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Raport bieżący nr 35/2012 

 

Tytuł: Podanie do publicznej wiadomości ujednoliconego tekstu Uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji obligacji przez Spółkę  

 

Podstawa prawna: Inne regulacje  

 

Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki z siedzibą we Wronkach („Spółka”), mając na uwadze 

wymóg wskazany w treści § 2. Uchwały Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie: 

zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy                                          

Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie: emisji obligacji przez 

Spółkę  (dalej, jako „Uchwała”), podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Uchwały, - 

uwzględniający zmiany treści postanowień § 2 ust. 2 oraz ust. 3 Uchwały, wprowadzone na 

mocy decyzji Akcjonariuszy zapadłej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca 2012 roku (vide: Raport bieżący 

29/2012 z dnia 01 czerwca 2012 roku – Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 01 czerwca 2012 roku). 

 

      t.j. 

UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 „Amica Wronki” S.A.  

z dnia 15 czerwca 2005 roku  

w sprawie: emisji obligacji przez Spółkę  

§ 1. 

Na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, 

działając na podstawie  § 19 ust. 2 ppkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. wyraża zgodę na emisję  przez Spółkę obligacji                       

w ramach  „Programu  Emisji  Obligacji”. 
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§ 2. 

1. W ramach Programu Emisji Obligacji („Program”), Spółka dokonywać będzie 

wielokrotnych emisji obligacji.  

2. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w 

żadnym dniu trwania Programu  nie przekroczy kwoty 150.000.000 PLN (słownie: stu 

pięćdziesięciu milionów złotych). 

3. Okres obowiązywania Programu zostanie określony przez Zarząd Spółki jednakże 

nie przekroczy 15 (piętnastu) lat. 

4. Obligacje emitowane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku                                

- o obligacjach, jako papiery wartościowe zdematerializowane. Obligacje będą 

emitowane jako obligacje krótkoterminowe dyskontowe z  terminem wykupu nie 

krótszym niż 7 (siedem) dni i nie dłuższym niż 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, 

lub obligacje średnioterminowe dyskontowe lub kuponowe, z terminem wykupu nie 

krótszym niż 1 (jeden) rok i nie dłuższym niż 7 (siedem) lat. 

5. Obligacje oferowane będą w ofercie niepublicznej i zgodnie z art. 9 ust.3 Ustawy o 

obligacjach.  

6. Szczegółowe warunki emisji obligacji w ramach Programu zostaną określone przez 

Zarząd Spółki i  zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.  

 


