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Raport bieżący nr 39/2011 
 
Tytuł: Reasumpcja głosowania w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą Amica Wronki S.A. 

kandydatury biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań (oraz przeglądu) sprawozdania 

finansowego za rok (w roku) 2011   

 

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Spółka”/„Emitent”) 

informuje, iż działając na podstawie przypisanego jej uprawnienia – wskazanego w treści                         

§ 28 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta w trybie obiegowym dokonała 

reasumpcji głosowania nad uchwałą w sprawie w sprawie wyboru kandydatury biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badań (oraz przeglądu) sprawozdania finansowego za rok (w 

roku) 2011, i powierzyła spółce pod firmą „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. Spółka 

komandytowa* z siedzibą i adresem w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2: 

 

 przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Amica Wronki S.A.” 

sporządzonego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wyrażenia             

o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej „Amica Wronki S.A.” sporządzonego za okres od 1 stycznia 2011 roku              

do 31 grudnia 2011 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania; 

 przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego                                      

„Amica Wronki S.A.” sporządzonego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 

2011 roku i sporządzenia raportu z przeglądu; 

 przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej „Amica Wronki S.A.” sporządzonego za okres                                            

od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku i sporządzenia raportu z przeglądu. 

 

* Uchwała Nr 10/V/2011 Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie wyboru 

kandydatury biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań (oraz przeglądu) sprawozdania finansowego za rok                    

(w roku) 2011, bazowała jeszcze na niezaktualizowanych danych dotyczących formy prawnej, w jakiej biegły rewident 

- „Grant Thornton Frąckowiak” - prowadzi swoje przedsiębiorstwo zarobkowe, albowiem w IV kwartale 2010 roku 

Audytor ten zmienił formę prawną w ramach, której wykonuje działalność [zmiana polega                                           

„na przekształceniu” (dotychczasowej) formy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  na spółkę komandytową,        

co wiązało się m.in. ze zmianą firmy (z: „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o., na: „Grant Thornton Frąckowiak” 

Sp. z o.o. Spółka komandytowa), numeru KRS oraz numeru wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych – wszelkie aktualne dane Audytora uwzględnione zostały w treści uchwały obiegowej).  
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Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego  

– Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej, w związku z § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia 

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

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania                           

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim; 

- Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 25 maja 2011 roku – Informacja o wyborze biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych (2011 rok). 

 


