
Ogłoszenie  

Zarządu ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach 

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zarząd ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach, 33 p- 132 Niedomice ul. Niedomicka 2, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267355, 

REGON 850515170, NIP 9930000275, wysokość kapitału zakładowego 13.637.600 zł., z czego 

wpłacono 13.637.600 zł., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku,  

o godz. 14:00, w siedzibie Spółki w Niedomicach przy ulicy Niedomickiej 2. 

 

Porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad. 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 

6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 

7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. 

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 

9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2011. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 

2011. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2011. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2011. 

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2011. 

15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2011. 

16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 

2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok 

obrotowy 2011. 

17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy 

Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011. 

18) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w 

roku obrotowym 2011. 



19) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011. 

20) Zamknięcie obrad. 

 

 

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY 

 

I. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni 

przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na 

piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 33 – 132 Niedomice ul. Niedomicka 2 lub w postaci 

elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@rovita.com.pl. 

Akcjonariusz/Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonując powyższe uprawnienie 

powinien/powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając 

odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.  

 

II. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 

przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod 

adresem: 33 – 132 Niedomice ul. Niedomicka 2 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej na adres e-mail: wza@rovita.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 

do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone 

do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików 

MS Word lub PDF. 

Akcjonariusz/Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonując powyższe uprawnienie 

powinien/powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając 

odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. 

 

 

III. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może 

podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. 

 



IV. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w 

szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, 

oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 

 

Zgodnie z art. 412 KSH Akcjonariusz/Akcjonariusze może/mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących 

osobą fizyczną mogą oni uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w ich imieniu,  lub 

Akcjonariusz/Akcjonariusze może/mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika/pełnomocników. 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na 

stronie internetowej Spółki pod adresem www.rovita.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie / 

Walne Zgromadzenie.  

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. 

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@rovita.com.pl najpóźniej do dnia 26 czerwca 2012 

roku do godz. 16:00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy 

dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub 

sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku: 

a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu 

osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i 

ustanowionego pełnomocnika. 

b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie 

do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. 

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

Akcjonariusz przesyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do 

Spółki (na adres e’mail j.w.) swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, 

za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego 

pełnomocnikiem. 

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 ważności pełnomocnictwa, co 

stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu. 

 



W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany 

ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu 

wcześniejszych pełnomocników. 

 

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu 

listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów 

służących do jego identyfikacji. 

 

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w 

odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

 

V. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

VI. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

VII. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą 

korespondencyjną i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

VIII.  Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na dzień  

11 czerwca 2012 roku. 

 

IX. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 11 czerwca 

2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), które: 

a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się – nie wcześniej 

niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie 

później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów 

wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 



b) będąc uprawnionymi z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w siedzibie 

Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 

nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.   

 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji (11 czerwca 2012 roku). 

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po 

okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy: 

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu 

tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,  

b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu 

tożsamości. 

 

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z 

odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz 

inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

 

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza 

lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez 

Spółkę dołączone do księgi protokołów. 

 

X. Dostęp do dokumentacji oraz informacja na temat adresu strony internetowej, na której 

będą udostępniane informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty 

uchwał: 

- na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rovita.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / 

Walne Zgromadzenie. 

- w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem: 33 – 132 

Niedomice ul. Niedomicka 2, w dniach od dnia ogłoszenia do 26 czerwca 2011 roku w godzinach od 

9.00 do 15.00. 

 

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 

stronie internetowej Spółki pod adresem www.rovita.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

Dokumentacja, która będzie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udostępniona 

została na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rovita.com.pl w zakładce: 

- sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki ROVITA S.A. – raporty okresowe, 

tytuł „sprawozdanie finansowe jednostkowe za rok 2011” (raport okresowy nr 4/2012); 



- sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. – raporty okresowe, tytuł 

„sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2011” (raport okresowy nr 5/2012); 

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 roku, sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA  za 2011 roku – Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. 

