
Raport bieżący nr 9/20 z dnia 02-06-2020 r.  

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami 

Uchwał 

Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że działając na 

podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 

30 czerwca 2020 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako „ZWZA”).  

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 4022 Kodeksu spółek 

handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być 

przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty ww. uchwał stanowią 

załączniki do niniejszego raportu.  

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.  

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.). 
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Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze 

 
Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000013306 (dalej „Novita”, „Spółka”), działając 
na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 
zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku na godz. 11:00 w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 
65-722 Zielona Góra (sala konferencyjna na III piętrze), Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZA”), z następującym porządkiem obrad: 
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji 

Skrutacyjnej.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.  
7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz  

pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:  
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; 
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 
c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:  
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; 
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;  
c. podziału zysku za rok obrotowy 2019 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.; 
d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2019; 
e. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”, 
f. zmiany Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, 
g. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. 

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
 

I. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 
 

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2020 roku. 
 

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony  
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela  powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu  
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2020 roku i nie później 
niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 
w dniu 15 czerwca 2020 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych 
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  
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Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez 
prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych  
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu sporządzającego 
zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
i udostępniającego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie później niż na 
tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. 

 
3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych 

do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni 
powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 25 – 29 czerwca 2020 roku,  w godzinach 
od 8.00 do 16.00. 

 
W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
 
Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby 
uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres novita@novita.com.pl 
w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faxem 
na numer (+48) 68 45 61 351. 
 
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba 
zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące  
w dniu realizacji uprawnienia), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: 
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru 

lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) 
do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); 

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa 
podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza 
oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu  
z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej 
(osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg 
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 
pełnomocnika na WZA. 

 
II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika 

 
1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną  
do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno 
być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo 
udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres novita@novita.com.pl lub faksem na numer  
(+48) 68 456 13 51 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa  

mailto:novita@novita.com.pl
mailto:novita@novita.com.pl


3 
 

w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), 
podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez 
osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. 
 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF” lub  
w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): 
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub 

innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) 
do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

 
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie 
prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania 
za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości akcjonariusza; 

b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania  
za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 
akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

 
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika 
okazania przy sporządzania listy obecności: 
a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; 
b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej  

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania  
za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 
pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) 
upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. 

  
Formularze, o których mowa w art. 402 2 par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające  
na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki 
www.novita.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym 
formularzu. 

 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza 
pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, 
czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.  
W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być 
przekazana jedynie pełnomocnikowi. 
 
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne 
ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać 

http://www.novita.pl/
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zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może 
zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty 
uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. 

 
III. Prawa akcjonariuszy 

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

żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone 
Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 
9 czerwca 2020 roku. 
 
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej 
na adres novita@novita.com.pl lub faksem na numer (+48) 68 456 13 51 i jest zamieszczane 
na stronie internetowej Spółki www.novita.pl. 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

 
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed 

terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres novita@novita.com.pl lub faksem 
na numer (+48) 68 456 13 51, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; 
projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej. 

 
Do żądań wymienionych w p. 1 i 2 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających 
fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe 
obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), że akcjonariusz reprezentuje co najmniej 1/20 
kapitału zakładowego Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 
akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: 
a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza 
potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje co 
najmniej 1/20 kapitału zakładowego; 

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub 
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); 

d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa 
podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza 
oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu  
z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej 
(osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg 
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 
pełnomocnika na WZA. 
 

3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

mailto:noneta@novita.com.pl
http://www.novita.pl/
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4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw 

Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela 
informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 KSH. 
 

5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji 
dotyczących Spółki; Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z art. 428 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu 
Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem 
wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. 

 
IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencyjna w trakcie Walnego Zgromadzenia 

 
Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 
W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą 
pandemią SARS-CoV-2 oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości wykorzystania 
ww. formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 
Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
"Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystywaniu środków komunikacji 
elektronicznej” – dalej jako „Regulamin”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 
Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 
Regulamin nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą 
korespondencyjną.  

