
Załącznik nr 1 do raportu 23/2013 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ROVITA 

S.A. zwołanym na 26 sierpnia 2013 roku  

 

Uchwała nr 1/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- 

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu 

ROVITA S.A. oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A., w 

głosowaniu tajnym, uchwala się co następuje:----------------------------------------------- 

 

                                                                      § 1. 

Wybiera się jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ROVITA S.A. w dniu 26 sierpnia 2013 Panią Izabelę Chudzik.----------------------------- 

 

                                                                      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 

c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  

 

 

 

 



Uchwała nr 2/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.------------------------------------------------------- 

 

Na podstawie art. 395 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: 

 

                                                                      § 1. 

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ROVITA S.A. w dniu 26 sierpnia 2013 r.:---------------------------------------------------- 

1) Otwarcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------- 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------- 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------ 

4) Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------- 

5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------------------ 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i w sprawie upoważnienia Rady 

Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego Statutu.------------------------------------- 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----------- 

8) Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------- 

9) Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 



c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: odstąpienia od wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Walnego 

Zgromadzenia ROVITA S.A.---------------------------------------------------------------- 

 

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. 

uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                      § 1. 

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------- 

 

                                                                      § 2. 

Upoważnia się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która 

będzie uprawniona do liczenia głosów.-------------------------------------------------------- 

 

                                                                      § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 

c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  

 

 

 



Uchwała nr 4/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do 

opracowania tekstu jednolitego Statutu.---------------------------------------------------- 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh i art. 430 § 5 Ksh 

uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 1 

Zmienia się § 16 Statutu Spółki w taki sposób, że po ustępie 7) dodaje się nowy ustęp 

oznaczony jako 8) w poniższym brzmieniu: ------------------------------------------------ 

 

8) Na miejsce ustępującego lub zmarłego członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia 

liczebności Rady poniżej wymaganego minimum – Rada Nadzorcza może sama 

dokooptować członka Rady, lecz liczba członków dokooptowanych nie może 

przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej określonej w Statucie. 

Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki do dnia odbycia 

najbliższego Walnego Zgromadzenia, które winno być zwołane niezwłocznie.---------- 

 

 

 

§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. ---------------------------- 

 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ 

 



W głosowaniu jawnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 

c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  

 

 

 

Uchwała nr 5/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.----------------------------- 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------- 

  

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Niedomicach przyjmuje rezygnację Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława 

Jankowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.----------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 

c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  



 

Uchwała nr 6/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej.---------------------------------------- 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------- 

  

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Niedomicach odwołuje Członka Rady Nadzorczej Panią Edytę Garlicką.--------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 

c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  

 

Uchwała nr 7/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------- 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------- 



  

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Niedomicach powołuje Panią Karolinę Gradecką do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 

c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  

 

Uchwała nr 8/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ROVITA S.A. w Niedomicach 

z dnia 26 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------- 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------- 

  

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Niedomicach powołuje Pana Krzysztofa Nawrot do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ 



 

W głosowaniu tajnym oddano 20.000.000 ważnych głosów, stanowiących 84,61% 

wszystkich głosów, z 10.000.000 akcji, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego, 

przy czym:------------------------------------------------------------------------------------- 

a/ za podjęciem uchwały – 20.000.000 głosów,--------------------------------------------- 

b/ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------- 

c/ wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.-----------------------------------------------  

 

 


