Oświadczenie Zarządu spółki
„Amica Wronki Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
– „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
[Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane w wykonaniu postanowień § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca
2007 roku, Uchwały nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Uchwały nr 20/1287/2011 z dnia 19
października 2011 r., Uchwały nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku oraz Uchwał 1013/2007, 1014/2007
dnia 11 grudnia 2007 roku, 718/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku Zarządu GPW oraz zgodnie z § 91.ust. 5 pkt 4)
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 roku
(Dz.U.2009.33.259 z późn. zm.)].
Wronki, Kwiecień 2013 roku

Zarząd „Amica Wronki S.A.” działając stosownie do treści papier oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia
28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami) przekazuje oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad
ładu korporacyjnego – „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku.

[Niniejszy raport stanowi wyodrębnioną cześć do sprawozdania z działalności Spółki będącego częścią Raportu
Rocznego Amica Wronki S.A. za rok obrotowy 2012].
Kolejność przedstawienia informacji:
A. Wskazanie:
– zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Amica Wronki Spółka Akcyjna (dalej,
jako „Emitent”), oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny, lub
– zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie Emitent mógł się zdecydować
dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny, lub
– wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez Emitenta praktyk w
zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym
wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu
korporacyjnego.
B. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
C. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu.

D. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz
z opisem tych uprawnień.
E. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe
związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
F. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
Emitenta.
G. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
H. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta.
I. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu
ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin
został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.
J. Skład osobowy i ewentualne zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

A. [Ład Korporacyjny]
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Amica Wronki S.A. określony jest w dokumencie "Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW" będącym załącznikiem do Uchwały Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 4
lipca 2007 roku [zmienione Uchwałą Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, (która weszła w
życie w dniu 1 lipca 2010 roku), Uchwałą Rady Giełdy nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Uchwałą
Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku, (które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku), oraz Uchwałą
Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, (która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013
roku)].
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego funkcjonujących w oparciu o
mechanizm „comply or explain” zostały przyjęte do stosowania bez odstępstw, zarówno w zakresie zaleceń
zdefiniowanych w części pierwszej zbioru, jak i zasad objętych częściami II, III, IV.
[Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest w Biurze Zarządu „Amica Wronki
S.A.”, a także m.in. na stronie: www.corp-gov.gpw.pl ].

B. [Kontrola Wewnętrzna]
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych opiera się o przyjęte zasady polityki rachunkowości i wewnętrzne uregulowania dotyczące
utrzymywania struktury organizacyjnej Spółki, która jasno przyporządkowuje odpowiedzialność, uprawnienia i
relacje podległości w zakresie przygotowywania poszczególnych części raportów finansowych oraz
identyfikowania, mierzenia, monitorowania i kontrolowania metodologii przygotowywania raportów.
System kontroli wewnętrznej ma silne umocowanie w zakomunikowanej strukturze organizacyjnej, która w
wyraźny sposób wskazuje linie podległości i nadrzędności oraz zapewnia skuteczne przekazywanie informacji w
całej Spółce.

Każdorazowo zakres danych objętych raportowaniem obejmuje ramy wskazane i wynikające z regulacji
dotyczących informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - same
sprawozdania są przygotowywane przez Pion Finansowy Spółki, weryfikowane przez Głównego Księgowego,
oraz akceptowane przez Zarząd.
Najistotniejsze zadania procesu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
można usystematyzować w dwóch kategoriach:
a. wiarygodności, kompletności i aktualności sprawozdań rocznych (innych sprawozdań finansowych i
raportów); informacje w nich zawarte charakteryzować się muszą odpowiednią jakością i
integralnością.
b. przestrzegania właściwych ustaw i przepisów – Zarząd oraz wszystkie szczeble pracowników
przestrzegają powszechnie obowiązujących regulacji, wymagań oraz zasad i procedur wewnętrznych.
Ocena zagrożeń to wnioski z przeprowadzanych przez Pion Kontroli Wewnętrznej (kierowany przez Menedżera
ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej) badań analitycznych (audytów), dotyczące stopnia ryzyka gospodarczego w
poszczególnych procesach biznesowych/działalności Spółki.
Należy dodać, iż wdrożone w Spółce systemy informatyczne oraz wykorzystanie technologii informatycznej dają
możliwość drobiazgowej kontroli spójności danych za dany okres rozliczeniowy z danymi z poprzednich
okresów i z planowanymi wynikami, aktualizowanymi w cyklu miesięcznym (w Spółce stosowane są modele
analityczne, wykorzystywane w codziennej pracy przez wewnętrznych analityków i komórki kontroli
wewnętrznej). Aktualnie w Spółce trwają prace w zakresie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, wraz z
analizą ryzyka w oparciu o model COSO II i ISO 31000 (oprogramowanie e-risk).
Niezależnie od powyższego zewnętrzny, niezależny audytor weryfikuje treść rocznego i śródrocznego
sprawozdania finansowego, przy jednoczesnym nieograniczonym dostępie do materiałów źródłowych
stanowiących podstawę ich sporządzenia (Zarząd w efektywny sposób śledzi zarówno problemy/zagadnienia
zidentyfikowane przez audytorów, jak i podejmowane w tym zakresie działania naprawcze).

