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SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B i C 
DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY 

SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 

 
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o 
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.  
 
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie 
stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(rynku podstawowym lub równoległym). 
 
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty 
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne 
powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, 
konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 
 
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze 
stanem faktycznym lub przepisami prawa. 
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Wstęp 
 
Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 
 

Firma: Medica Pro Familia Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Adres siedziby: ul. Marymoncka 14 lok. 1, 01-868 Warszawa 

Kraj siedziby; Polska 

Numer telefonu: (+48) 22 834 63 36 

Numer faksu: (+48) 22 835 21 63 

Adres poczty elektronicznej: medicapf@medicapf.pl 

Adres strony internetowej: www.medicapf.pl 

 

Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy 

 

Firma:  Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 

Adres siedziby: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Numer telefonu: +48 22 208 99 00 

Numer faksu: +48 22 208 99 01 

Adres poczty elektronicznej: biuro@rubiconpartners.pl 

Adres strona internetowej: www.rubiconpartners.pl 
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.: 

 

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę Medica Pro Familia S.A., 

- 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę Medica Pro Familia S.A., 

- 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę Medica Pro Familia S.A. 

 

Tabela 1. Kapitał zakładowy Emitenta 

 Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Seria A 2.000.000 82,30% 2.000.000 82,30% 

Seria B 310.000 12,76% 310.000 12,76% 

Seria C 120.000 4,94% 120.000 4,94% 

Suma 2.430.000 100,0% 2.430.000 100,0% 

 
 



Dokument Informacyjny    
Medica Pro Familia spółka akcyjna   

 S t r o n a | 4 

Spis treści 
 

1. CZYNNIKI RYZYKA................................................................................................................. 7 
1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność ....................... 7 
1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta ................................................................................. 8 
1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym ................................................................................ 12 

2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE 
W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM ................................................................................... 15 

2.1. Emitent ....................................................................................................................................................................... 15 
2.2. Autoryzowany Doradca ....................................................................................................................................... 16 

3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ........................................................................ 17 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia 
praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych ............. 17 

3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem 
wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie .................................................................. 30 

3.3. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych .................................................. 32 
3.4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie ........................................................... 37 
3.5. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji .............................................. 37 
3.6. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

 43 
3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie 
płatnika podatku .................................................................................................................................................... 44 

3.8. Cele emisji akcji serii B oraz akcji serii C ..................................................................................................... 49 

4. DANE O EMITENCIE ........................................................................................................... 51 
4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer 
według właściwej identyfikacji podatkowej .............................................................................................. 51 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta................................................................................................................ 51 
4.3. Wskazanie przepisów prawa, na których podstawie został utworzony Emitent ....................... 51 
4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z 

podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego 
utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze 
wskazaniem organu, który je wydał .............................................................................................................. 51 

4.5. Zarys historii działalności Emitenta............................................................................................................... 52 
4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia ................................................................................................................................................................... 52 
4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego ...................................................................... 53 
4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do 
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez 
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji..................................................................................... 53 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w 
granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również 
liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał 
zakładowy w tym trybie ...................................................................................................................................... 53 

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nim kwity depozytowe .................................. 54 



Dokument Informacyjny    
Medica Pro Familia spółka akcyjna   

 S t r o n a | 5 

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych, organizacyjnych lub 
kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem 
istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co 
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału 
Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów .................................................................. 54 

4.12. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych ................................................ 55 
4.13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i 
usług, albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na 
segmenty działalności .......................................................................................................................................... 56 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym ........................ 61 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym 
lub likwidacyjnym .................................................................................................................................................. 61 

4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta ........................................................................................................................................... 61 

4.17. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 
okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy 
Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć, miały w niedawnej 
przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo 
zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań .................................................... 62 

4.18. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej ................................................................................................................ 62 

4.19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie 
informacyjnym. ....................................................................................................................................................... 62 

4.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które 
powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 11 Załącznika nr 1 do 
Regulaminu ASO ..................................................................................................................................................... 62 

4.21. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani ............................................... 63 

4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ...................................................................................... 65 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ..................................................................................... 66 
5.1. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia S.A. za okres 03.08.2012 r. - 30.09.2012 r. 

wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta ................................................................................ 66 
5.2. Sprawozdanie finansowe pro forma Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. za okres 

01.01.2012 r. – 30.09.2012 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta.................... 89 
5.3. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA za okres 01.01.2012 r. -

30.09.2012 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta ................................................. 103 
5.4. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA za okres 04.04.2011 r. -

31.12.2011 r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta ....................................................... 119 
5.5. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. za okres 01.01.2012 r. -30.09.2012 r. 

wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta .................................................................. 143 
5.6. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. za okres 01.01.2011 r. -31.12.2011 r.

