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Raport bieżący nr 20/2021 
 
Tytuł: Zmiana praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (Emitent), działając w wykonaniu dyspozycji wskazanej w 
szczególności w treści § 5 pkt 2 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 29 
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej 
wiadomości informacje związane ze zmianą praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez 
Emitenta. 
 
Wskazanie papierów wartościowych Emitenta, z których prawa zostały zmienione, 
z podaniem ich liczby / liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 
 
600 akcji serii A, o wartości nominalnej 2 złote każda akcja 
 
Wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał 
właściwych organów Emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów 
wartościowych emitenta 
 
Stosownie do oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 609/2021                              
z dnia 27.04.2021 r. dokonano konwersji (zamiany akcji imiennych na akcję na okaziciela) 
dotyczącej 600 akcji serii A, o wartości nominalnej 2 złote każda akcja. Kod ISIN papierów 
wartościowych podlegających konwersji: PLAMICA00028 / Kod ISIN nadawany papierom 
wartościowym w wyniku konwersji: PLAMICA00127. Konwersję w systemie depozytowym 
przeprowadzono z dniem 29.04.2021 r. 
Podstawę prawną dla konwersji (zamiany akcji imiennych na akcję na okaziciela) stanowił art. 334 
§ 2 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela 
albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi 
inaczej. Podstawę dla konwersji (zamiany akcji imiennych na akcję na okaziciela) stanowiła także 
uchwała nr 01/X1/2020 Zarządu Amica S.A. z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na konwersję, asymilację i wprowadzenie 600 akcji serii A do obrotu giełdowego,                                        
z zastrzeżeniem ich wcześniejszej konwersji z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz 
asymilacji z akcjami „Amica S.A.”, które aktualnie są już w obrocie giełdowym – wydana z 
uwzględnieniem § 6 ust. 5 statutu Emitenta. 
 
Stosownie do Oświadczenia Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.                                         
nr 1456/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. – z dniem 10 grudnia 2021 r. – dokonana zostanie 
asymilacja wyżej wymienionych 600 akcji Emitenta, oznaczonych dotychczas przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAMICA00127, z 5.057.595 akcjami Emitenta, 
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będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLAMICA00010.  Akcje objęte asymilacją 
otrzymały kod PLAMICA00010.  
 
Asymilacja przedmiotowych akcji stanowiła warunek wprowadzenia tych akcji w trybie zwykłym 
do obrotu giełdowego na rynku podstawowym – stosownie do uchwały Nr 1213/2021 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie 
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na 
okaziciela serii A spółki AMICA S.A. 
 
Pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie - w zakresie tych 
zmian 
 
W konsekwencji powyższych działań, 600 akcji serii A zmieniło swój status, w ten sposób, że uległy 
zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela. W konsekwencji powyższego, przestało 
obowiązywać uprzywilejowanie 600 akcji serii A co do prawa głosu (przedmiotowe akcje - jako 
akcje imienne - były dotychczas uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą 
akcję przypadały dwa głosy). 
 
Wysokość kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólna liczba głosów na walnym 
zgromadzeniu po dokonaniu zamiany 
 
Zmiana statusu 600 akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela nie ma wpływu na 
wysokość kapitału zakładowego Emitenta - kapitał zakładowy Emitenta nadal wynosi 
15.550.546,00 zł. 
Zmiana statusu 600 akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela skutkuje tym, że zmieniła 
się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (w związku z tym, że 600 akcji serii A 
przestało być akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu - na każdą taką akcję przypada 
obecnie jeden głos, a nie, tak jak dotychczas, dwa głosy). 
Przy założeniu, że przedmiotem konwersji i asymilacji było 600 akcji serii A, ogólna liczba głosów 
na walnym zgromadzeniu Emitenta zmniejszyła się o 600 głosów i wynosi 10.492.351. 
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