C. [Znaczne pakiety Akcji]
Na dzień 31 grudnia 2012 roku próg, (co najmniej) 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu „Amica
Wronki S.A.” posiadały następujące podmioty:
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Noble TFI S.A.*

584.015

2 zł

7,51%

1.168.030 zł

584.015

5,47%

ING TFI S.A.*

555.952

2 zł

7,15%

1.077.904 zł

555.952

5,21%

Querrcus OFE*

538.661

2 zł

6,93%

1.077.322 zł

538.661

5,05%

[Kryterium - znaczne pakiety akcji przyjęte zostało w oparciu o treść art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych].

*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych
w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.
**W dniu 14 lutego 2013 roku Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spólka Akcyjna, działającego w
imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute
Return oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej, łącznie jako „Fundusze”) zawiadomienie sporządzone w
trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), o zmniejszeniu przez Fundusze
wspólnego zaangażowania kapitałowego w Spółce – zejściu poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Amica Wronki S.A., w wyniku zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 14 lutego 2013
roku. Na dzień 15 lutego 2013 roku Fundusze posiadały łącznie w 467 602 (czterysta sześćdziesiąt siedem
tysięcy sześćset dwie) akcje Spółki, co stanowiło 6,01 % (sześć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego
Spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 467 602 (czterystu sześćdziesiąt siedmiu tysięcy sześciuset dwóch)
głosów na Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A., co stanowiło 4,38% (cztery i trzydzieści osiem setnych
procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

D. [Papiery o szczególnych uprawnieniach kontrolnych]
Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które przyznają specjalne uprawnienia kontrolne
jakiemukolwiek z akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.”.

E. [Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu]
Zgodnie z Art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji nabytych w
ramach realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia [vide: Raport bieżący nr 27/2011 z
dnia 31 maja 2011 roku, oraz Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku)

F. [Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji]
Akcjonariuszom, posiadaczom akcji serii A Spółki uprzywilejowanych, co do prawa głosu przysługuje prawo
pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oferowanych do zbycia – procedura, zbycia
akcji imiennych, uprzywilejowanych, co do prawa głosu akcji Spółki, nastąpić może na zasadach przewidzianych
w treści § 8 Statutu Spółki.
[Treść Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki].

G. [Zasady powoływania/odwoływania osób zarządzających]
Zgodnie z treścią § 30 Statutu Spółki Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności powołuje Prezesa
Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje na wniosek wybranego Prezesa
Zarządu.
[Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki].

H. [Zasady zmian Statutu Spółki]
Zmiana postanowień Statutu Spółki należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia – prerogatywa
wskazana w treści § 19 ust. 2 pkt) 3 Statutu Spółki.
[Treść Statutu Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki].

I. [Sposób działania Walnego Zgromadzenia]
Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu
Walnego Zgromadzenia przyjętego Uchwałą Nr 20/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia (zmiana tekstu
dotychczasowego Regulaminu związała była z koniecznością wprowadzenia zmian wprowadzonych do Statutu
Spółki na NWZA Amica Wronki S.A. w dniu 16 lutego 2010 roku). Z tych aktów prawnych wynikają także
uprawnienia akcjonariuszy.
[Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki].

