
RAPORT ESPI  

 

typ raportu Raport bieżący  

numer 21/2019 

data dodania 2019-08-23 

spółka Selvita Spółka Akcyjna  

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.  

 
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH 
zwołuje na dzień 19 września 2019 r. o godzinie 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie 
się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. 
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

10. Zamknięcie obrad. 

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://selvita.com/pl/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/ 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Załączniki: 

• Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A.  

• Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A.  

• Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu 

Miłosz Gruca – Członek Zarządu 



 

 

OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SELVITA S.A.  

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2019 ROKU 

 

 

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad 

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 

numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział 

XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022  Kodeksu Spółek Handlowych 

zwołuje na dzień 19 września 2019 r., o godzinie 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które 

odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

2) Zmiana Statutu Spółki 

 

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje 

podana dotychczasowa treść § 1 ust. 1 oraz ust. 2 oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz projekt zmiany 

odpowiednio § 1 ust. 1 oraz ust. 2 oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki. 

 

Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki: 

1. Spółka działa pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy SELVITA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

Proponowana zmiana § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki: 

1. Spółka działa pod firmą Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Ryvu Therapeutics S.A. i wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

 

Dotychczasowa treść § 20 ust. 1 Statutu Spółki: 

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką 

publiczną, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. 

 

Proponowana zmiana § 20 ust. 1 Statutu Spółki: 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) osób. 



 

3) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu  

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita 

S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Selvita S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej 

na adres e-mail: wza@selvita.com. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 

osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

 

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

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

obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Selvita S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Selvita S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: 

wza@selvita.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.  

 

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze 

zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz 

uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. 

 

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 

 

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze 

stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 

chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, 

jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 

akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Selvita S.A. posiadający 

akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 

pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania 

prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. 



 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

 

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa 

powinno być wysłane na adres e-mail: wza@selvita.com. 

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć 

osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Selvita S.A. 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 

pisemne oświadczenie wskazujące: 

− adres e-mail za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej 

i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu, 

− numer telefonu akcjonariusza, 

− numer telefonu pełnomocnika, 

− kopie dokumentu tożsamości akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz pełnomocnika lub 

aktualny odpis właściwego rejestru akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą 

fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są 

uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną prawa 

obcego). 

 

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie 

PDF do wiadomości e-mail.  

 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, 

z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te 

będą wykonywane. 

 

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo 

skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać 

zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa 

w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki. 

 

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane 

najpóźniej do dnia 17 września 2019 r. do godziny 12:00.  

 

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub 

odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki. 

 

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie Selvita S.A.  

 

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa  stosuje się 

odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.  

 

Członek zarządu i pracownik Selvita S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. 

jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jest członek Zarządu, 

członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Selvita S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub 

spółdzielni zależnej od Selvita S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 



Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 

istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi 

przez akcjonariusza. 

 

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  

 

Statut Selvita S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

4) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 3 września 2019 r. 

 

5) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

 

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 19 września 2019 roku 

mają tylko osoby będące akcjonariuszami Selvita S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu, to jest w dniu 3 września 2019 roku.  

 

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

prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej 

w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Zaświadczenie zawiera: 

 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

 2) liczbę akcji, 

 3) rodzaj i kod akcji, 

 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 



 5) wartość nominalną akcji, 

 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

 8) cel wystawienia zaświadczenia, 

 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. w treści zaświadczenia powinna 

zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 

 

Listę uprawnionych z akcji Selvita S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na 

podstawie akcji złożonych w Spółce w dniu zgromadzenia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot 

prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 

przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty 

uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów 

przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. 

 

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Selvita S.A. wykaz, przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli 

z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt 

papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć 

dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. 

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie 

zarządu Selvita S.A., to jest przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie przez trzy dni powszednie przed 

odbyciem Walnego Zgromadzenia.  

 

Akcjonariusz Selvita S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

 

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście 

akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. 

 

6) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał  

 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz 

projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, oraz na stronie 

internetowej Selvita S.A. (www.selvita.com). 

 

7) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 

Walnego Zgromadzenia  

 

http://www.selvita.com/


Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Selvita S.A.: 

www.selvita.com. 

