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Szanowny Panie Prezesie, 
 
 
W związku z kierowanymi do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zapytaniami 

akcjonariuszy o przejrzystość transakcji dokonywanych przez Amica S.A. oraz podmioty z 
Grupy Amica S.A. w związku ze spółką KKS Lech S.S.A., Stowarzyszenie pragnie zwrócić 
się do Zarządu spółki Amica S.A. o przekazanie do wiadomości publicznej, szczegółowych 
informacji dotyczących dokonywanych, pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Amica SA, 
jak i z podmiotem zewnętrznym Invesco Sp. z o.o. transakcji, których przedmiotem były 
posiadane przez te podmioty akcje spółki KKS Lech Poznań S.S.A. Pomimo, podania do 
publicznej wiadomości informacji zawartych, w dotychczasowych raportach bieŜących, 
przekazywanych przez Amica S.A. uwaŜamy, Ŝe nie są one w pełni wyczerpujące, przez co 
wciąŜ pozostaje wiele wątpliwości i niejasności. Powoduje to sytuację, w której akcjonariusze 
Amica S.A. wciąŜ nie mają pełnej moŜliwości oceny, czy sprzedaŜ akcji KKS Lech S.S.A. 
była z punktu widzenia interesów tak Amica S.A. jak i jej akcjonariuszy właściwa i 
ekonomicznie uzasadniona.  

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Amica S.A, przejęcie KKS Lech S.S.A. 
nastąpiło pod koniec 2005 r. PoniewaŜ formalnie do połączenia doszło w 2006 r., w 
dodatkowych notach do sprawozdania finansowego za 2006 r. (nota 6g), Amica S.A. 
informowała, iŜ wykazywana w cenach nabycia, wartość posiadanego przez spółkę pakietu 
akcji KKS Lech S.S.A., wynosiła 14,339 mln zł. Amica S.A. nabyła łącznie 1.750.000 akcji 
KKS Lech S.S.A. Wydaje się, iŜ zasadnym jest przyjęcie, Ŝe kwota 14,339 mln zł jest kwotą 
zbliŜoną do ceny jaką Amica S.A. zapłaciła za wspomniany pakiet akcji KKS Lech S.S.A. co 
oznacza, Ŝe cena jednostkowa akcji wynosiła 8,19 zł. Akcje te stanowiły 90,67% udziału w 
kapitale zakładowym KKS Lech S.S.A. Ponadto w nocie 6d znalazła się informacja, iŜ nie 
zaszły w 2006 r. przesłanki powodujące konieczność przeprowadzenia testów na utratę 
wartości aktywów finansowych w postaci akcji czy udziałów w spółkach zaleŜnych, w tym 
akcji KKS Lech S.S.A. We wrześniu 2006 r. Amica S.A., w raporcie bieŜącym nr 51/2006 
informowała, o zawartej pomiędzy KKS Lech S.S.A., a Sidegrove Holdings Limited umowie.  
Przedmiotem umowy była emisja, przez KKS Lech S.S.A. 180.000 akcji serii C w zamian za 
wniesienie aportu przez Sidegrove Holdings Limited, w postaci praw niematerialnych i 
prawnych. Liczona według ceny emisyjnej wartość obejmowanych akcji wynosiła 3.079.800 



zł i odpowiadała wartości wnoszonego aportu. Takie warunki umowy powodują, iŜ cena 
emisyjna jednej akcji serii C wynosiła 17,11 zł. Była to więc cena znacznie wyŜsza niŜ cena, 
po której akcje nabywała Amica S.A. Komunikat bieŜący nr 51/2006 nie tylko, nie 
precyzował z czego wynikała tak istotna róŜnica cen, ale takŜe nie podawał szczegółowych 
informacji na temat przedmiotu aportu oraz podstaw jego wyceny. 