 158 
6. ZAŁĄCZNIKI ......................................................................................................................... 171 

6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ............................................................................................... 171 
6.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta ....................................................................................... 179 



Dokument Informacyjny    
Medica Pro Familia spółka akcyjna   

 S t r o n a | 6 

6.3. Definicje i objaśnienia skrótów ..................................................................................................................... 192 
 

  



Dokument Informacyjny    
Medica Pro Familia spółka akcyjna   

 S t r o n a | 7 

1. CZYNNIKI RYZYKA 
 
Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy 
instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym. Wiążą się one w szczególności 
z sytuacją gospodarczą, majątkową, finansową i organizacyjną Emitenta.  
Wymienione w niniejszym dokumencie rodzaje ryzyka nie mają charakteru zamkniętego. 
Obejmują najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić 
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. 
Opisane rodzaje ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze 
prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w 
niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem 
założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego 
kapitału. 
 

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 
1.1.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  
 
Działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe są w pewnym stopniu 
uzależnione od sytuacji gospodarczej Polski i świata. Czynnikami kształtującymi jego sytuację 
ekonomiczną są: tempo wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, inflacja, wysokość stóp 
procentowych, a także polityka fiskalna i monetarna. Wpływ niektórych z tych czynników jest 
jednak niejednoznaczny. O ile wzrost stóp procentowych ma negatywny wpływ na Emitenta 
poprzez wzrost kosztów finansowania tak, jak w przypadku większości przedsiębiorstw, to inne 
czynniki mogą mieć wpływ odmienny od typowego dla innych branż. W związku z tym, że 
badania kliniczne przeprowadzane przez Emitenta są bezpłatne z punktu widzenia pacjenta, 
wzrost stopy bezrobocia, wysoka inflacja (w szczególności w sektorze medycznym) i spadek 
dochodów do dyspozycji mogą prowadzić do wzrostu liczby zgłoszeń ze strony pacjentów i tym 
samym do poprawy wyników finansowych Emitenta. Z drugiej strony poprawa sytuacji finansowej 
polskich gospodarstw domowych może zwiększyć dostępność płatnych form leczenia, prowadząc 
do mniejszego zainteresowania badaniami klinicznymi, co może prowadzić do wzrostu kosztów 
poszukiwania pacjentów i mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 
Wskazane czynniki mogą mieć trudny do przewidzenia wpływ na realizację założonej przez 
Emitenta strategii. Istnieje ryzyko wystąpienia zmian sytuacji makroekonomicznej, które mogą 
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 
 
1.1.2 Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 
 
Emitent prowadzi działalność na rynku badań klinicznych. Na tym rynku występuje duża 
zmienność przepisów prawa oraz brak jednoznacznej ich interpretacji. Problemem są również 
zmiany wynikające z procesów zachodzących na scenie politycznej, związanych głównie z 
różnymi koncepcjami regulacji i finansowania służby zdrowia w Polsce. Istnieje możliwość 
wejścia w życie regulacji niekorzystnych dla Emitenta lub jego usług. W konsekwencji może 
przełożyć się to na konieczność zmodyfikowania przez Emitenta procesów pozyskiwania zleceń i 
pacjentów, generując tym samym dodatkowe koszty. 
 
Przykładem trudności w interpretacji przepisów prawa była kwestia zwolnienia z podatku VAT 
usług świadczonych przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych. Zgodnie z wyrokiem 
NSA z 30 czerwca 2012 r. (sprawa I FSK 406/12) usługi te nie podlegają zwolnieniu od podatku 
VAT. Tym samym podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki 23%. 
 