 
V. Dostęp do dokumentacji 

 
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, 
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady 
Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia 
na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz w siedzibie Spółki, 
pod adresem ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, w godzinach od 8.00 do 16.00. Korespondencja 
związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres-mail: novita@novita.com.pl. 

 
VI. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu 

 
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji  
i pobranie kart do głosowania bezpośrednio na sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad 
Walnego Zgromadzenia. 
 

VII. Pozostałe informacje 
 
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki 
www.novita.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia. 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się 
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki 

http://www.novita.com.pl/
mailto:novita@novita.com.pl
http://www.novita.pl/
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o zapoznanie się z powyższymi regulacjami, których tekst dostępny jest na stronie internetowej Spółki 
www.novita.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy  
o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem tel. (+48) 68 456 12 05 lub mailowo na adres 
novita@novita.com.pl. 

http://www.novita.pl/
mailto:novita@novita.com.pl


1 str. z 8 
 

 

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

"NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 

"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE,  

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  

§1 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "NOVITA" (dalej „Walne Zgromadzenie”) Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”), przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Regulamin został przyjęty na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 31 marca 2020 roku), 

zmieniającego Ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.  

z 2019 roku poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 roku poz. 288). 

3. Spółka na podstawie niniejszego Regulaminu zapewnia Akcjonariuszom Spółki udział  

w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

obejmujący w szczególności: 

a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących  

w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad 

Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego 

Zgromadzenia; 

b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

Walnego Zgromadzenia oraz 

c. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, z zastrzeżeniem 

postanowień §5 Regulaminu.   

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

będzie możliwy za pośrednictwem platformy informatycznej, zapewnianej przez Spółkę (dalej 

„Platforma”). 
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§2 

Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, Akcjonariusz Spółki powinien: 

a. zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem 

wypełnionego i podpisanego oświadczenia woli, którego wzór stanowi Załącznik  

Nr 1 do niniejszego dokumentu (dalej „Oświadczenie”), przesłanego Spółce na adres 

e-mail novita@novita.com.pl, najpóźniej do dnia, o którym mowa w ustępie 2 

niniejszego paragrafu; 

b. spełniać wymagania techniczne określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia lub instrukcji obsługi Platformy, przy zastrzeżeniu, że w przypadku gdy 

w Walnym Zgromadzeniu brał będzie udział pełnomocnik Akcjonariusza,  

to wymogi techniczne powinny zostać spełnione przez tego pełnomocnika. 

2. W celu identyfikacji tożsamości Akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika i ich uprawnień 

do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz najpóźniej na 7 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia, powinien przesłać Spółce na adres novita@novita.com.pl: 

a. skan Oświadczenia; 

b. dane pozwalające na identyfikację Akcjonariusza (w tym w szczególności: imię  

i nazwisko, numer PESEL (jeżeli został Akcjonariuszowi nadany), serię i numer 

dokumentu tożsamości Akcjonariusza, dane kontaktowe Akcjonariusza: numer 

telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji  

z Akcjonariuszem; 

c. w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną: 

i. aktualny dokument rejestrowy Akcjonariusza (skan w postaci pliku  

w formacie .pdf) lub 

ii. inne odpowiednie dokumenty korporacyjne, potwierdzające umocowanie osób 

reprezentujących Akcjonariusza do działania w jego imieniu (skan  

w postaci pliku w formacie .pdf) oraz 

iii. dane kontaktowe Akcjonariusza: numer telefonu kontaktowego oraz adres 

poczty elektronicznej, w celu komunikacji z Akcjonariuszem. 

d. dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika Akcjonariusza (jeżeli dotyczy), 

określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

mailto:novita@novita.com.pl
mailto:novita@novita.com.pl
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3. Spółka po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza Spółki oraz ewentualnie 

udzielonych przez niego pełnomocnictw, prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, 

nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na podany w Oświadczeniu 

adres poczty elektronicznej, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu korzystania  

z Platformy, wraz z ewentualnymi danymi niezbędnymi do korzystania z Platformy (w tym 

zalogowania się do Platformy lub utworzenia konta użytkownika w ramach Platformy), co 

będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

4. Akcjonariusz oraz jego pełnomocnik, zobowiązują się do zabezpieczenia danych dostępowych 

do Platformy oraz do nieujawniania ich osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności 

za utratę lub ujawnienie danych dostępowych do Platformy przez Akcjonariusza lub jego 

pełnomocnika oraz za podane przez niego dane kontaktowe  

(w szczególności za bezpieczeństwo elektronicznej skrzynki pocztowej). 