Kolejną sprawą, która budzi wątpliwości, z uwagi na brak wystarczających, 
szczegółowych informacji są okoliczności, w których Sidegrove Holdings Limited stał się 
właścicielem 100% akcji KKS Lech S.S.A. Zgodnie z  raportem bieŜącym nr 41/2008 
Sidegrove Holdings Limited zawarł z Amica S.A. porozumienie w sprawie zamiany 
akcji/udziału, na mocy, którego Amica S.A. przeniosła na rzecz Sidegrove Holdings Limited 
1.750.000 akcji KKS Lech S.S.A. w zamian za 1 udział (100% kapitału zakładowego) w 
spółce Amica International Handelsgesellschaft GmbH. Po wykonaniu porozumienia Sidegrove 
Holdings Limieted stał się jedynym akcjonariuszem KKS Lech S.S.A. Wartość świadczenia 
wzajemnego, polegającego na zamianie akcji/udziału wyniosła 14,35 mln zł, a więc kwoty 
zbliŜonej do ceny jaką Amica S.A. płaciła za akcje KKS Lech Poznań na przełomie 2005 i 2006 r. 
Niestety w raporcie bieŜącym nie znalazła się informacja o tym jaka była wartość godziwa 
zarówno akcji KKS Lech S.S.A. jak i wartość godziwa spółki Amica International 
Handelsgesellschaft GmbH. Wybrane dane finansowe spółki Amica International 
Handelsgesellschaft GmbH dostępne są na podstawie skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Grupy Kapitałowej Amica S.A. JednakŜe zakres tych informacji nie jest 
wystarczający do dokonania pełnej analizy wyników finansowych tego podmiotu oraz wiąŜącej się 
z nią wyceny wartości godziwej. 

Wątpliwości pojawiają się takŜe w związku ze sprzedaŜą 100% akcji KKS Lech S.S.A. 
firmie Invesco Sp. z o.o., która jest podmiotem w 100% zaleŜnym od Pana Jacka 
Rutkowskiego, prezesa spółki Amica S.A. Podawane w komunikacie bieŜącym powody 
sprzedaŜy akcji KKS Lech S.S.A. są nie do końca zrozumiałe. O ile zrozumiałym moŜe być 
argument niedopasowania profilu działalności, o tyle poprawa wyników finansowych KKS 
Lech S.S.A. jest zdaniem Stowarzyszenia argumentem co najmniej zastanawiającym. Biorąc 
pod uwag systematycznie poprawiające się wyniki finansowe KKS Lech S.S.A., negatywny 
wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Amica byłby w dalszych okresach 
ograniczany, bądź nie byłoby go w cale. Oznacza to, Ŝe w późniejszych okresach wyniki KKS 
Lech S.S.A. wpływałyby pozytywnie na wyniki Grupy.  Ponadto w jednym z  komunikatów 
bieŜących podana była informacja, iŜ transakcja sprzedaŜy akcji KKS Lech S.S.A. dokonana 
została w oparciu o niezaleŜną wycenę. Niestety powyŜsza wycena nie została udostępniona 
do wiadomości akcjonariuszy, którzy w konsekwencji nie mieli moŜliwości oceny tego czy 
wycena uzasadnia cenę ustaloną pomiędzy SIdegrove Holdings Limited, a Invesco Sp. z o.o. 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pragnie zastrzec, iŜ w Ŝadnej mierze nie 
twierdzi, Ŝe dokonywane przez Amica S.A. obowiązki informacyjne wykonywane były z 
naruszeniem przepisów prawa. Chcemy jednak zaznaczyć, iŜ uszczegółowienie niektórych 
informacji sprzyjać będzie transparentności Spółki oraz pozwoli dokonać akcjonariuszom 
kompleksowej oceny zasadności sprzedaŜy akcji KKS Lech S.S.A. i decyzji podjętych przez 
zarząd spółki Amica S.A. Dlatego teŜ zwracamy się do Zarządu spółki Amica S.A. o 
udzielenie odpowiedzi na załączoną do niniejszego pisma listę pytań. UwaŜamy, iŜ 
najlepszym rozwiązaniem, czyniącym zadość prawu akcjonariuszy do równego dostępu do 
informacji, będzie przekazanie odpowiedzi na pytania w drodze raportu bieŜącego, zgodnie z 
art. 56 ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami). 