    

XI. Informacje porządkowe. 

 

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 

12:00. 

 

 

 



PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

ROVITA S.A. 
27 CZERWIEC 2012 ROKU 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wybiera się jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 27 czerwca 2012 
roku Panią/Pana ………..................…… . 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 27 czerwca 
2012 roku: 
1) Otwarcie obrad. 
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 
4) Przyjęcie porządku obrad. 
5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 
6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2011. 
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. 
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 
9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 
2011. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2011. 
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2011. 
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym 2011. 
16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2011 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011. 



17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy 
Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011. 
18) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku 
obrotowym 2011. 
19) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA 
S.A. za rok obrotowy 2011. 
20) Zamknięcie obrad. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

§ 2. 
Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie 
uprawniona do liczenia głosów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wybiera się Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ROVITA S.A. w osobach: 
1. …………………….. 
2. ……………………. 
3. ……………………. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, 
uchwala co następuje: 

 
 



§ 1. 
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, 
uchwala co następuje: 

§ 1 
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2011,  a to: 
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

bilansową ………… zł (słownie: ………………..), 
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto 

w kwocie: …………… zł (słownie: ………….), 
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący 

…….. stanu środków pieniężnych o kwotę: ……… zł (słownie: ……..), 
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujące ….. kapitału własnego o kwotę ….. zł (słownie: ……), 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, przedłożone przez Radę 
Nadzorczą Spółki i stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 



§ 1. 
Stratę netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości ............. zł 
(słownie: ...............) postanawia się pokryć wynikami lat ubiegłych. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Witoldowi Jękot z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 
01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panie Renacie Poradowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 
od dnia 01.01.2011 roku do dnia 08.07.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Pani Annie Klimczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 
01.01.2011 roku do dnia 08.07.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 



w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Śmigrodzkiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 
w okresie od dnia 08.07.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Romualdowi Bonieckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie 
od dnia 08.07.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Edycie Garlickiej - z wykonywania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Schäffer - Poradowskiej -  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 



UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Kaczmarek - z wykonywania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Włodzimierzowi Gałązka - z wykonywania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z wykonywania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Kasprzyk - z wykonywania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Orlicz  - z wykonywania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Jankowskiemu -  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A.  

w roku obrotowym 2011  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 
2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011,  a to: 



 
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą ….. zł (słownie: …..), 
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości …….. zł (słownie: ……….), 
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 

2011 roku wykazujący ….. stanu środków pieniężnych o kwotę …. zł (słownie: ……………), 
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 

grudnia 2011 roku wykazujące ….. kapitału własnego o kwotę …. zł (słownie: …..), 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 



Formularz pełnomocnictwa – osoba fizyczna 

 

………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja (imię i nazwisko) ……………………..…………..………, nr PESEL ………………..…., legitymujący się 

dokumentem tożsamości nr (seria i nr) ……………………..…., niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i 

nazwisko) …………………………….…… legitymującej/mu się dokumentem tożsamości nr (seria i nr) 

……………………..…., nr PESEL ……………………….., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania 

prawa głosu z posiadanych przeze mnie …………… (słownie: ……..) akcji Spółki ROVITA Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Niedomicach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA Spółka Akcyjna zwołanym na 

dzień 27 czerwiec 2012 roku. 

 

Telefon i adres e’mail udzielającego pełnomocnictwa: 

…………………………………………………………………………………. 

 

Telefon i adres e’mail pełnomocnika: 

………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

Data i podpis 



 

Formularz pełnomocnictwa – spółki osobowe, osoba prawna 

 

 

………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Działając imieniem (nazwa osoby prawnej) ……………………..…………..………, nr KRS ………………..…., 

niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) …………………………….…… legitymującej/mu się 

dokumentem tożsamości nr (seria i nr) ……………………..…., nr PESEL ……………………….., pełnomocnictwa 

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) 

……………………..…………..………  w ilości …………… (słownie: ………) akcji Spółki ROVITA Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Niedomicach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROVITA Spółka Akcyjna zwołanym na 

dzień 27 czerwiec 2012 roku. 

