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Raport bieżący nr 05/2012 K 

 

Tytuł: Korekta do Raportu bieżącego Nr 05/2012 z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie 

podania do publicznej wiadomości ujednoliconego tekstu Uchwały Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia 

oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji    

 

Podstawa prawna: Inne regulacje  

 

Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki z siedzibą we Wronkach („Spółka”), działając 

stosownie do treści § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.                       

- w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prze emitentów papierów 

wartościowych (…), koryguje oczywistą omyłkę edytorską w treści § 2. tekstu jednolitego 

Uchwały nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki 

Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu nabywania akcji 

własnych Spółki w celu umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu 

umarzania tychże akcji (dalej, jako „Uchwała”). 

 

A. Tekst § 2. Uchwały, jak w treści Raportu bieżącego nr 05/2012 z dnia 11 stycznia                           

2012 r., którego dotyczy korekta; (!) kursywą wyróżniony został fragment, który 

został zamieszczony w wyniku omyłki edytorskiej, (powstałej podczas sporządzania 

tekstu jednolitego Uchwały). 

 

„§ 2 [Warunki Programu] 

1. Programem objęte są akcje Amica Wronki S.A. notowane na rynku podstawowym. 

2. Realizacja Programu pozostawać będzie w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa 

polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w niniejszej 

uchwale. 

3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabywać akcje zwykłe na okaziciela 

wyemitowane przez Spółkę, o wartości nominalnej 2 zł (dwóch złotych) każda, w liczbie 
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nie większej niż 1 550 054 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) 

akcje, które to akcje stanowią 20% kapitału zakładowego Spółki. 

4. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 10% 

kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu. 

5. Akcje będą nabywane za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.,                    

w obrocie anonimowym. 

6. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 31 grudnia 2014 roku, nie dłużej jednak niż 

do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne 

Zgromadzenie na realizację Programu. 

7. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 150 000 000  

zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów), przy czym środki przeznaczone                      

na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. 

8. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: 

a) zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2014 roku lub przed wyczerpaniem 

całości środków przeznaczonych na ich nabycie; 

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. 

9. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia            

2014 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób 

określony w Ustawie o ofercie publicznej (i przepisach wykonawczych). 

10. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą 

spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty    

w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 

11. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 

25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni 

poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. 

12. W przypadku niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej 

wskazany próg 25% (dwudziestu pięciu procent), nie więcej jednak niż 50% 

(pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, 

GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze.” 



Raport bieżący – korekta do Raportu bieżącego 05/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości 

ujednoliconego tekstu Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  w sprawie przyjęcia Programu nabywania akcji własnych w celu 

umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji    

 

3 | S t r o n a  

 

13. Zarząd będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji 

własnych w zależności od treści zapisów zawartych w umowie o świadczenie usług 

maklerskich. 

14. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał 

o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu oraz obniżeniu kapitału zakładowego i 

zmianie Statutu Spółki. 

 

B. Pełny tekst jednolity Uchwały, - wersja prawidłowa, po sprostowaniu oczywistej 

omyłki edytorskiej:  

 

UCHWAŁA NR 23/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 Amica Wronki Spółka Akcyjna  

z dnia 30 maja 2011 roku  

w sprawie: przyjęcia Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia 

oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji 

 

§ 1 [Przyjęcie Programu] 

Uwzględniając treść art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 4) 

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Wronki S.A.” niniejszym 

upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (dalej 

„Program”) i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i zasadach oraz w trybie 

ustalonych w niniejszej uchwale. 

 

§ 2 [Warunki Programu] 

1. Programem objęte są akcje Amica Wronki S.A. notowane na rynku podstawowym. 

2. Realizacja Programu pozostawać będzie w zgodzie ze stosownymi regulacjami 

prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w 

niniejszej uchwale. 
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3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabywać akcje zwykłe na okaziciela 

wyemitowane przez Spółkę, o wartości nominalnej 2 zł (dwóch złotych) każda, w 

liczbie nie większej niż 1 550 054 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy 

pięćdziesiąt cztery) akcje, które to akcje stanowią 20% kapitału zakładowego Spółki. 

4. Akcje będą nabywane za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.,                    

w obrocie anonimowym. 

5. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 31 grudnia 2014 roku, nie dłużej jednak 

niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne 

Zgromadzenie na realizację Programu. 

6. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 

150 000 000  zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów), przy czym środki 

przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych 

Spółki. 

7. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: 

a) zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2014 roku lub przed 

wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; 

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. 

8. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 

2014 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób 

określony w Ustawie o ofercie publicznej (i przepisach wykonawczych). 

9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą 

spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej 

oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 

10. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może 

przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW 

w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. 

11. W przypadku niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej 

wskazany próg 25% (dwudziestu pięciu procent), nie więcej jednak niż 50% 

(pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru 

Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze. 
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12. Zarząd będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach 

akcji własnych w zależności od treści zapisów zawartych w umowie o świadczenie 

usług maklerskich. 

13. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia 

uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu oraz obniżeniu kapitału 

zakładowego i zmianie Statutu Spółki. 

 

§ 3 [Obowiązki Zarządu] 

Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości: 

a. Cel Programu; 

b. Dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji („Dzień Rozpoczęcia 

Programu”); 

c. Okres trwania Programu (w ramach czasowych wskazanych w treści § 2 niniejszej 

uchwały); 

d. Maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu 

(w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały); 

e. Maksymalną kwotę, która może być przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w 

ramach Programu (zgodnie z treścią § 2 powyżej); 

f. Wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną zgodnie z § 2 

niniejszej uchwały; 

g. Ewentualnie dodatkowe warunki Programu, ustalone po uzyskaniu zgody Rady 

Nadzorczej. 

§ 4 [Uprawnienie] 

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków 

Programu i realizacji Programu stosownie do treści niniejszej uchwały z zastrzeżeniem 

dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Zarząd może wybrać inną niż wskazana w § 2 ust. 4 firmę inwestycyjną,                                    

za pośrednictwem której realizowany będzie Program lub postanowić o realizacji 

Programu bezpośrednio przez Spółkę. 
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3. Zarząd może realizować Program niezależnie od postanowień wskazanych w § 2 ust. 9 

do 11, o ile: 

1) realizacja Programu dokonywana będzie na zasadach określonych                                 

w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 

wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów 

finansowych, w szczególności z zachowaniem określonych w tym 

rozporządzeniu limitów ceny oraz liczby nabywanych akcji własnych, lub 

2) realizacja Programu dokonywana będzie w inny dopuszczony prawem sposób 

nie stanowiący manipulacji instrumentami finansowymi w rozumieniu                             

art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,                     

a w tym szczególności (lecz nie wyłącznie) w drodze wezwań do zapisywania się 

na sprzedaż akcji Spółki lub transakcji pakietowych. 

4. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości szczegółowych 

warunków Programu i realizacji Programu dokonywanego w sposób wskazany                         

w ust. 2 i 3. 

§ 5 [Wejście uchwały w życie]  

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. 

 