W zakresie zmian w prawie najistotniejszymi kwestiami są projekt ustawy o badaniach klinicznych 
oraz projekt unijnego rozporządzenia w sprawie badań klinicznych. Projekt wspomnianej ustawy 
pojawił się już w kwietniu 2011 roku, ale jest wysoce prawdopodobne, że ostatecznie ustawa ta 
nie zostanie uchwalona. Może się stać ze względu na unijne rozporządzenie, które ma zastąpić 
dotychczasową dyrektywę regulującą badania kliniczne (Dyrektywa 2001/20/WE z dnia 4 kwietnia 
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2001). Rozporządzenie unijne w przeciwieństwie do dyrektywy nie będzie wymagać 
implementacji do prawa krajowego w postaci kolejnej nowelizacji. Rozporządzenie to wprowadzi 
między innymi jednolite zasady rejestracji badań klinicznych dla całej Unii, a także określi ramy 
czasowe procedur administracyjnych. Wysoce niepewne są zarówno ostateczny kształt 
rozporządzenia jak i moment, w którym wejdzie ono w życie. Emitent oczekuje, że ogólny wpływ 
tego rozporządzenia nie powinien być negatywny, ale istnieje ryzyko, że niektóre z przepisów 
rozporządzenia skutkować będą ograniczeniem działań Emitenta, a także będą miały negatywny 
wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 
 
1.1.3 Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych  
 
Ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki funkcjonującej w oparciu o przepisy prawa 
polskiego, wiąże się z częstotliwością zmian zachodzących w przepisach fiskalnych oraz ich 
niejednoznacznym sformułowaniem. Może to prowadzić do odmiennego interpretowania 
odpowiednich kwestii podatkowych w stosunku do organów podatkowych, co skutkować może 
nałożeniem na Spółkę znacznych zobowiązań fiskalnych. Czynnikiem zwiększającym ryzyko jest 
także konieczność dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej, 
co może przyczyniać się do dokonywania częstych zmian w jego brzmieniu oraz interpretacji. 
Istnieje ryzyko, że sytuacja taka wpłynie negatywnie na wynik finansowy Spółki. 
 
1.1.4 Ryzyko związane z kursami walut 
 
Emitent otrzymuje płatności od zleceniodawców głównie w walutach obcych, najczęściej w euro, 
podczas, gdy istotna część kosztów jest ponoszona w polskich złotych. W związku z powyższym 
wzmacnianie się złotego względem euro i innych walut obcych (wzrost kursu EURPLN, a także 
USDPLN) może doprowadzić do obniżania się marży na sprzedaży i tym samym mieć istotny 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Spółka zabezpiecza się częściowo przed tym 
ryzykiem w ten sposób, że większość płatności na rzecz lekarzy prowadzących badania jest 
również wyrażona w walutach obcych. 
 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 
1.2.1 Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych Spółki 
 
Strategia Emitenta zakłada pozyskiwanie kolejnych zleceń przeprowadzania badań klinicznych ze 
strony firm farmaceutycznych i CRO, nawiązywanie współpracy z kolejnymi lekarzami, zgłaszanie 
się rosnącej liczby pacjentów i otwieranie kolejnych ośrodków. Osiągnięcie tych celów wymaga 
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za kierowanie firmą. Istotne 
zagrożenie wiąże się z możliwością zbyt optymistycznej oceny efektów przyjętych założeń 
strategicznych, co prowadzić może do podejmowania błędnych decyzji dotyczących otwierania 
nowych ośrodków i zatrudniania nowych pracowników. W związku z powyższym, istnieje ryzyko 
nieosiągnięcia założonych celów, co znalazłoby odbicie w sytuacji finansowej Emitenta. W celu 
ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta i kierownicy poszczególnych ośrodków badań 
klinicznych na bieżąco analizują czynniki mogące mieć wpływ na działalność i wyniki Spółki. 
Wspomniana analiza służy opracowywaniu odpowiednich kroków zmierzających w razie 
konieczności do łagodzenia i neutralizowania negatywnych czynników. 
 