Obrady Walnego Zgromadzenia
W obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczą i wykonują prawo głosu osobiście lub przez
należycie umocowanych przedstawicieli. Przedstawicielem akcjonariusza może być członek jego organu lub
pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa pod rygorem nieważności na piśmie. Pełnomocnictwo
dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Księgi
akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu mają prawo do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Biurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem
odbycia Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo
maklerskie, wskazujące na rodzaj i liczbę akcji oraz na fakt, że akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem
obrad Walnego Zgromadzenia.
Wchodząc na salę obrad Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają odpowiednie dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności - inny członek
Rady Nadzorczej przez niego upoważniony. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera
Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym
Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może
otworzyć każdy z uczestników.
W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z
akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności zarządza przeprowadzenie wyborów Komisji
Skrutacyjnej, chyba że liczenie głosów odbywa się w formie elektronicznej.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym. Wybór może być
przeprowadzony w głosowaniu jawnym, jeżeli zostanie zgłoszona tylko jedna kandydatura, a nikt z obecnych na
Walnym Zgromadzeniu nie wyrazi sprzeciwu, co do przeprowadzenia głosowania jawnego. Podczas głosowania
nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje
tyle głosów ile wynika z Listy Akcjonariuszy.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur.
Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad kolejnymi
kandydaturami według kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą
oddano bezwzględną większość głosów.
W przypadku, gdy żadna z osób nie uzyskała wymaganej większości, Przewodniczącego wybiera się w drugiej
turze głosowania, spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po
ogłoszeniu wyników wyborów.
Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis Uczestników
Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podpisali listę
obecności.
Na liście obecności oznacza się: imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza, liczbę akcji, które reprezentuje oraz
liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i
nazwisko osoby działającej, jako organ Akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko
pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący.
Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na obrady Walnego Zgromadzenia po jego
rozpoczęciu. Fakt opuszczenia obrad przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia także odnotowywany jest na
liście obecności. Okoliczność aktualizacji listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia,
zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny aktualizacji oraz z podaniem daty i godziny
uzupełnienia.
Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym
Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co
najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy powoływaniu członków
komisji, o której mowa w ust. 1.
O wpisaniu lub odmowie wpisania na listę obecności rozstrzyga ostatecznie Walne Zgromadzenie po
zapoznaniu się z opinią komisji.
Walne Zgromadzenie rozstrzyga również wszelkie wątpliwości, co do prawa uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy nie doszło do
powołania komisji, o której mowa w ust. 1.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego
Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą również zostać zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą
biegli, eksperci oraz pracownicy Spółki, których obecność jest uzasadniona.

Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podczas sprawowania swojej funkcji, podejmuje działania
zapewniające poszanowanie interesów wszystkich Akcjonariuszy.
Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia
oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, a w tym:
a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
b. dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
c. udzielanie głosu oraz jego odbieranie,
d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
e. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
f. ogłaszanie wyników głosowania,
g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad, Przewodniczący jest uprawniony do wydawania
zarządzeń porządkowych.
W toku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz w kwestiach porządkowych, każdy z
Uczestników Walnego Zgromadzenia może zabierać głos, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego. Wystąpienia
w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 (pięć) minut, a w dyskusji w tej samej sprawie ten sam Uczestnik
Walnego Zgromadzenia nie może zabrać głosu więcej niż 2 (dwa) razy. W wyjątkowych przypadkach
Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.
Odebranie głosu może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, wówczas, gdy postępowanie Uczestnika Walnego
Zgromadzenia w sposób istotny utrudnia przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz gdy wypowiedź
Uczestnika wykracza poza przedmiot aktualnie rozpatrywanego zagadnienia.
Referentom poszczególnych punktów obrad Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu w celu złożenia wyjaśnień
Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością oraz więcej niż 2 (dwa) razy.
Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikom zgłaszającym wniosek formalny. Zgromadzenie
rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wniosku i ewentualnie 1 (jednego) przeciwnika wniosku.
Odrzucony wniosek formalny nie może być w trakcie dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie. Za
wniosek formalny uważa się wniosek, który dotyczy sposobu obradowania, a nie meritum sprawy. W
szczególności wnioskami formalnymi są wnioski dotyczące:
a. zmiany kolejności porządku obrad;
b. przerw w obradach;
c. zamknięcia listy mówców; zamknięcia dyskusji; głosowania bez dyskusji;

