
PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

ROVITA S.A. 
20.06.2013 ROKU 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 ……2013 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 20.06.2013 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 ….. 2013 
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 2012 oraz sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2012. 
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 
9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 
2012. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2012. 
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2012. 
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym 2012. 
16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2012 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2012. 



17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy 
Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2012. 
18) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku 
obrotowym 2012. 
19) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA 
S.A. za rok obrotowy 2012. 
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 
21) Zamknięcie obrad. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 20.06.2013 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 20.06.2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 

 
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 2012, 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 20.06.2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 

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

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 
31.12.2012 r. obejmujące: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje 

kwotę 47 919 859,35 zł; 
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący 

stratę netto w kwocie 2 532 281,26 zł; 
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

wykazujące zmniejszenie  kapitału własnego o kwotę 2 532 281,26 zł;  
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 374 727,03 zł; 
f) 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 20.06.2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, 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 20.06.2013 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 



 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 
2 532 281,26 zł w całości pokryć z przyszłych zysków. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 
01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 roku 

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

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Śmogrodzkiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 12.12.2012 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 roku 

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

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Markowi Szybalskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 
od dnia 12.12.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 01.01.2012 roku do dnia 14.06.2012 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 roku 

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

§ 1. 
Udziela się absolutorium Panu Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 
14.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 2012. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 2012. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 2012. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 2012. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 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 2012. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR ….. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach 
z dnia 20.06.2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A.  
w roku obrotowym 2012  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 



§ 1. 
Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku 
obrotowym 2012, 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 20.06.2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2012  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2012,  a to: 
 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje 

kwotę 44 260 137,01 zł; 
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący 

stratę netto w kwocie 3 199 554,57 zł; 
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

wykazujące zmniejszenie  kapitału własnego o kwotę 3 199 554,57 zł;  
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60 026,74zł; 
f) 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 20.06.2013 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki ROVITA S.A.   
 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
§ 1 

 
Zmienia się § 14 Statutu Spółki w taki sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść w brzmieniu:  
  

§ 14 
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Tarnowie lub Warszawie. 

 
 
i zastępuję nową, w poniższym brzmieniu:  

§ 14 
 



Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Tarnowie lub Wrocławiu. 
 

§ 2 
 

Zmienia się § 20 pkt. 1 Statutu Spółki w taki sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść w brzmieniu:  
 

§ 20 
1) Zarząd Spółki liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów 

 
i zastępuje nową, w poniższym brzmieniu:  
 

§ 20 
1) Zarząd Spółki liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa,  Wiceprezesów i Członków 

Zarządu 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 