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania 

Platformy w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz lub jego 

pełnomocnik, będą mogli skorzystać z wsparcia technicznego, dostępnego na godzinę przed 

rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili jego zakończenia lub też 

zgłaszać te problemy na bieżąco, w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia mailowo lub 

telefonicznie, zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia. 

6. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem mającymi zamiar uczestniczyć w Walnym 

Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej używany będzie 

wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki novita@novita.com.pl. 

7. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mają prawo do rozpoczęcia udziału w obradach Walnego 

Zgromadzenia oraz korzystania z dostępu do transmisji z jego obrad od chwili otwarcia 

Walnego Zgromadzenia aż do jego zakończenia, po dokonaniu uprzedniego uwierzytelnienia, 

w tym przekazania koniecznych informacji i dokumentów oraz po spełnieniu pozostałych, 

określonych niniejszym Regulaminem i ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 

warunków. 

 

 

 

 

 

mailto:novita@novita.com.pl
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§3 

Komunikacja w czasie rzeczywistym 

1. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia każdemu Akcjonariuszowi lub jego 

pełnomocnikowi: 

a. wypowiadanie się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia; 

b. zadawanie pytań w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia; 

c. zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia; 

d. zgłaszanie sprzeciwu tym Akcjonariuszom lub pełnomocnikom, którzy głosowali 

przeciwko uchwale. 

2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym powinna być prowadzona wyłącznie  

w języku polskim lub angielskim. 

§4 

Wykonywanie prawa głosu 

1. Wykonywanie prawa głosu przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, możliwe będzie  

w trakcie Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Platformy. 

2. Platforma zapewnia Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi niezwłoczne elektroniczne 

potwierdzenie otrzymania głosu przez Spółkę. 

§5 

Transmisja z obrad Walnego Zgromadzenia 

1. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, nie będzie prowadzona  

w sposób ogólnodostępny.  

2. Osobami uprawnionymi do dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym są wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 

które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem. 

§6 

Wymagania techniczne 

Szczegółowe wymagania techniczne, które Akcjonariusz lub jego pełnomocnik muszą spełniać  

w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej zostaną określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub  

w instrukcji obsługi Platformy. 
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§7 

Postanowienia końcowe 

1. Akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ponosi 

wyłączne ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu własnych 

środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności: ryzyko braku łączności, braku 

możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji oraz niemożliwości wykonywania praw 

akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału 

w Walnym Zgromadzeniu. 

2. Akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ponosi 

wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem 

udostępnionych mu na potrzeby udziału w Walnym Zgromadzeniu narzędzi służących do 

uwierzytelniania tj. loginu lub hasła dostępowego do Platformy. 

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają obowiązków informacyjnych Spółki, określonych  

w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia 

zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, postanowienia Statutu Spółki,  

a także bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 15 

września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia  

15 marca 2019 roku, ze zm.). 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

"NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

OŚWIADCZENIE 

Niżej podpisany, będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza* "NOVITA" Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 („Spółka”) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/ firma, adres/siedziba) 

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej 

Górze zwołanym na dzień __-__-____ roku, o godz. __:__, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Akcjonariusz będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, osobiście.* 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, będzie wykonywane przez pełnomocnika.* 

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, potwierdzają przedłożone 

Spółce dokumenty. 

Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane  

z następującej liczby akcji: ____________________________________________________.* 
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Oświadczam, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywane  

z liczby akcji wykazanej w wykazie akcjonariuszy, uprawnionych do uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.* 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

"NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej i pozostałymi opublikowanymi przez Spółkę dokumentami 

określającymi warunki i wymagania techniczne umożliwiające udział 

w Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Oświadczam, że akceptuję treść ww. dokumentów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

Oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe i ponoszę 

odpowiedzialność za ich podanie. 

