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Raport bieżący nr 44/2012 

 

Tytuł: Suplement do skonsolidowanego raportu półrocznego za okres                                             

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku – uzupełnienie informacji 

o treść oświadczeń Zarządu sporządzonych w trybie treści § 90 ust. 1 pkt 4) i 5) 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

(…) 

 

Zarząd Amica Wronki S.A. w uzupełnieniu informacji zawartych w – opublikowanym                                

dnia 31 sierpnia 2012 roku – skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres                                       

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku, w załączeniu przekazuje                            

do publicznej wiadomości treść: 

 

a) Oświadczenia Zarządu Amica Wronki S.A. (ze wskazaniem ich nazwisk                           

i stanowisk), że wedle najlepszej wiedzy Członków Zarządu, półroczne 

skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 

że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że 

półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, 

w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, oraz 

b) Oświadczenia Zarządu Amica Wronki S.A. stwierdzające, że podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu albo 

badania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten 

oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu albo badania, spełniali 

warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu albo 

opinii o badanym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi –  
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- sporządzonych w drodze wykonania dyspozycji wskazanej w treści § 90 ust. 1 pkt 4)                 

i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, (które przez 

niedopatrzenie nie zostały dołączone do tekstu skonsolidowanego raportu 

półrocznego opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2012 roku). 

   

A. Oświadczenie Zarządu Amica Wronki S.A. sporządzone w drodze 

wykonania dyspozycji § 90 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra 

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

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych (…) 

Zarząd Amica Wronki Spółka Akcyjna, w składzie: Jacek Rutkowski (Prezes Zarządu), 

Wojciech Antkowiak (Wiceprezes Zarządu), Marcin Bilik (Wiceprezes Zarządu), 

Tomasz Dudek (Wiceprezes Zarządu), Wojciech Kocikowski (Wiceprezes Zarządu)  

oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Członków Zarządu Amica Wronki S.A., 

półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości                                       

oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową                     

i finansową Grupy Kapitałowej Amica Wronki oraz jej wynik finansowy                                               

oraz, że półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki 

emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej 

emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

B. Oświadczenie Zarządu Amica Wronki S.A. sporządzone w drodze 

wykonania dyspozycji § 90 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra 

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

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych (…) 

Zarząd Amica Wronki Spółka Akcyjne, w składzie: Jacek Rutkowski (Prezes Zarządu), 

Wojciech Antkowiak (Wiceprezes Zarządu), Marcin Bilik (Wiceprezes Zarządu), 

Tomasz Dudek (Wiceprezes Zarządu), Wojciech Kocikowski (Wiceprezes Zarządu) 
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oświadcza (stwierdza), że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

tj. Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Abpa Antoniego 

Baraniaka 88E, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000369868) dokonujący przeglądu albo badania 

półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący tego przeglądu albo badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego 

i niezależnego raportu z przeglądu albo opinii o badanym półrocznym skróconym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami                        

i normami zawodowymi. 

 

[Podstawa prawna: Inne regulacje] 

 