 
 
Lista pytań 
 

1. Na przełomie 2005 i 2006 r. Amica S.A. płaciła za jedną akcję spółki KKS Lech 
S.S.A. 8,19 zł. Natomiast we wrześniu 2006 r. fundusz Sidegrove obejmował akcje po 
cenie jednostkowej 17,11 zł. Z czego wynikała tak duŜa róŜnica w cenach, w tak 
krótkim okresie czasu? 

2. Co było przedmiotem wniesionego przez Sidegrove Holdings Limited aportu, w 
zamian za akcje serii C? Podana informacja, o tym, iŜ przedmiotem aportu były prawa 
niematerialne jest zbyt ogólny i nie pozwala akcjonariuszom na prawidłową ocenę 
zasadności ekonomicznej transakcji. 

3. W raporcie bieŜącym nr 76/2008 podano, iŜ transakcja sprzedaŜy akcji KKS Lech 
S.S.A., przez Sidegrove Holdings Limited oparta była o niezaleŜną wycenę. W 
związku z powyŜszym zwracamy się do Zarządu z pytaniem czy istnieje moŜliwość 
udostępnienia powyŜszej wyceny do publicznej wiadomości? 

4. W dniu 13 marca 2008 roku Rada Nadzorcza Amica Wronki S.A. wyraziła zgodę na 
zbycie akcji KKS Lech Poznań S.A. pod warunkiem, Ŝe: i. łączna cena za pakiet akcji 
nie będzie niŜsza niŜ wycena dokonana przez firmę konsultingowa; ii. wartość ta nie 
będzie niŜsza od wartości księgowej akcji. PoniewaŜ zapłacona przez Invesco Sp. z 
o.o. cena była równa wartości księgowej akcji KKS Lech S.S.A. ujętej w księgach 
Sidegrove Holdings nie jest wiadome jak bardzo dokonana przez firmę konsultingową 
wycena odbiegała od wartości księgowej. Pojawia się więc pytanie, jaka była wartość 
KKS Lech S.S.A. przedstawiona w niezaleŜnej wycenie? 

5. Czy do sporządzonej wyceny, Amica S.A. zgłaszała uwagi dotyczące zbyt niskiej, 
zdaniem spółki wyceny KKS Lech S.S.A? 

6. Czy transakcja sprzedaŜy 100% akcji KKS Lech S.S.A. była oparta na wycenie 
dokonanej przez więcej niŜ jedną firmę konsultingową? 

7. Czy Firma wyceniająca udziały KKS Lech S.S.A była lub jest w jakikolwiek sposób 
powiązana z Zarządem spółki, bądź innymi pracownikami wyŜszego szczebla spółki 
Amica S.A.? 

8. Czy Amica S.A korzystała wcześniej z usług wyŜej wspomnianej firmy 
consultingowej? Na jakiej zasadzie dokonano wyboru firmy sporządzającej wycenę 
KKS Lech S.S.A.? 

9. W jakim stopniu kwota jaką Invesco Sp. z o.o. zapłaciła za 100% akcji KKS Lech 
S.S.A. pokryła dokonane przez Amica S.A. jak i Sidegrove Holdings Limited 
inwestycje w poznański klub? 

10. JeŜeli kwota uzyskana ze sprzedaŜy KKS Lech S.S.A. nie pokryła w pełni 
zainwestowanych środków, to czy nie byłoby bardziej zasadnym poczekać ze 
sprzedaŜą spółki, szczególnie w sytuacji gdy zauwaŜalna była poprawa jej wyników 
finansowych? Czy Zarząd spółki Amica S.A. dokonał szczegółowej analizy takiej 
alternatywy? 

11. Czy Amica S.A. dokonywała wyceny wartości spółki Amica International 
Handelsgesellschaft GmbH, w momencie jej kupna w zamian za posiadany pakiet akcji 
KKS Lech S.S.A. (transakcja zamiany pomiędzy Amica S.A., a Sidegrove Holdings 
Limited)? 



12. Czy w momencie wspomnianym w pkt. 11 była dokonywana wycena wartości KKS 
Lech S.S.A.? 

 
 
Z powaŜaniem 
 


