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Raport bieżący nr 57/2011 

 

Tytuł: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki akcyjnej                        

Amica Wronki ze spółką Sidegrove Holdings Limited  

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania  

 

Zarząd spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do treści 

raportu bieżącego Emitenta nr 49/2011 z dnia 28 października 2011 roku, działając w trybie                           

art. 504 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki                           

o zamiarze jej połączenia ze spółką Sidegrove Holdings Ltd.  

 

ZAWIADOMIENIE  

O ZAMIARZE TRANSGRANICZNEGO ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK 

 

Zarządy następujących spółek:  

a) Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach, – jako spółka przejmująca, 

oraz 

b) Sidegrove Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), – jako spółka przejmowana, 

 

działając na podstawie art. 504 w związku z art. 5161 oraz art. 5161 - 51618 Kodeksu spółek 

handlowych, zawiadamiają wszelkie zainteresowane podmioty, w tym akcjonariuszy Amica 

Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach, o zamiarze połączenia transgranicznego 

w/w spółek, jak również o uzgodnieniu planu połączenia transgranicznego w/w spółek. 

 

[Plan połączenia transgranicznego ogłoszony został w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym numer 216(3829) - (poz. 14130 s. 28 i następne), z dnia 8 listopada 2011 r.]. 

 

Dokumenty połączeniowe. Wspólnicy (akcjonariusze) łączących się spółek i 

przedstawiciele pracowników, a w braku takich przedstawicieli – pracownicy, mogą 

zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 5167 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 



Raport bieżący – Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki akcyjnej Amica Wronki                             

ze spółką Sidegrove Holdings Limited  

 

 

2 | S t r o n a  

 

a) planem połączenia transgranicznego, 

b) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności 

łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego 

rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane, 

c) sprawozdaniem uzasadniającym połączenie, 

 

od dnia niniejszego, pierwszego zawiadomienia w siedzibie Amica Wronki Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wronkach: pod adresem ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Polska, 

(Biurowiec Zarządu, Biuro Zarządu, pokój nr 007), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 

16.00. 

 

AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA  

/-/ 

Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu 

/-/ 

Wojciech Antkowiak – Wiceprezes Zarządu 

/-/ 
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Tomasz Dudek – Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i 

Logistyki 
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