Dane osoby upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (imię i nazwisko) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(adres) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(numer PESEL – jeżeli dotyczy) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(numer dokumentu tożsamości) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(adres poczty elektronicznej do kontaktu) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(numer telefonu kontaktowego) 
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Podpis(y) akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*: 

___________________________ 

Imię i nazwisko (funkcja) 

___________________________ 

Miejscowość i data 

___________________________ 

Imię i nazwisko (funkcja) 

___________________________ 

Miejscowość i data 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

"NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze 

 

Wymagania techniczne niezbędne do uczestniczenia  

w Walnym Zgromadzeniu "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze 

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba 

uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej powinna dysponować: 

a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała 

przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej  

3 Mbps, 

b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod 

kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną  

z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza)  

lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo 

udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet. 

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą 

powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego 

Zgromadzenia, opóźniać przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów. 

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych 

aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane 

przez platformę. 

 



 

1 
 

 

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA 

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,  

po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia …………………………….. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając 

na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie 

odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera do 

składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji 

Skrutacyjnej.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.  

7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz 

pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:  

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; 

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;  

c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;   

c. podziału zysku za rok obrotowy 2019 osiągniętego przez "NOVITA" S.A.; 

d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  

w roku obrotowym 2019; 

e. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”, 

f. zmiany Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, 

g. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia  

10 kwietnia 2020 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego  

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby 

sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Zielonej Górze uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „NOVITA” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, w wersji przedstawionej 

przez Zarząd. 

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 stanowi Załącznik Nr 1 

do  niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany 

wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 17 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 1 Statutu Spółki,  po  rozpatrzeniu  przedstawionego  przez  Zarząd sprawozdania finansowego 

"NOVITA" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta  

z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także po zapoznaniu się z Uchwałą 

Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2020 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki  

i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem 

faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, 

zawierające: 

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176 458 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt 

sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, 

wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 13 226 tys. zł (słownie: trzynaście 

milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości  

13 245 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), 

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 

roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 226 tys. zł (słownie: trzynaście 

milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych), 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 

roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44 tys. zł (słownie: 

czterdzieści cztery tysiące złotych), 

5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej 

„NOVITA” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie 

ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,  stanowią odpowiednio Załączniki 

Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane  

wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 17 kwietnia 2020 roku. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 osiągniętego przez "NOVITA" S.A. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2  statutu 

Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 2 z dnia 22 maja 2020 

roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz Uchwałą Nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 

26 maja 2020 roku w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto 

Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Zielonej Górze uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy  2019, 

w kwocie 13 244 728,93 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset 

dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przeznacza się na: 

1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów 

złotych), tj. 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję,  

2) kapitał zapasowy w kwocie 244 728,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące 

siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze).  

 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

ustala: 

1. Dzień dywidendy na dzień 25 września 2020 roku. 

2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2020 roku.   

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Jakubowi Rękosiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Shlomo Finkelstein, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Rami Gabay, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Eyal Maor, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Uriel Mansoor, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Ohad Tzkhori, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
 z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 

Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Panu Elazar Benjamin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, 

działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia  

29 lipca 2005 r. (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019r., ze zm. ), niniejszym przyjmuje 

„Politykę wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie  

art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wprowadzić do Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą  

w Zielonej Górze następującą zmianę § 29 Statutu, w brzmieniu następującym: 

„ § 29 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 

czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie 

otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych 

do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

obejmujących w szczególności:  

a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

b. dwustronną komunikację w  czasie rzeczywistym, w  ramach której akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w  toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce 

obrad Walnego Zgromadzenia; 

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego 

Zgromadzenia. 

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest 

uczestnictwo w  Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy 

i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

3. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas 

Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej określa regulamin walnego zgromadzenia, o którym mowa w 

ustępie następnym niniejszego paragrafu. 

4. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany. 
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Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie  

art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala jednolity tekst zmienionego Statutu „NOVITA” S.A.  

z siedzibą w Zielonej Górze, uwzględniający zmiany przyjęte podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, w brzmieniu jak poniżej: 

„Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze 

(tekst jednolity) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.  