d. zniesienie punktu porządku obrad.
Po zakończeniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący może udzielić głosu jej referentowi celem udzielenia
odpowiedzi zabierającym głos w dyskusji Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, a następnie przechodzi do
głosowania. Od tej chwili możliwe jest zabranie głosu tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego w sprawie
sposobu lub kolejności głosowania.
W przypadku zgłoszenia kilku wniosków w tej samej sprawie najpierw głosuje się wniosek najdalej idący.
Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego
Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o
ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku
obrad.
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
Nie jest dopuszczalne usuwanie spraw z porządku obrad, jeżeli zamieszczono je na wniosek Akcjonariuszy.
Wnioski w sprawach, które zostały usunięte z porządku obrad, uważa się za niezłożone.
Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy i przeprowadzić nad nimi
dyskusję, jednakże bez prawa do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy porządkowe wynikłe podczas
prowadzenia obrad.
Do spraw porządkowych należą w szczególności udzielenia głosu, zarządzanie wyboru komisji do rozpatrzenia
poszczególnych spraw, przyjmowanie wniosków
Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych osoby zainteresowane mogą odwołać się do
Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.
Realizując poszczególne sprawy włączone do porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały
zaprasza Uczestników Walnego Zgromadzenia do składania wniosków oraz zabierania głosu.
Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący
zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.
W toku realizacji poszczególnych spraw, Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady
Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą również
wyjaśniać poszczególne kwestie przedstawiane przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący udziela głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, jeżeli ich wystąpienie ma związek z
realizowanym punktem porządku obrad.
Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd Spółki.
Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz
wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku, nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza
przedmiot porządku obrad.
Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.

Po odczytaniu projektu uchwały, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski o wprowadzenie
poprawek do treści uchwały.
Każdy z uczestników jest też upoważniony do zaproponowania nowej redakcji projektu uchwały. Zgłoszenie
propozycji nowej redakcji projektu uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.
Zgłoszone poprawki Przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Każda z poprawek
poddawana jest oddzielnie pod głosowanie, a przedmiotem dalszych obrad są poprawki, które uzyskały
bezwzględną większość głosów.
Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący odczytuje Walnemu Zgromadzeniu
tekst projektu uchwały, wskazując jednocześnie, na postanowienia, które uległy zmianie i zarządza
przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o przyjęcie uchwały.
Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej chyba, że głosowanie odbywa się elektronicznie.
Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna lub osoba obsługująca elektroniczny system liczenia głosów
przedkłada Przewodniczącemu sprawozdanie z wyników głosowania.
Po otrzymaniu sprawozdania, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, że uchwała została
podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i uchwała nie została podjęta.
Uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw, co do podjęcia uchwały Przewodniczący umożliwia przedstawienie
jego uzasadnienia. Uzasadnienie sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.
Zgodnie z § 19 Statutu Spółki przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
3) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Spółki,
4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne
Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących
kooptacji,
b. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
c. zmiana Statutu Spółki,
d. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
e. ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
f. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
h. zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,

i. roszczenia o naprawienie szkody wobec członków władz Spółki lub założycieli Spółki z tytułu
naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.
W roku obrotowym 2012 Walne Zgromadzenie zwoływane było przez Zarząd jednokrotnie, - w dniu 1 czerwca
2012 roku, (Akcjonariusze Spółki nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia).
Obrady Walnego Zgromadzenia nie były odwoływane ani przerywane; żadna z podjętych uchwał nie była
zaskarżona w postępowaniu sądowym.
J. [Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej]
I. Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku funkcję Członków Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna pełnili:
Pan Jacek Rutkowski, jako Prezes Zarządu,
Pan Wojciech Antkowiak, jako Wiceprezes Zarządu,
Pan Marcin Bilik, jako Wiceprezes Zarządu,
Pan Tomasz Dudek, jako Wiceprezes Zarządu, oraz
Pan Wojciech Kocikowski, jako Wiceprezes Zarządu.
[Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, (przyjęty
w nowym brzmieniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w dniu 8 września 2010 roku –
Uchwała Nr 06/IX/V/2010 Rady Nadzorczej AWSA; Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu dostępne są na stronie
internetowej Spółki].
II. Rada Nadzorcza
Na dzień 31 grudnia 2012 roku funkcje Członków Rady Nadzorczej pełnili:
Pan Tomasz Rynarzewski, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej i
Członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Pani Bogny Sikorskiej,
Pana Grzegorza Golca,
Pana Wojciecha Kochanka oraz
Pana Piotra Sawali.
[Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady
Nadzorczej. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki].
W spółce Emitenta kompetencje i zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez pełen skład Rady Nadzorczej
(w oparciu o treść § 28 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki).
Wronki, dnia 23 kwietnia 2013 roku
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