 

Telefon i adres e’mail udzielającego pełnomocnictwa: 

…………………………………………………………………………………. 

 

Telefon i adres e’mail pełnomocnika: 

………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

Data, podpisy zgodnie z reprezentacją 

 

 



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

ROVITA S.A. 
27 CZERWIEC 2012 ROKU 

 
 
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu 
przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 
 
Dane Mocodawcy: 
Imię / Nazwisko / Firma:    …………………………………………………………. 
Adres zamieszkania / siedziby:   …………………………………………………………. 
Pesel / Regon:     …………………………………………………………. 
Nr dow. osobistego lub innego dokumentu:  …………………………………………………………. 

 
 

Dane Pełnomocnika: 
Imię / Nazwisko / Firma:    …………………………………………………………. 
Adres zamieszkania / siedziby:   …………………………………………………………. 
Pesel / Regon:     …………………………………………………………. 
Nr dow. osobistego lub innego dokumentu:  …………………………………………………………. 

 
 
 
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do 
projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o ZWZ. Zarząd Spółki ROVITA S.A. 
zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w 
takim przypadku. 
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci 
udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze / inne instrukcje” 
określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o glosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o 
wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, lub ma 
„wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do 
głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wybiera się jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 27 czerwca 2012 
roku Panią/Pana ………..................…… . 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  



UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu 27 czerwca 
2012 roku: 
1) Otwarcie obrad. 
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 
4) Przyjęcie porządku obrad. 
5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 
6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2011. 
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. 
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 
9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 
2011. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2011. 
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2011. 
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym 2011. 
16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2011 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011. 
17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy 
Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011. 
18) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku 
obrotowym 2011. 
19) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA 
S.A. za rok obrotowy 2011. 
20) Zamknięcie obrad. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 



 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

§ 2. 
Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie 
uprawniona do liczenia głosów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wybiera się Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ROVITA S.A. w osobach: 
1. …………………….. 
2. ……………………. 
3. ……………………. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, 
uchwala co następuje: 

§ 1. 
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 



    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  

 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, 
uchwala co następuje: 

§ 1 
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2011,  a to: 
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

bilansową ………… zł (słownie: ………………..), 
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto 

w kwocie: …………… zł (słownie: ………….), 
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący 

…….. stanu środków pieniężnych o kwotę: ……… zł (słownie: ……..), 
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujące ….. kapitału własnego o kwotę ….. zł (słownie: ……), 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, przedłożone przez Radę 
Nadzorczą Spółki i stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  



UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Stratę netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości ............. zł 
(słownie: ...............) postanawia się pokryć wynikami lat ubiegłych. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Witoldowi Jękot z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 
01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panie Renacie Poradowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 
od dnia 01.01.2011 roku do dnia 08.07.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 



    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Pani Annie Klimczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 
01.01.2011 roku do dnia 08.07.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Śmigrodzkiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 
w okresie od dnia 08.07.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 



Udziela się absolutorium Panu Romualdowi Bonieckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie 
od dnia 08.07.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Edycie Garlickiej - z wykonywania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Schäffer - Poradowskiej -  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 
 

 



UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Kaczmarek - z wykonywania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Włodzimierzowi Gałązka - z wykonywania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z wykonywania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 



    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Kasprzyk - z wykonywania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 

 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Orlicz  - z wykonywania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 



Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Jankowskiemu -  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A.  

w roku obrotowym 2011  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 
2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2011,  a to: 
 
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą ….. zł (słownie: …..), 
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości …….. zł (słownie: ……….), 
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 

2011 roku wykazujący ….. stanu środków pieniężnych o kwotę …. zł (słownie: ……………), 
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 

grudnia 2011 roku wykazujące ….. kapitału własnego o kwotę …. zł (słownie: …..), 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………………………… 
Dalsze / inne instrukcje: …………………………  
 
 
 
 
 
Podpis Mocodawcy: …………………………………………………………………. 
 