§ 2 

Siedzibą spółki jest miasto Zielona Góra.  

§ 3 

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.  

§ 4 

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa.  

2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.  

§ 5 

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.  

 

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI  

§ 6 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:  

1) włókiennictwo (PKD: 17);   

2) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 

(PKD:51);  
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3) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa 

artykułów użytku osobistego i domowego (PKD:52);  

4) produkcja metali (PKD: 27);  

5) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 28);  

6) przetwarzanie odpadów (PKD: 37);  

7) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD: 40);  

8) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD:41);  

9) obsługa nieruchomości (PKD:70);  

10) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD: 63);  

11) działalność gospodarcza pozostała (PKD: 74);  

12) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne  

i pokrewne (PKD:90).  

 

III. KAPITAŁ WŁASNY  

§ 7 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5. 000. 000 /pięć milionów / złotych i dzieli się na 2. 500. 000 /dwa 

miliony pięćset tysięcy / akcji, o wartości nominalnej 2 /dwa/ złote każda.  

§ 8 

 - skreślony  

§ 9 

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela lub imiennymi. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane 

na akcje imienne. 

2. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie w sposób dobrowolny w wyniku ich nabycia przez 

Spółkę. Nabycie akcji przez Spółkę może w szczególności nastąpić:  

1) odpłatnie, w drodze transakcji kupna przez Spółkę akcji na giełdzie papierów wartościowych 

lub na innym rynku regulowanym, po kursie ustalonym w chwili zawierania transakcji lub  

w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna akcji, na warunkach określonych w tej 

umowie,  

2) nieodpłatnie, na podstawie innych czynności cywilnoprawnych,  

3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny 

sposób z majątku akcjonariusza,  

4) w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.  

3. Umorzenie akcji może być finansowane:  

1) z zysku Spółki,  

2) poprzez obniżenie kapitału zakładowego.  

§ 10 

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.  
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§ 11 

Wszystkie akcje Spółki zdeponowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S. A.  

 

IV. ORGANY SPÓŁKI  

§ 12 

Organami Spółki są:  

1. Zarząd Spółki 

2. Rada Nadzorcza  

3. Walne Zgromadzenie  

 

A. Zarząd Spółki  

§ 13 

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch osób i wybierany jest na trzyletnią, wspólną kadencję. 

Liczbę członków Zarządu wybieranych na kadencję określa uchwała Rady Nadzorczej.  

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.  

3. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed 

upływem kadencji.  

§ 14 

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym 

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania 

Zarządu.  

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd,  

a zatwierdza Rada Nadzorcza.  

§ 15 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa 

i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  

§ 16 

Wszelkie czynności prawne z członkami Zarządu Spółki, a w szczególności umowy o pracę, umowy  

o zarządzanie lub inne umowy o podobnym charakterze, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady 

Nadzorczej delegowany przez nią spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  
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B. Rada Nadzorcza  

§ 17 

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólną 

kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na kadencję określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia.  

2. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady 

Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) 

nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu 

Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch 

członków Rady Nadzorczej.  

§ 18 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę,  

a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie 

nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.  

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.  

§ 19 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także 

na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie 

powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.  

§ 20 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków Rady.  

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów o rezultacie głosowania 

decyduje głos przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 

uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym 

trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.  

3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.  

§ 21 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień 

Rady Nadzorczej należy:  
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1) ocena sprawozdania finansowego,  

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysku 

albo pokrycia straty,  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt. 1 i 2,  

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.  

5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,  

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,  

7) (skreślony) ,  

8) akceptowanie rocznych planów finansowych Spółki oraz rocznych i trzyletnich planów 

inwestycyjnych,  

9) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok 

obrachunkowy,  

10) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, 

obejmującej zbycie lub nabycie mienia, akcji oraz praw majątkowych, jeżeli wartość jednej 

transakcji przekracza 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego 

bilansu.  

§ 22 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  

 

C. Walne Zgromadzenie  

§ 23 

- skreślony  

§ 24 

- skreślony  

§ 25 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  

§ 26 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy  

i reprezentowanych akcji.  

2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu 

prawo do jednego głosu.  

