
Ogłoszenie  

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  Organic Farma 

Zdrowia S.A.  

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 

Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając na 

podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 kwietnia 2011 

roku, na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. (dalej 

„Zgromadzenie”), odbędzie się w Kancelarii Radcy Prawnego Mirosława Karwat-Kowalska, 

przy ul. Wilczej 31 lok. 10A 

 

Proponowany porządek obrad:  
 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2010. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2010r. do 

31.12.2010r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.  

10. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2010. 

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2010. 

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 

13. Dematerializacja akcji serii G, oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G.   

14. Zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 

15. Wolne wnioski.  

16. Zamknięcie obrad.  

 

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia. 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. 

w dniu 03 kwietnia 2011 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 

imiennych. 

 

Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają 

dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy 

czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. 



Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza 

albo w Domu Inwestycyjnym BRE Bank SA w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, 00-950 

Warszawa. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że 

dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu 

o zwołaniu Zgromadzenia tj. po 23 marca  2011r. i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 04 kwietnia 2011 roku 

zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia 

zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane 

na jego rachunku papierów wartościowych.  

 

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, 

mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni 

przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 29 marca 2011 roku. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.  

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 

Zgromadzenia tj. do 01 kwietnia 2011 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 

żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. 

Żądania należy przesyłać na adres korespondencyjny Spółki  

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82 budynek nr 133 lub w postaci elektronicznej na adres: 

info@organicmarket.pl  

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania 

tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci 

elektronicznej na adres: info@organicmarket.pl  

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji 

zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji 

nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. 

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego 

projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może 
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uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.  

 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu 

Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego 

pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. 

 

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez 

pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.organicmarket.pl 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: info@organicmarket.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa 

była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa 

powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, 

nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać 

liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i walnego zgromadzenia 

spółki, na którym prawa te będą wykonywane.  

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.  

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, 

konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.  

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 

powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.  

 

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w 

celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta 

polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej 

skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia 

pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości 

weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia 

pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem 

listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w 

formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.  

 

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.  

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na 

Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  

 

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  

 

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w 

siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.  

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na 

który lista powinna być wysłana.  

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie 

zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.  

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: WWW. 

organicmarket.pl 

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek 

handlowych i Statutu Spółki.  

 



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. 

zwołanego na 19.04.2011r. 

 

 

projekt 

 

 

Uchwała nr 1  

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2010 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 

2010 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., sprawozdania finansowego Spółki za 

okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty  

za 2010 rok. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



 

 

projekt 

 

 

Uchwała nr 3 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 

01.01.2010r. do 31.12.2010r., a w tym: 

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się po stronie aktywów i 

pasywów kwotą 17.458.229,03 zł, 

2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1.821.539,65 zł, 

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

4) informację dodatkowa, 

5) rachunek przepływów pieniężnych, 

6) Zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



projekt 

 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę 

netto za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w kwocie 1.821.539,65 zł pokryć z zysków 

wypracowanych w następnych latach obrotowych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 5 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi 

Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 

2010 roku; 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 6 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - 

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 

2010 do 31 grudnia 2010 roku; 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 7 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania 

przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Hannie Karwat-Ratajczak – 

Przewodniczącej Rady  Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres za okres 

od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku; 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 8 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiesławowi Schabowskiemu – 

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  Spółki z wykonania przez niego obowiązków za 

okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010 roku; 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 9 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więcławskiemu – 

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  Spółki z wykonania przez niego obowiązków za 

okres od 31 marca 2010 do 31 grudnia 2010 roku;  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 10 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Dariuszowi Zielińskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej  Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 

31 grudnia 2010 roku;  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



projekt 

 

 

Uchwała nr 11 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej  Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 

31 grudnia 2010 roku; 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

projekt 

 

 

Uchwała nr 12 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Matusiakowi – Członkowi 

Rady Nadzorczej  Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31 marca 2010 do 31 

grudnia 2010 roku; 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 13 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2010. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Strużyna – Członkowi Rady 