 

8) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, 

a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie 

głosów z akcji poszczególnych rodzajów  

 

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. kapitał 

zakładowy Spółki wynosi 6.388.491,60 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i dzieli się na 15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści 

groszy) każda, w tym: 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 

do 4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach 

od 0.000.001 do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D 

o numerach od 0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 

2.700.000; 

f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji 

na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891; 

g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela 

serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886; 

h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela 

serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886; 

i) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 

2.200.000. 

Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy 

na Walnym Zgromadzeniu. 

Ogólna liczba akcji w Spółce: 15.971.229 

Ogólna liczba głosów w Spółce: 20.021.229 
 

9) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 

 

Projekty uchwał. 

 

10) Formularze 

 

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną. 

2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. 

3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.  

 

Data publikacji: 23 sierpnia 2019 r.  

http://www.selvita.com./


Uchwała Nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie wyboru przewodniczącego  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia __________________.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zatwierdza niniejszym 

poniższy porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 3 



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia  co 

następuje: 

§ 1 

Powołuję się Komisję Skrutacyjną w składzie:  

__________________________________________________________________________. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 
Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Dzielona”), działając 

na podstawie art. 541 § 1 - § 7 KSH w zw. z art. 528 § 1 KSH,  529 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 530 § 2 

KSH, art. 393 pkt. 3) KSH  oraz § 19 ust.1 pkt o) Statutu Spółki Dzielonej postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Selvita CRO Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000779822, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł w całości 

wpłaconym („Spółka Przejmująca”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest działalność 

usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization polegająca na 

świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania 

komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na 

pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, 

biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół 

składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności 

gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach 



finansowych prezentowana jako Segment Usługowy („Działalność Wydzielana”), co stanowi 

podział przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH („Podział”). 

2. Podział nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). 

 

§ 2 

1. Wyraża się zgodę na Plan Podziału Spółki Dzielonej, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką 

Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 28 marca 2019 r. („Plan Podziału”).  

2. Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, 

w ramach której Spółka Dzielona prowadzi Działalność Wydzielaną na Spółkę Przejmującą, na 

zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału. 

 

§ 3 

1. W ramach Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset 

siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) tj. o 

kwotę 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję 15.971.229 akcji 

Spółki Przejmującej („Akcje Podziałowe”), w tym: 

1) 4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł 

(osiemdziesiąt groszy)  każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na 

każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki 

Przejmującej; 

2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości 

nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Zwykłe Akcje Podziałowe”). 

2. Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku 

Spółki Dzielonej, stanowiącej Działalność Wydzielaną, o wartości ustalonej w planie Podziału 

na kwotę 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset 

siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), przez co łączna wartość emisyjna Akcji 

Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów 

osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), a wartość emisyjna każdej 1 

(jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote 91/100).  

3. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie 

przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. 

4. Akcje Podziałowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Dzielonej w 

dniu referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A., a wskazanym przez Zarząd Spółki Przejmującej („Dzień Referencyjny”).  

5. Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami 

określonymi w Planie Podziału, a przede wszystkim akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą 



jedną akcję Spółki Dzielonej obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem 

i treścią praw akcji Spółki Dzielonej, czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej: 

1) za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej 

akcjonariusz obejmie jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki 

Przejmującej, a  

2) za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej 

akcjonariusz obejmie jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki 

Przejmującej,  

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez 

siebie akcje Spółki Dzielonej. 

6. Akcje Podziałowe zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty 

publicznej (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych). 

7. Zwykłe Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

8. W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.  

9. Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą 

począwszy od roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia. 

 

§ 4 

W wyniku Podziału nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej w następujący sposób: 

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset 

siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) 

i dzieli się na 16.096.229 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 

dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), w tym: 

a) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii 0 o numerach od 

000.001 do 250.000; 

b) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o 

numerach od 0.000.001 do 4.050.000; 

c) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 

dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 

11.921.229. 