§ 27 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy 

ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.  
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2. W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest 

większość 3/4 głosów oddanych.  

3. Zdjęcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek 

akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia popartej 3/4 / trzy czwarte/ 

głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, 

którzy zgłosili taki wniosek.  

§ 28 

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

o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowania zarządza się na 

wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym 

głosowaniu imiennym.  

§ 29 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, 

po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie 

otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.  

2. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa  

w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków technicznych 

niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej obejmujących w szczególności:  

a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

b. dwustronną komunikację w  czasie rzeczywistym, w  ramach której akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w  toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż 

miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; 

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego 

Zgromadzenia. 

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest 

uczestnictwo w  Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy 

i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektroniczne. 

3. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas 

Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej określa regulamin Walnego Zgromadzenia, o którym mowa  

w ustępie następnym niniejszego paragrafu. 

4. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.  
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§ 30 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi :  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,  

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,  

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,  

5) zmiana Statutu Spółki,  

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,  

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,  

10) (skreślony),  

11) wszelkie postanowienia dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru.  

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy 

określone w Kodeksie spółek handlowych.  

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek 

Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy  

w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.  

4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału  

w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

§ 31 

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może 

nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.  

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI  

§ 32 

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.  

§ 33 

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1991 r.  

§ 34 

Spółka tworzy następujące kapitały:  

1) kapitał akcyjny,  

2) kapitał zapasowy,  
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3) kapitały rezerwowe oraz inne fundusze, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na mocy uchwał 

Walnego Zgromadzenia.  

§ 35 

Zarząd Spółki sporządza, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sprawozdanie 

finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawia je właściwym organom, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz  

z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania 

Spółki do końca 1991 roku.  

§ 36 

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

2. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie 

określa w uchwale termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy, to jest dzień, według którego 

ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.  

3. Z zastrzeżeniem zachowania właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki 

może, za zgodą Rady Nadzorczej, podjąć decyzję o wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 37 

-skreślony.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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POLITYKA WYNAGRODZEŃ  

W "NOVITA" SPÓŁCE AKCYJNEJ  

 

§1 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (zwana dalej „Polityką”), określa zasady wynagradzania 

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w "NOVITA" Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zielonej 

Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, 

posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 (zwana dalej „Spółką”). 

2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały opracowane w celu przyczyniania się do realizacji 

strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki. 

3. Polityka zostaje przyjęta:  

a. na podstawie art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 

2019r., ze zm.); 

b. z uwzględnieniem Rozdziału VI. – „Wynagrodzenia” zbioru „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016”. 

 

§2 

Opis składników wynagrodzenia 

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie  

z Polityką. 

2. Składniki wynagrodzenia, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady 

Nadzorczej Spółki dzieli się na:  

a. stałe składniki wynagrodzenia, wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych  

z wynikami:  

i. miesięczne wynagrodzenie, określone w umowie o pracę lub innej umowie 

cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu lub Rady 

Nadzorczej i/lub wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji  

w ww. organach Spółki; 
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ii. wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do 

stałego indywidualnego wykonywania nadzoru; 

iii. pozostałe stałe składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne 

Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa; 

b. zmienne składniki wynagrodzenia, w postaci:  

i. dodatkowego wynagrodzenia Członków Zarządu, wynikające z umowy  

o pracę, uzależnionego od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, 

osiągniętego w danym roku obrotowym);  

ii. wynagrodzenie zależne od wyników pracy Członka Zarządu Spółki, takie jak: 

premie motywacyjne, premie za sukces, premie powitalne, premie uznaniowe, 

nagrody pieniężne; 

iii. pozostałe zmienne składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne 

Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa; 

c. inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom 

Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, takie jak:  

i. zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Zarządu lub Rady Nadzorczej 

Spółki; 

ii. zwrot kosztów poniesionych przez Członków Zarządu Spółki, związanych  

z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych; 

iii. możliwość korzystania z samochodu służbowego przez Członków Zarządu 

Spółki; 

iv. możliwość korzystania ze służbowego telefonu komórkowego, komputera lub 

innego urządzenia mobilnego (np. tablet) przez Członków Zarządu Spółki; 

v. objęcie Członków Zarządu Spółki ubezpieczeniem grupowym lub 

indywidualnym; 

vi. współfinansowanie opieki zdrowotnej Członków Zarządu Spółki, itp.; 

vii. pozostałe inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, należne Członkom 

