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Raport bieżący nr 23/2011 

 

Suplement do raportu bieżącego nr 13/2011 z 2 maja 2011 r. – uzupełnienie treści projektów 

uchwał ZWZA o dane zawarte w sprawozdaniach finansowych (raportach okresowych)                      

za rok 2010    

 

Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie –  informacje bieżące  

 

Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej jako „Spółka”) w oparciu o treść  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, działając stosownie do treści deklaracji złożonej odnośnie 

uzupełnienia danych finansowych – wskazania pełnej treści projektów: Uchwały Nr 4/2011 oraz 

Uchwały Nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki 

Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 30 maja 2011 roku poniżej podaje pełne brzmienie 

wymienionych powyżej uchwał: 

I.  

Projekt uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 4/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 30 maja 2011 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010  
 
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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz po zapoznaniu                         

się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,                          

z dnia 28 kwietnia 2011 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 

Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 
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§ 1. 
 

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. sprawozdanie finansowe                  

za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące: 

 

a)  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 807 470  tysięcy złotych, 

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 

wykazujący zysk netto w kwocie 17 392 tysięcy złotych,  

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w 

okresie od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 30 258  tysięcy złotych, 

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

od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 13 943 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. 
 
 

II.  

Projekt uchwały do Punktu 11.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
 

UCHWAŁA NR 19/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 30 maja 2011 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej                   

za rok obrotowy 2010  

 

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 2010 roku do dnia                     

31 grudnia 2010 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak”              

Sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 
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§ 1. 

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 

2010 roku, obejmujące: 

  

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 780 154 tysiące złotych,  

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia                        

2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14 926 tysięcy złotych, 

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

własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 29 450 tysięcy 

złotych,  

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 18 079 tysięcy 

złotych, 

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, - 

jako zgodne z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 

  


