
 
Ogłoszenie o zwołaniu 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

na dzień 28 czerwca 2022 r. godz. 11.00  
 
 

Zarząd „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178, nr KRS 
0000304079, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 kwietnia 2008r., o kapitale zakładowym w 
kwocie 1.113.775,80 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 
§ 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Łodzi w 
siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź z następującym porządkiem obrad:  
 
Porządek obrad:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności.  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał.  

5. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej.  

6. Przyjęcie porządku obrad.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 
sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za 
okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. oraz sprawozdania Zarządu z 
działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej 
za okres 01.01.202r.- 31.12.2021r  

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” 
Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „PHARMENA” Spółki 
Akcyjnej  za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2021r.do dnia 31.12.2021r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto „PHARMENA” Spółki Akcyjnej za 
okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.  

14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej absolutorium  z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady 
Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania 
Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2021. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW 
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej 
„PHARMENA” Spółki Akcyjnej”. 

20. Zamknięcie obrad.  



 
 
Zarząd Spółki, na podstawie art. 4022 Ksh przedstawia następujące informacje:  
 
1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo 

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.   
 
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca       
2022 r.  
 
W  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które 
łącznie:  
a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 12 
czerwca 2022 r. będą akcjonariuszami Spółki tj. na jego rachunku papierów wartościowych 
będą zapisane akcje Spółki oraz  
b) w terminie pomiędzy (dniem ukazania się ogłoszenia o zwołaniu WZ a pierwszym dniem 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu skierowane do 
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje 
Spółki.  
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą 
korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
 
 
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu 
 
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych (KDPW) a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty 
prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu.  

 
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie 
Spółki (w godzinach od  9.00 do 17.00) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie 
mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając 
adres, na który lista powinna być wysłana.  
 
W przypadku akcjonariusza żądającego przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną 
dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.  
W celu identyfikacji akcjonariusza żądającego przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą 
elektroniczną, żądanie w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik w formacie 
PDF:  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową – oryginału albo 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 



do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany 
akcjonariusz będący osobą prawną albo spółką osobową jest zarejestrowany. Na podstawie 
w/w odpisu Spółka będzie weryfikować czy osoba albo osoby występujące w imieniu 
akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową są uprawnione do reprezentacji 
tego akcjonariusza.  
 
 
3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 część kapitału 
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  
 
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone 
na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź lub w postaci 
elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: 
biuro@pharmena.eu. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na 
dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe.  
 
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych 
środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.  
W celu identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, żądanie w postaci 
elektronicznej powinno zawierać jako załącznik w formacie PDF:  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową – oryginału albo 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 
do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany 
akcjonariusz będący osobą prawną albo spółką osobową jest zarejestrowany. Na podstawie 
w/w odpisu Spółka będzie weryfikować czy osoba albo osoby występujące w imieniu 
akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową są uprawnione do reprezentacji 
tego akcjonariusza. 

 
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 
Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie 
internetowej Spółki www.pharmena.eu w zakładce „Relacje inwestorskie / Walne 
zgromadzenia”. 
 
 
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczące spraw 

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

 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie 
Spółki pod adresem ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@pharmena.eu 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.   
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Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia 
żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe.  
W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy 
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w 
formacie PDF.  
W celu identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy 
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, zgłoszenie powinno zawierać jako 
załącznik w formacie PDF:  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową – oryginału albo 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 
do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany 
akcjonariusz będący osobą prawną albo spółką osobową jest zarejestrowany. Na podstawie 
w/w odpisu Spółka będzie weryfikować czy osoba albo osoby występujące w imieniu 
akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową są uprawnione do reprezentacji 
tego akcjonariusza.  
 
Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. 
 
 
5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
 
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał, dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad.  
 
 
6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularz pozwalający na 

wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, formularz udzielenia 
pełnomocnictwa, sposób zawiadamiania Spółki o  udzieleniu pełnomocnictwa w 
postaci elektronicznej. 

 
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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.  
 
Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez 
pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 4023 § 3 Ksh został zamieszczony na 
stronie internetowej Spółki www.pharmena.eu w zakładce „Relacje inwestorskie / Walne 
zgromadzenia”. Akcjonariusz nie ma obowiązku korzystania z tego formularza.  

 
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w 
postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.  

 
Wzór formularza udzielenia pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej 
Spółki www.pharmena.eu w zakładce „Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia”. 
Akcjonariusz nie ma obowiązku korzystania z tego formularza.  

 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach 
dostępnych na stronie internetowej Spółki, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu 
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środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy biuro@pharmena.eu najpóźniej na 
jeden dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo, w tym także 
udzielone w postaci elektronicznej, powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza i 
pełnomocnika. O odwołaniu pełnomocnictwa należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy biuro@pharmena.eu najpóźniej na 
jeden dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.  

 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik w formacie PDF:  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy;  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową – oryginał albo 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 
do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany 
akcjonariusz będący osobą prawną albo spółką osobową jest zarejestrowany. Na podstawie 
w/w odpisu Spółka będzie weryfikować czy osoba albo osoby występujące w imieniu 
akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką osobową są uprawnione do reprezentacji 
tego akcjonariusza.  

 
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 
pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że stosownie do art. 4122 § 3 Ksh jeżeli pełnomocnikiem 
jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek 
organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie 
pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.  

 
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z 
akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej, niż 
jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do 
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.  

 
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, 
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

 
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania 
Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa 
bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec 
Spółki.  
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
po okazaniu dowodu tożsamości. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni 
dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby 
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.  

 
Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
po okazaniu dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien 
okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pełnomocnika akcjonariusza 
będącego osobą prawną albo spółką osobową Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania 
okazania przez pełnomocnika oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, 
odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz będący osobą prawną albo spółką 
osobową jest zarejestrowany. Na podstawie w/w odpisu Spółka będzie weryfikować czy osoba 
albo osoby występujące w imieniu akcjonariusza będącego osobą prawną albo spółką 
osobową są uprawnione do reprezentacji tego akcjonariusza.  
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7. Możliwość uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty 
uchwał przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia oraz wszelkie inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
są umieszczane od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 
www.pharmena.eu w zakładce „Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia”. Dokumenty te 
są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami 
Kodeksu spółek handlowych.  
 
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w siedzibie 
Spółki odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badana 
sprawozdani finansowego. 
 
 
8. Sposób dokonania rejestracji i pobrania kart do głosowania 
 
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o 
dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę 
przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

9.  Zapisu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w formie audio 
 
Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że po  odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 
stronie internetowej Spółki pod adresem www.pharmena.eu w zakładce „Relacje inwestorskie 
/ Walne zgromadzenia” udostępniony zostanie zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w formie audio. 
 

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 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 poz. 757) 
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