Zarządu lub Rady Nadzorczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wynagrodzenie dodatkowe Członków Zarządu Spółki, uzależnione od wyników Spółki (zysku 

jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym), może być wypłacane w 

okresach półrocznych. 
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§3 

Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia 

1. Wzajemne proporcje wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a-c Polityki, są zmienne  

i zależą od kryteriów finansowych i niefinansowych Spółki, określonych w niniejszym 

paragrafie. Ze względu na zależność wysokości wynagrodzenia dodatkowego przysługującego 

Członkom Zarządu od wysokości osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym 

wyników finansowych nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych 

i stałych składników wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w oparciu o niniejszą Politykę 

wynagrodzeń oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa pracy. Przy ustalaniu wysokości 

wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna   

w szczególności brać pod uwagę nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania 

obowiązków Członka Zarządu oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związany  

z pełnioną funkcją.  

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie  

i przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia  

za pełnioną funkcję. 

5. Zmienne składniki wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit b. Polityki, jakie mogą zostać 

przyznane Członkom Zarządu Spółki mogą przekraczać 100% przysługującego stałego 

wynagrodzenia w danym roku. 

6. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w §2 ust. 2 lit c. Polityki, mogą 

zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od stałych  

i zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. Polityki. 

 

§4 

Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia 

1. Kryteria finansowe dotyczące przyznawania, zmiennych składników wynagrodzenia Członków 

Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i 

wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego 

półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy.  

2. Kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania Członkom Zarządu Spółki zmiennych 

składników wynagrodzenia: 
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a. kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych – zgodnie z zamierzoną 

długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądane jest motywowanie  

do podejmowania działań sprzyjających zwiększeniu konkurencyjności Spółki,  

jej efektywności produkcyjnej, a przez to zwiększaniu zatrudnienia i tworzenia nowych 

miejsc pracy dla mieszkańców regionu.  

b. kryteria dotyczące przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska – zgodnie  

z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądane jest 

motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zmniejszeniu negatywnego 

wpływu działalności Spółki na środowisko. 

c. kryteria dotyczące podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym 

skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przyczyniają się do realizacji 

przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, zabezpieczenia długoterminowych interesów 

Spółki i zwiększenia jej stabilności funkcjonowania Spółki i zapewnienia wzrostu wartości akcji 

Spółki, poprzez: 

a. zwiększenie innowacyjności, wydajności i konkurencyjności Spółki; 

b. optymalizacja zmniejszenie bieżących kosztów produkcji i utrzymania Spółki; 

c. zapewnienie konkurencyjności i stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej 

kadry zarządzającej w Spółce. 

4. Metodami stosowanymi w celu określenia, realizacji kryteriów, o których mowa w ust. 3,  

są w szczególności: 

a. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, wyników finansowych Spółki,  

za poszczególne lata obrotowe; 

b. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, kosztów utrzymania Spółki,  

w poszczególnych latach obrotowych. 

5. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie 

instrumentów finansowych. 

 

§5 

Odniesienie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  

do warunków pracy i płacy innych pracowników 

1. Warunki pracy i płacy innych pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu treści Polityki. 

2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały ustalone  

w odpowiedniej (rynkowej) proporcji do średniego wynagrodzenia pracowników 



Strona 5 z 7 
 

zatrudnianych w Spółce, przy uwzględnieniu: posiadanych przez Członków ww. organów 

kompetencji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności tych osób, zapewnieniu 

konkurencyjności Spółki, sprzyjającej zachowaniu motywacji oraz stabilności składu 

osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki.  

3. Warunki pracy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie odbiegają od standardów 

rynkowych oferowanych osobom zatrudnianym na stanowiskach kierowniczych i nadzoru  

w innych spółkach publicznych i niepublicznych.  

 

 

§6 

Umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej 

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję. 

2. Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub na podstawie 

uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego). 

3. Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki, zostały zawarte na czas nieokreślony  

i podlegają rozwiązaniu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa pracy. 

4. Członkowie Zarządu Spółki zatrudnieni na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku 

korporacyjnego), powoływani są na czas pozostały do upływu kadencji. 

5. Członkowie Zarządu Spółki mogą zostać w każdym czasie odwołani, zgodnie  

z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia  

15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia  

15 marca 2019 roku, ze zm.), co nie pozbawia tych osób prawa do dochodzenia roszczeń ze 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu 

Spółki.  

6. W przypadku Członków Zarządu Spółki zatrudnionych na podstawie powołania (stosunku 

korporacyjnego), zastosowanie mają przepisy art. 68 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040, tekst jedn. z dnia 5 czerwca 2019 roku, ze zm.). 

7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zatrudnieni są na podstawie uchwał o powołaniu 

(stosunku korporacyjnego), na czas obowiązującej kadencji. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać odwołani, zgodnie z postanowieniami 

Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – 

Kodeks spółek handlowych Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.). 
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§7 

Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur 

1. Spółka jest uczestnikiem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).  

2. W Spółce nie funkcjonują inne, dodatkowe programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych 

emerytur. 

 

 

§8 

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów  

związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów 

Istotnym elementem systemu compliance Spółki, mającym na celu ograniczanie możliwości 

wystąpienia w Spółce konfliktu interesów jest „Procedura oceny transakcji z Podmiotami 

powiązanymi "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze”, przyjęta Uchwałą Nr 1 

Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2020 roku. 

 

§9 

Wpływ Polityki na realizację celów Spółki 

1. Polityka jest zgodna ze strategią biznesową Spółki, jej wartościami i pożądanym stopniem 

ryzyka. Polityka przyczynia się do zabezpieczenia interesów Spółki, realizacji celów strategii 

biznesowej w ujęciu długoterminowym, stanowiąc asumpt do podejmowania działań, 

zmierzających do planowania i wdrażania nowych inwestycji, wspierając zrównoważony rozwój 

Spółki i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy. 

2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały przyjęte  

z uwzględnieniem krótkookresowych i długookresowych prognoz finansowych Spółki. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdyby postanowienia Polityki okazały się w jakikolwiek sposób sprzeczne  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, takie postanowienia tracą moc, a w miejsce 

stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Pierwotny tekst Polityki został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 22 maja 2020 

roku, przekazaną do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 24 maja 2020 roku. Po 

uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki 

Nr  2 z dnia 26 maja 2020 roku, projekt Polityki wraz z pozostałymi materiałami został 
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przekazany (zgodnie z przepisami określającymi zasady zwoływania walnych zgromadzeń 

spółki akcyjnej), do publicznej wiadomości Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 roku, za 

pośrednictwem strony internetowej Spółki. Ostateczna treść Polityki została przyjęta Uchwałą 

Nr __ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia __ czerwca 2020 roku, która weszła w 

życie tego samego dnia. 

3. Polityka podlega cyklicznemu przeglądowi pod względem jej aktualności i zgodności  

z prawem. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.  

4. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej 

Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować  

o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.  

6. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w 

drodze uchwały. 

7. Przesłankami czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki są w szczególności kwestie 

związane z realizacją strategii i celów Spółki, jak również działania, których niepodjęcie 

mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań przez Spółkę. 

8. O czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić również Zarząd Spółki, który 

przedstawia Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania takiego 

odstąpienia. 

9. W uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki określa się w szczególności: 

a. okres, na który odstępuje się od stosowania Polityki, 

b. elementy Polityki, których dotyczy czasowe odstąpienie od stosowania Polityki, 

c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania czasowego odstąpienia od 

stosowania Polityki. 

10. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie może dotyczyć elementów, o których mowa w 

§2 ust. 2 lit a. i b. i w §3 ust. 2, 3 i 5 Polityki. 

11. Polityka wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającą datą jej podjęcia  

i wynikami głosowania, jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje 

Inwestorskie”. Ww. dokumenty pozostaną dostępne na stronie internetowej Spółki, na okres 

ich obowiązania (zastosowania). 