1.2.2 Ryzyko związane ze zleceniodawcami 
 
Zleceniodawcami Emitenta są zarówno spółki farmaceutyczne, jak i firmy CRO (zajmujące się 
outsourcingiem badań klinicznych na rzecz firm farmaceutycznych). Struktura zleceniodawców 
jest znacznie zróżnicowana zarówno pod względem wielkości, jak i kraju pochodzenia. Istnieje 
ryzyko, iż w przypadku pojawienia się silnej konkurencji w postaci innych firm prowadzących 
ośrodki badań klinicznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, popyt na usługi oferowane przez 
Emitenta istotnie się zmniejszy. W konsekwencji będzie to miało negatywny wpływ na jego wyniki 
finansowe. Ryzyko to jest ograniczane poprzez utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi 
zleceniodawcami oraz utrzymywanie wysokiej jakości usług. Dodatkowo Emitent na bieżąco 
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analizuje rynek pod kątem konkurencyjności oferowanych usług podejmując właściwe działania, 
których celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty. 
Istnieje także ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej firm farmaceutycznych zlecających 
badania klinicznej. W razie ogłoszenia upadłości przez firmę farmaceutyczną, prawdopodobne 
jest opóźnienie, redukcja bądź całkowity brak płatności za zlecone badania, nawet jeżeli zostało 
ono już rozpoczęte. Może to mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta bądź 
pogorszenie się jego sytuacji płynnościowej. 
Spółka zarządza tym ryzykiem poprzez współpracę z wieloma zleceniodawcami. Ich lista wraz z 
zasadami współpracy z nimi opisana jest w punkcie 4.11.2 w Dokumencie Informacyjnym. 
 
1.2.3 Ryzyko związane z koniunkturą w branży farmaceutycznej 
 
Działalność Emitenta w pewnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w 
branży farmaceutycznej. Ma ona wpływ na wielkość budżetów firm farmaceutycznych 
przeznaczonych na badania i rozwój, z których to finansowane są badania kliniczne. Warto przy 
tym jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z danymi firmy doradczej PwC w latach 1970-2009 
zagregowany globalny budżet firm farmaceutycznych przeznaczony na badania i rozwój 
zanotował tylko raz spadek wielkości rok do roku, a długoterminowo kwota ta rośnie stabilnie w 
tempie jednocyfrowym. Spółka oczekuje kontynuacji tego trendu w przyszłości. 
 
1.2.4 Ryzyko utraty kluczowych pracowników 
 
Właściwe funkcjonowanie Emitenta zależy od wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu kadry 
pracowniczej. Każdy z pracowników ma określony zestaw zadań, co zapewnia jej sprawne 
funkcjonowanie. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku odejścia któregokolwiek z kluczowych 
pracowników działalność Emitenta zostanie zachwiana. Z tego też powodu mogą powstać 
opóźnienia w realizacji zleceń bądź uchybienia związane z prowadzoną działalnością. Mając na 
uwadze niniejsze ryzyko, w Spółce realizowany jest optymalny system motywacyjny, budujący 
pozytywne relacje z pracownikami. Działania te mają na celu ograniczenie fluktuacji kadry, co ma 
przełożenie na utrzymanie wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie 
doświadczenie w badaniach klinicznych. Emitent współpracuje z około 90 lekarzami różnych 
specjalności, z czego 31 lekarzy zdaniem Emitenta ma kluczowe znaczenie dla jego działalności. 
Po za tym w Grupie Kapitałowej zatrudnionych jest 21 pracowników. (Zatrudnienie 
poszczególnych osób zostało przedstawione w punkcie 4.13.1 -  Zarys działalności) 