2) w § 7 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję 

tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 5 



Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Podziału. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 
 

Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie zmiany Statutu  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (,,Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia, 

co następuje: 

§ 1 

Zmienia się § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:   

1. Spółka działa pod firmą Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Ryvu Therapeutics S.A. i wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem 

zmian wynikających z niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Selvita CRO 
S.A. z siedzibą w Krakwie do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt 
sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), w z związku z emisją akcji serii 
A i B Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie, wyemitowanych w ramach podziału Spółki. 

 
Uchwała Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie zmiany Statutu  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia, 

co następuje: 

§ 1 

Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:   

 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) osób. 



§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem 

zmian wynikających z niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Uchwała Nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Axel Glasmacher. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Jarl Ulf Jungnelius. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Uchwała Nr 9 



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Thomas Turalski. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Colin Goddard. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie wynagrodzenia nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na 

podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki postanawia co 



następuje: 

 

§ 1 

1. Przyznaje się nowo powołanym członkom Rady Nadzorczej na postawie uchwał 7-10 powyżej 

wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości 2.630 EUR brutto 

miesięcznie, począwszy od dnia 1 października 2019 roku. 

2. Zmienia się dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w 

Radzie Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że od dnia 1 października 2019 roku będzie ono wynosiło 

2.630 EUR brutto miesięcznie. 

3. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1-2 powyżej będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia 

funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 

 



FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA  

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie  

zwołanym na dzień 19 września 2019 r. 

Dane akcjonariusza:  

Imię i Nazwisko/Nazwa:  

Adres zamieszkania/Siedziba:  

PESEL/KRS:  

Liczba akcji:  

 

Dane pełnomocnika:  

Imię i Nazwisko/Nazwa:  

Adres zamieszkania/Siedziba:  

PESEL/KRS:  

Liczba akcji:  

 

Dodatkowe Informacje: 

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a 

jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika 

należy skorzystać z odpowiedniego formularza.  

2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.  

3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę 

akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, 

iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji 

akcjonariusza.  

 

Uchwała Nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie wyboru przewodniczącego  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie uchwala co 

następuje:  

 

§ 1 

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

__________________.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

 



 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zatwierdza 

niniejszym poniższy porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej 

Spółki. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 



 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 

postanawia  co następuje: 

§ 1 

Powołuję się Komisję Skrutacyjną w składzie:  

__________________________________________________________________________

. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Dzielona”), 

działając na podstawie art. 541 § 1 - § 7 KSH w zw. z art. 528 § 1 KSH,  529 § 1 pkt 4) KSH w 

zw. z art. 530 § 2 KSH, art. 393 pkt. 3) KSH  oraz § 19 ust.1 pkt o) Statutu Spółki Dzielonej 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Selvita CRO Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000779822, o kapitale zakładowym w wysokości 

100.000,00 zł w całości wpłaconym („Spółka Przejmująca”) części majątku Spółki 

Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w 



ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu 

Contract Research Organization polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług 

badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego 

cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i 

badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, 

biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do 

prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako Segment 

Usługowy („Działalność Wydzielana”), co stanowi podział przez wydzielenie, w trybie 

art. 529 § 1 pkt 4) KSH („Podział”). 

2. Podział nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień 

Wydzielenia”). 

 

§ 2 

1. Wyraża się zgodę na Plan Podziału Spółki Dzielonej, uzgodniony pisemnie pomiędzy 

Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 28 marca 2019 r. („Plan Podziału”).  

2. Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 

Dzielonej, w ramach której Spółka Dzielona prowadzi Działalność Wydzielaną na 

Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie 

Podziału. 

 

§ 3 

1. W ramach Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 

z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście 

milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 

dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset 

siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) 

poprzez emisję 15.971.229 akcji Spółki Przejmującej („Akcje Podziałowe”), w tym: 

1) 4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 

0,80 zł (osiemdziesiąt groszy)  każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten 

sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym 

zgromadzeniu Spółki Przejmującej; 

2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości 

nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Zwykłe Akcje Podziałowe”). 

2. Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części 

majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Działalność Wydzielaną, o wartości ustalonej w 

planie Podziału na kwotę 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden 

milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), przez co 

łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: 

trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące 

osiemdziesiąt pięć złotych), a wartość emisyjna każdej 1 (jednej) Akcji Podziałowej 

wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote 91/100).  



3. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, 

zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. 

4. Akcje Podziałowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki 

Dzielonej w dniu referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A., a wskazanym przez Zarząd Spółki Przejmującej 

(„Dzień Referencyjny”).  

5. Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z 

zasadami określonymi w Planie Podziału, a przede wszystkim akcjonariusz Spółki 

Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki Dzielonej obejmie jedną akcję Spółki 

Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej, czyli 

akcjonariusz Spółki Dzielonej: 

1) za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej 

akcjonariusz obejmie jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki 

Przejmującej, a  

2) za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej 

akcjonariusz obejmie jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki 

Przejmującej,  

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie 

posiadane przez siebie akcje Spółki Dzielonej. 

6. Akcje Podziałowe zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty 

publicznej (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych). 

7. Zwykłe Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

8. W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.  

9. Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę 

Przejmującą począwszy od roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia. 

 

§ 4 

W wyniku Podziału nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej w następujący sposób: 

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset 

siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) 

i dzieli się na 16.096.229 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 

dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), w 

tym: 

a) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii 0 o numerach 

od 000.001 do 250.000; 

b) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych 

serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000; 

c) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 

dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 

0.000.001 do 11.921.229. 



2) w § 7 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na 

każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 5 

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia i dokonania wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Podziału. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 
Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie zmiany Statutu  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (,,Spółka”), działając 

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące 

brzmienie:   

1. Spółka działa pod firmą Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Ryvu Therapeutics S.A. i wyróżniającego ją 

znaku graficznego. 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z 

uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego 
Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakwie do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów 
osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia 
groszy), w z związku z emisją akcji serii A i B Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie, 
wyemitowanych w ramach podziału Spółki. 
 



 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

 z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie zmiany Statutu  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając 

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:   

 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) osób. 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z 

uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając 



na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Axel Glasmacher. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając 

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Jarl Ulf Jungnelius. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

 



Uchwała Nr 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając 

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Thomas Turalski. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września r.  

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając 

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Colin Goddard. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 



Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie wynagrodzenia nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając 

na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki 

postanawia co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyznaje się nowo powołanym członkom Rady Nadzorczej na postawie uchwał 7-10 

powyżej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości 

2.630 EUR brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 października 2019 roku. 

2. Zmienia się dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu 

zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że od dnia 1 października 2019 

roku będzie ono wynosiło 2.630 EUR brutto miesięcznie. 

3. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1-2 powyżej będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc 

pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest 

należne. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw 
Wstrzymuje 
się 

Wg uznania 
pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 



PEŁNOMOCNICTWO 

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

I. DANE AKCJONARIUSZA 

Imię:  

Nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:  

PESEL:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA 

Imię:  

Nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:  

PESEL:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _________________________ 

pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  zwołanym na dzień 19 września 2019 r. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich 

uprawnień przysługujących mi z _____________________ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z 

imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym 

przez:  

_________________________________________________________________________________

__________nr __________________________. 

Pełnomocnik upoważniony jest/nie jest upoważniony1 do ustanawiania dalszych pełnomocników. 

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że 

powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym. 

Uwagi dodatkowe: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Miejsce i data wystawienia ____________________ 

 

Podpis Akcjonariusza _____________________ 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



PEŁNOMOCNICTWO 

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

I. DANE AKCJONARIUSZA 

Nazwa:  

Adres:  

Sąd Rejestrowy oraz Wydział:  

Nr KRS:  

Kapitał:  

Dane Rejestrowe Podmiotu 
Zagranicznego: 

 

Telefon:  

Email:  

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA 

Imię:  

Nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:  

PESEL:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _________________________ 

pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 19 września 2019 r. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich 

uprawnień przysługujących mi z _____________________ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z 

imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym 

przez:  

_________________________________________________________________________________

__________ nr __________________________. 

Pełnomocnik upoważniony jest/nie jest upoważniony1 do ustanawiania dalszych pełnomocników. 

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że 

powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym. 

Uwagi dodatkowe: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Miejsce i data wystawienia ____________________ 

 

Podpis Akcjonariusza ________________________ 

 
1 Niepotrzebne skreślić 


