
Raport bieżący nr 33/2011 

Tytuł: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącego stanu relacji                

z bankami współpracującymi ze Spółką 

Zarząd Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach („Spółka”, „Emitent”), w uzupełnieniu treści raportu 

bieżącego nr 24/2011 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącego stanu relacji z bankami współpracującymi                        

ze Spółką wskazuje, iż we wszystkich dokumentach wymienionych w treści rzeczonego raportu data 

zawarcia aneksów (umowy) nie pokrywa się z data ich rzeczywistego podpisania, co wynika i jest związane 

z technikalium obiegu dokumentów pomiędzy siedzibą Spółki, a siedzibami central/oddziałów banków 

finansujących działalność Amica Wronki S.A. I, tak: 

A. 

Data zawarcia widniejąca na egzemplarzach porozumień z Bankiem Millenium S.A. to dzień                          

25 maja 2011 roku. Rzeczywiste podpisanie dokumentów – zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

w Statucie Spółki – odbywało się dwuetapowo i ostatecznie nastąpiło w dniu 26 maja br. (tj. w tym dniu,              

swój podpis na dokumentach złożyła druga z osób reprezentująca przy tej czynności spółkę Amica Wronki S.A.)  

B. 

Bank GBW S.A. Data zawarcia widniejąca na egzemplarzach porozumień to dzień 28 kwietnia                   

2011 roku, przy czym ostateczna finalizacja formalności związanych z przydzieleniem kredytu,                         

w szczególności wymiana dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń, w tym potwierdzenie 

Cesji praw do odszkodowania z Umowy Ryzyka Kredytu Kupieckiego nastąpiło w dniu 27 maja br.  

C. 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Data zawarcia widniejąca na egzemplarzach porozumienia 

to dzień 12 maja 2011 roku. Podpisane egzemplarze dokumentów – przesłane drogą korespondencyjną – 

wpłynęły do Sekretariatu Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki w dniu 26 maja br.    

Emitent wskazuje, iż wymienione w treści Raportu 24/211 porozumienia – oprócz umowy                 

o kredyt inwestycyjny na kwotę 17.500.000 zł zawartej z Bankiem Millenium S.A. – zawarte zostały                  

w ramach podpisanych przed rokiem 2011 umów kredytowych z: Bankiem Millenium S.A.,                         

Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz Bankiem GBW S.A. (o czym Spółka informowała 

odrębnym Raportem bieżącym Nr 25/2009 z dnia 22 maja 2009 roku – Nawiązanie współpracy kredytowej                          

z bankiem GBW S.A., a także w treści publikowanych raportów okresowych).   

[Podstawa prawna: § 5 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]. 


