
Treść uchwał 

podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

NOVIAN S.A. 

w dniu 29 czerwca 2012 roku 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w formie 

uchwały numer 1, w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co 

stanowi 40,27% w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 

705.737.591 ważnych głosów „za” jego wyborem, przy braku głosów „przeciw” i 1.500.000 głosach 

„wstrzymujących się”. Wybrano Pana Jędrzeja Jakubowicza. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad w formie uchwały numer 2, w głosowaniu 

tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% w kapitale zakładowym, z 

których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 705.737.591 ważnych głosów „za”, przy braku 

głosów „przeciw” i 1.500.000 głosach „wstrzymujących się”. Przyjęto porządek obrad w 

następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 

do podejmowania uchwał,  

4. Przyjęcie porządku obrad, 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2011, 

6. Rozpatrzenie: "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011" 

oraz "Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 1 

stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty", 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2011, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

Spółki za rok obrotowy 2011, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,  

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Novian S.A.: Zarządu i 

Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, 

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki, 



15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki, 

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  33    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  zzaattwwiieerrddzzeenniiaa  sspprraawwoozzddaanniiaa  ffiinnaannssoowweeggoo  NNoovviiaann  SS..AA..  zzaa  rrookk  oobbrroottoowwyy  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy 

o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 44.819.181,04 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dziewiętnaście 

tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych cztery grosze), 

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący 

stratę netto w wysokości 124.036.202,87 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzydzieści 

sześć tysięcy dwieście dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy), 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  39.599.528,06 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych sześć 

groszy), 

5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153.978,88 zł. (słownie: sto 

pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) -  

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 702.575.391 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 3.162.200 głosach „wstrzymujących się”. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  44    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  zzaattwwiieerrddzzeenniiaa  sspprraawwoozzddaanniiaa  ZZaarrzząądduu  zz  ddzziiaałłaallnnoośśccii    

NNoovviiaann  SS..AA..  ww  rrookkuu  oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Novian S.A. w roku 

obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 678.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 25.991.377 głosach „przeciw” i 3.162.200 głosach „wstrzymujących się”.  

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  55    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  zzaattwwiieerrddzzeenniiaa  sspprraawwoozzddaanniiaa  ffiinnaannssoowweeggoo  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj  NNoovviiaann  SS..AA..  zzaa  rrookk  

oobbrroottoowwyy  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Novian S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, na 

które składają się: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 144.489.479,10 zł. (sto czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy). 

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący 

stratę netto w wysokości 68.143.671,04 zł. (słownie: (sześćdziesiąt osiem milionów sto 

czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych cztery grosze), 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 95.492.059,89 zł.  (słownie: dziewięćdziesiąt 

pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 

osiemdziesiąt dziewięć groszy), 

5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 503.193,09 zł (słownie: pięćset 

trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięć groszy). 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 



 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 678.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 27.653.577 głosach „wstrzymujących się”.  

 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  66    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  zzaattwwiieerrddzzeenniiaa  sspprraawwoozzddaanniiaa  ZZaarrzząądduu  zz  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj  NNoovviiaann  SS..AA..  

ww  rrookkuu  oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej Novian S.A. w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 678.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 27.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  77    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  ppookkrryycciiaa  ssttrraattyy  SSppóółłkkii  zzaa  rrookk  oobbrroottoowwyy  22001111  

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. uchwala co następuje: 

 

§1. 

Postanawia się stratę netto Spółki za rok obrotowy 2011, w wysokości 124.036.202,87 zł (słownie: 

sto dwadzieścia cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwa złote osiemdziesiąt siedem 

groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 27.153.577 głosach „wstrzymujących się”. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  88    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  JJooaannnniiee  PPiieettrrzzaakk  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Joannie Pietrzak pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 25.991.377 głosach „przeciw” i 1.162.200 głosach „wstrzymujących się”. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  99    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  JJuussttyynniiee  MMąącczzccee  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Justynie Mączce pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 25.991.377 głosach „przeciw” i 1.162.200 głosach „wstrzymujących się”. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1100    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  AAggnniieesszzccee  FFlloorreekk  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Agnieszce Florek pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 25.991.377 głosach „przeciw” i 1.162.200 głosach „wstrzymujących się”. 