Nadzorczej  Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 

marca 2010 roku; 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



projekt 

 

Uchwała nr 14 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobową Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 15 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ___________ na członka Rady 

Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 16 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ___________ na członka Rady 

Nadzorczej nowej kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 17 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ___________ na członka Rady 

Nadzorczej nowej kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

  

projekt 

 

 

Uchwała nr 18 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ___________ na członka Rady 

Nadzorczej nowej kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

 

projekt 

 

 

Uchwała nr 19 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ___________ na członka Rady 

Nadzorczej nowej kadencji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

projekt 

 

 

Uchwała nr 20 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

W sprawie dematerializacji akcji serii G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G 

§ 1 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:  

a) złożenie akcji serii G do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.; 

b) dokonanie dematerializacji akcji serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 

1538 z późn. zm.); 

c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do Alternatywnego 

Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych 

z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji 

akcji serii G, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);  

b) złożenia akcji serii G do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.;  

c) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych 

z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia akcji serii G do 

Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

projekt 

 

Uchwała nr 21 

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna  

 

w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna Spółki 

zatwierdzenia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu: 

 

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

 Organic Farma Zdrowie S.A. 

uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.11. 2010 r. 

  

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Organic Farma Zdrowie S.A.  

1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks 

Spółek Handlowych. 

1.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwalonego 

przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

§ 2.  Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej 

 

2.1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż  pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.  

2.2. Kadencję Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.  

2.3. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej. 

2.4 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych 

funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§ 3.  Funkcje Rady Nadzorczej 

 

3.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. 

3.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone postanowieniami Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.  



3.3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować 

do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. 

3.4. Rada Nadzorcza nie może ingerować w kompetencje Zarządu. 

3.5. Zarząd powinien powiadamiać Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, 

wniosku lub inicjatywy najpóźniej podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.  

§ 4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej  

4.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenie Rady Nadzorczej 

może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej 

odbywa się co najmniej raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w 

każdej chwili. 

4.2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie 

jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera 

pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do 

chwili wyboru nowego Przewodniczącego. 

4.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego mają obowiązek 

zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka 

Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu trzech  tygodni od chwili 

złożenia wniosku. 

4.4. Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty 

elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z 

jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, 

którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę 

na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu. 

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podawać Spółce, w formie pisemnej, 

informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane 

zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a także informacje o każdej 

zmianie wyżej wymienionych adresów. Rejestr wyżej wymienionych adresów prowadzi 

sekretariat Zarządu. Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia na 

aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z 

postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uważa się za zawiadomionych 

o zwołaniu posiedzenia. 

4.5. Projekty uchwał, materiały przygotowane przez Zarząd, Komitety, ekspertów 

zewnętrznych lub członków Rady Nadzorczej powinny zostać dostarczone członkom 

Rady najpóźniej na 7 dni przed planowany terminem posiedzenia. 

4.6 Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie 

posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji, gdy 

obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub 

uzupełnienie porządku obrad 

4.7.  Projekt  protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  powinien być przesłany członkom 

Rady w ciągu 14 dni od posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają uwagi do 

protokołu w terminie 7 dni od otrzymania projektu protokołu.  Podpisanie protokołu 

następuje najpóźniej na następnym posiedzeniu. 

4.8.  W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Przewodniczący 

Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej 

zapraszać na posiedzenia inne osoby a w szczególności ekspertów oraz pracowników 



Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady. Przewodniczący Rady 

Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady Nadzorczej. 

4.9  Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu 

Audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden  członek niezależny oraz co 

najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i 

finansów.  

4.10  Do zadań Komitetu Audytu należy: 

 

a) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym 

niezależnego audytu, 

b) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie 

Radzie Nadzorczej opinii na ich temat, 

c) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi, 

d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję 

biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem. 

 

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu 

dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych. 

