
Uchwała 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.

z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

par.1
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Novity  S.A.  wybiera  na Przewodniczącego  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy
Jowitę Pilarską 

par. 2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
1.Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy:  1 877 910    co stanowi 75,12   % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba waŜnych głosów 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 877 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A.,

z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2009 r.

Realizując pkt 8 lit.d) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 i §36 ust.2 statutu
Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 5 916 579,37 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 37/100) złotych,
przeznacza się:
1) na dywidendę w wysokości 5.162.776,50 (pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć 50/100) złotych, tj. 2,10 zł
na jedną akcję, z jej wypłatą w dwóch ratach: pierwszej części w wysokości 1,20 zł na jedną akcję w dniu 1 lipca 2010 r. oraz drugiej części w
wysokości 0,90 zł na jedną akcję w dniu 1 października 2010 r.,
2) na kapitał zapasowy w kwocie  753.802,87 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa 87/100) złotych.

§ 2
Dywidendą objętych jest 2.458.465 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) szt. akcji.
Dzień dywidendy ustala się na 17 czerwca 2010 r., a termin jej wypłaty ustala się w dwóch ratach: 
a)na 1 lipca 2010 r. w wysokości 1,20 zł na jedną akcję,
b)na 1 października 2010 r w wysokości 0,90 zł na jedną akcję.
Z dywidendy wyłączonych jest 41.535 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) szt. akcji własnych.

§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
1.Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy:  1 877 910  co stanowi   75,12 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba waŜnych głosów: 1 877 910
3. Liczba głosów „za”: 1 876 910
4. Liczba głosów „przeciw”: 1000
5.Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0


