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Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów                                                     

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”                            

w dniu 29 czerwca 2022 roku 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – „WZA lista powyżej                                          

5 % liczby głosów” 

 

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, („Spółka”) informuje, 

iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które obradowało 

w dniu 29 czerwca 2022 roku Akcjonariuszami Spółki, którzy posiadali, co najmniej                    

5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli: 

• spółka pod firmą Holding Wronki Sp. z o.o. z siedzibą i adresem                            

we Wronkach, ulica Mickiewicza numer 52  (kod pocztowy: 64-510 Wronki), - 

liczba głosów, która przysługiwała temu Akcjonariuszowi z tytułu 

zarejestrowanych akcji wynosiła 5 418 154 (pięć milionów czterysta osiemnaście 

tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy, co stanowiło, -  68,11 % udziału w liczbie 

głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 51,63 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów; 

• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą i 

adresem w Warszawie, ulica Topiel numer 12 (kod pocztowy: 00-342 

Warszawa), liczba głosów, która przysługiwała temu Akcjonariuszowi z tytułu 

zarejestrowanych akcji wynosiła 900.000 (dziewięćset tysięcy) głosów, co 

stanowiło, -  11,31 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu oraz 8,57 % udziału w ogólnej liczbie głosów; 

• AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER z siedzibą i 

adresem w Warszawie, ulica Inflancka numer 4B (kod pocztowy: 00-189 

Warszawa), liczba głosów, która przysługiwała temu Akcjonariuszowi z tytułu 
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zarejestrowanych akcji wynosiła 710.000 (siedemset dziesięć tysięcy) głosów, co 

stanowiło, - 8,92 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu oraz 6,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 
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