych);   

 
d) w ramach Programu Motywacyjnego każdy z członków Zarządu będzie uprawniony do 

objęcia akcji nowej emisji o łącznej wartości odpowiadającej kwocie stanowiącej 0,75% 
(siedemdziesiąt pięć setnych) skonsolidowanego zysku brutto Spółki dla każdego z lat 
obrotowych, przy czym liczba obejmowanych akcji zostanie obliczona jako iloraz kwoty 
premii płatnej w akcjach i średniej ceny rynkowej akcji Spółki z 6 (sześciu) miesięcy 
poprzedzających uchwałę ZWZA w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego;  

 
e) Program Motywacyjny zostanie wprowadzony na lata 2011-2013, przy czym pierwsze akcje 

powinny być przyznane w 2012 r.;  
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f) w ramach Programu Motywacyjnego zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży akcji na okres   

2 (dwóch) lat od objęcia akcji. 
 
[Wdrożenie Programu Motywacyjnego jest neutralne dla wyników finansowych Spółki, natomiast 
spowoduje poprawę jej sytuacji finansowej w związku ze zmniejszeniem wydatków gotówkowych na 
wypłatę premii w porównaniu do aktualnie obowiązującego systemu premiowania członków 
Zarządu Spółki]. 