§ 5. Uchwały Rady Nadzorczej  

 

5.1 Uchwały podejmowane są na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać 

udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym, że oddanie głosu na piśmie nie 

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. 

5.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu 

jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali 

zaproszeni.  

5.3 Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania  się  na odległość w szczególności za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefaksu, przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, 

videokonferencje. Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

5.4 Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, o ile wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5.5 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 5.3 i §  i § 5.4, nie może dotyczyć 

wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania 

członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 

5.6 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich 

do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić 

tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z obecnych na posiedzeniu członków 

Rady. 

5.7 Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek 

obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść uchwał, liczbę 

głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują 



obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały w 

trybie pisemnym uchwała powinna być podpisana przez wszystkich członków Rady, w 

tym również członków, którzy oddali głos przeciwko podjętej uchwale. 

5.8 Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem 

obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada 

Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, która jest zawarta w raporcie 

rocznym Spółki. 

5.9 Rada Nadzorcza sporządza sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie z 

działalności Rady Nadzorczej powinno zawierać w szczególności ocenę realizacji 

wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz informację o uczestnictwie jej członków w 

posiedzeniach. W przypadku absencji przekraczającej jedną trzecią liczby posiedzeń w 

okresie sprawozdawczym, członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić pisemne 

wyjaśnienie przyczyn absencji.  

§ 6.  Członek Rady Nadzorczej i reprezentowane przez niego interesy 

6.1 Rady Nadzorczej nie powinien sprawować funkcji w organach innych spółek, o ile 

związane by to było z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu interesów, a 

w przypadku gdyby konflikt interesów jednak wystąpił - powinien wstrzymać się od głosu. 

6.2  O ile istnieją osobiste, faktyczne lub organizacyjne powiązania członka Rady Nadzorczej 

z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, członek 

Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać informacje o tych powiązaniach Radzie 

Nadzorczej i Zarządowi. Informacje te mogą być upublicznione, zgodnie z właściwymi 

przepisami. 

6.3 Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, to znaczy w 

zastępstwie członka Zarządu, który pomimo posiadania mandatu nie może przejściowo 

wypełniać swoich obowiązków, powinno mieć charakter sporadyczny i Rada Nadzorcza 

oraz każdy z jej członków powinni dążyć do szybkiego zakończenia tego stanu. Członek 

Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji w Zarządzie powinien 

przynajmniej raz na trzy miesiące składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie 

z pełnionej funkcji.  

6.4 Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia 

nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej 

funkcji.  

§ 7. Wynagrodzenie, inwestycje i transakcje członka Rady Nadzorczej 

 

7.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 

7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru 

Finansowego oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów 

finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko 

związane z członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest również 



zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki w 

terminie 5 dni roboczych od zajścia tej okoliczności.  

7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktować akcje Spółki jako inwestycję 

długoterminową. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od 

dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących instrumentów finansowych 

wyemitowanych przez Spółkę albo powiązanych z takimi instrumentami finansowymi, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich 

instrumentów finansowych lub powodujących albo mogących powodować rozporządzenie 

takimi instrumentami finansowymi, a w szczególności powstrzymać się od dokonywania 

transakcji, których przedmiotem są posiadane przez niego akcje Spółki, w następujących 

okresach: 

a) w okresie 14 dni przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów kwartalnych lub 

w okresie pomiędzy zakończeniem danego kwartału a przekazaniem raportu 

kwartalnego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy od 

14 dni; 

b) w okresie dwóch miesięcy przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów 

rocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego roku a przekazaniem 

raportu rocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był 

krótszy niż dwa miesiące; 

c) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do 

chwili przekazania tej informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości. 

§ 8. Poufność. Postanowienia końcowe  

 

8.1. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały 

przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady są poufne, do czasu ich 

opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu i nie mogą być przekazywane osobom 

trzecim.  

 

8.2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz Organic Farma Zdrowie S.A. w zakresie dotyczącym 

obrotu papierami wartościowymi. 

 

8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