  

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  AAnnnniiee  GGoorrooll  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  oobbrroottoowwyymm  

22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Annie Gorol pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 25.991.377 głosach „przeciw” i 1.162.200 głosach „wstrzymujących się”. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1111    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  ŁŁuukkaasszzoowwii  JJaammrroożżeemmuu  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Łukaszowi Jamrożemu pełniącemu funkcję członka Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 25.991.377 głosach „przeciw” i 1.162.200 głosach „wstrzymujących się”. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1122    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  KKaammiilloowwii  WWaawwrruucchhoowwii  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Kamilowi Wawruchowi pełniącemu funkcję członka Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

Po zakończonym głosowaniu Akcjonariusz Piotr Pawlikowski poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu 

co do podjętej uchwały. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1133    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  JJaakkuubboowwii  KKrraawwcczzaakkoowwii  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Jakubowi Krawczakowi pełniącemu funkcję członka Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

Po zakończonym głosowaniu Akcjonariusz Piotr Pawlikowski poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu 

co do podjętej uchwały. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1144    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  WWiieessłłaawwiiee  CChhmmiieelleewwsskkiieejj  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Wiesławie Chmielewskiej pełniącej funkcję członka Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

Po zakończonym głosowaniu Akcjonariusz Piotr Pawlikowski poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu 

co do podjętej uchwały. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1155    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  MMaarrcciinnoowwii  GGoorraaźźddzziiee  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

  

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Marcinowi Goraździe pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

Po zakończonym głosowaniu Akcjonariusz Piotr Pawlikowski poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu 

co do podjętej uchwały. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1166    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  PPiioottrroowwii  KKrraawwcczzyyńńsskkiieemmuu  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Piotrowi Krawczyńskiemu pełniącemu funkcję członka Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

Po zakończonym głosowaniu Akcjonariusz Piotr Pawlikowski poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu 

co do podjętej uchwały. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1177    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  BBeeaacciiee  JJaanniikkoowwsskkiieejj  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Beacie Janikowskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1188    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  AAddaammoowwii  PPaarraaffiinniiuukkoowwii  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Adamowi Parafiniukowi pełniącemu funkcję członka Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  1199    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  JJaannuusszzoowwii  SSmmoocczzyyńńsskkiieemmuu  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Januszowi Smoczyńskiemu pełniącemu funkcję członka Rady 

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

  

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  2200    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  aabbssoolluuttoorriiuumm  JJaacckkoowwii  JJaabbłłoońńsskkiieemmuu  zz  wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  ww  rrookkuu  

oobbrroottoowwyymm  22001111  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Novian S.A. udziela Jackowi Jabłońskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 680.084.014 ważnych 

głosów „za”, przy 1.500.000 głosach „przeciw” i 25.653.577 głosach „wstrzymujących się”. 

Po zakończonym głosowaniu Akcjonariusz Piotr Pawlikowski poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu 

co do podjętej uchwały. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  2211    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  zzmmiiaannyy  ssttaattuuttuu  SSppóółłkkii  

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. postanawia, zmienić Artykuł 1 ust. 3 statutu Spółki i 

nadać mu następujące brzmienie: 

 

„Siedzibą Spółki jest Warszawa." 

 

§ 2. 

Uchwała w chodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z chwilą jej 

rejestracji przez sąd rejestrowy. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 705.737.591  

ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.500.000 głosach „wstrzymujących się”. 

  

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  zzmmiiaannyy  ssttaattuuttuu  SSppóółłkkii  

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. postanawia, zmienić Artykuł 6 ust. 9 pkt a) statutu Spółki 

i nadać mu następujące brzmienie: 

 

„ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmującego: bilans, rachunek 

zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe," 

 

§ 2. 

Uchwała w chodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z chwilą jej 

rejestracji przez sąd rejestrowy. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 681.246.214  

ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 25.991.377 głosach „wstrzymujących się”. 

  



UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  2222    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  zzmmiiaannyy  ssttaattuuttuu  SSppóółłkkii  

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. postanawia, zmienić Artykuł 6 ust. 9 pkt b) statutu Spółki 

i nadać mu następujące brzmienie: 

 

 „ocena sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz 

opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia strat za poprzedni 

rok obrotowy," 

 

§ 2. 

Uchwała w chodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z chwilą jej 

rejestracji przez sąd rejestrowy. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 705.737.591  

ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.500.000 głosach „wstrzymujących się”. 

 

UUcchhwwaałłaa  nnuummeerr  2233    

ZZwwyycczzaajjnneeggoo  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  NNoovviiaann  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa    

zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001122  rrookkuu    

ww  sspprraawwiiee  uuppoowwaażżnniieenniiaa  RRaaddyy  NNaaddzzoorrcczzeejj  ddoo  uussttaalleenniiaa  tteekkssttuu  jjeeddnnoolliitteeggoo  ssttaattuuttuu  SSppóółłkkii..  

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu 

jednolitego statutu Spółki. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 707.237.591 akcji, co stanowi 40,27% 

w kapitale zakładowym, z których oddano 707.237.591 ważnych głosów, w tym 704.575.391 ważnych 

głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2.662.200 głosach „wstrzymujących się”. 