  
1.2.5 Ryzyko ze strony konkurencji 
 
Sektor badań klinicznych, w którym funkcjonuje Emitent, jest na dzień dzisiejszy zdominowany 
przez państwowe szpitale, dla których ten obszar działalności przynosi mało istotną część 
przychodów w porównaniu do pozostałej ich działalności. Przyczynia się to do kierowania przez 
szpitale małej ilości zasobów ludzkich i kapitałowych do przeprowadzania badań klinicznych, a 
przez to do ich większej zawodności w zakresie wykonywania zleceń badań, mniejszej 
skuteczności w pozyskiwaniu pacjentów oraz ograniczonej możliwości motywowania 
pracowników. Państwowe szpitale ponadto z reguły nie stosują także motywacyjnych systemów 
wynagrodzeń opartych na udziale lekarzy w przychodach ośrodka. Istnieje jednak ryzyko, że w 
przyszłości państwowe szpitale zaangażują większą ilość zasobów na badania kliniczne, 
wprowadzą programy motywacyjne i poprawią jakość świadczonych usług, stając się silniejszą 
konkurencją dla Emitenta. 
Jedynie kilka procent badań przeprowadzanych jest przez wyspecjalizowane kliniki takie, jak te 
prowadzone przez Emitenta. Mogą one stanowić główną konkurencję dla Spółki w przyszłości z 
uwagi na podobny sposób pozyskiwania zleceń, pacjentów i lekarzy. Istnieje ryzyko, że w 
przyszłości istniejące spółki konkurencyjne zwiększą skalę swojej działalności, a także że pojawią 
się nowi konkurenci. Może to utrudnić Emitentowi dalszy rozwój działalności i zwiększyć koszty 
pozyskiwania zleceń i pacjentów, a także doprowadzić do obniżenia cen usług oferowanych 
firmom CRO i koncernom farmaceutycznym. 
 
1.2.6 Ryzyko związane ze zlecaniem usług na zewnątrz przez Emitenta 
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Emitent zleca podmiotom zewnętrznym istotną część usług związanych z prowadzeniem badań 
klinicznych. Obejmuje to doradztwo prawne, usługi księgowe, badania diagnostyczne i 
laboratoryjne. Wzrost kosztów którejkolwiek z tych usług może mieć negatywny wpływ na wyniki 
finansowe Emitenta. 
Poza tym, lekarze prowadzący badania nie są pracownikami Emitenta, lecz również są związani 
z nim umowami zlecenie. Niektórzy z nich mogą mieć unikatowe kompetencje do prowadzenia 
pewnych badań klinicznych, co może mieć istotny wpływ na możliwości negocjacyjne Emitenta i 
prowadzić do konieczności dzielenia się przychodami z lekarzami w większym stopniu niż 
pierwotnie zakładano. Dostępność lekarzy o poszukiwanej do badań specjalizacji może być 
zmienna w czasie, co może uniemożliwić Emitentowi przyjmowanie niektórych zleceń 
przeprowadzenia badań klinicznych. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do zmniejszenia się 
przychodów Emitenta i pogorszenia rentowności. 
 
1.2.7 Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta z powodu działań osób trzecich 
 
Osoby trzecie, takie jak przedstawiciele spółek konkurencyjnych, media, pacjenci i inne osoby 
mogą rozpowszechniać negatywne informacje na temat lekarzy, ośrodków lub Emitenta, nawet 
jeśli są one nieprawdziwe bądź nie znalazły na daną chwilę potwierdzenia. Tego typu działania 
mogą mieć na celu między innymi odebranie zleceń Emitentowi przez konkurencję, uzyskanie 
odszkodowań od sponsorów badania (firm farmaceutycznych), zdobycie popularności w mediach, 
przy czym ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Wizerunek Emitenta może w ten sposób 
ulec pogorszeniu zarówno w krótkim, jak i w długim terminie, co może się w szczególności 
przyczynić do zmniejszenia się liczby pacjentów zgłaszających się do badań klinicznych, co się 
może przełożyć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 
 
1.2.8 Ryzyko wystąpienia rażących zaniedbań 
 
W czasie prowadzenie badań klinicznych przez Emitenta istnieje ryzyko pojawienia się rażących 
zaniedbań ze strony lekarzy, pielęgniarek lub innych pracowników Emitenta. Mogą one polegać 
m.in. na prowadzeniu badań niezgodnie z protokołem, działaniu na szkodę pacjenta lub 
Sponsora, działaniu korupcyjnym lub innych nieetycznych działaniach. Rażące zaniedbania 
mogą prowadzić do utraty zlecenia, konieczności zmiany lekarza prowadzącego, rezygnacji 
pacjentów z udziału w badaniu, a nawet do zamknięcia ośrodka prowadzącego badania. 
Wszystko to może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 
 
1.2.9 Ryzyko administracyjne 
 
Rozpoczęcie badania klinicznego poprzedzone jest rejestracją i otrzymaniem zgody na 
prowadzenie badania przez Centralną Ewidencję Badań Klinicznych. Istnieje ryzyko 
nieotrzymania takiej zgody, co może prowadzić do utraty zlecenia mającego istotny wpływ na 
wielkość przychodów uzyskiwanych przez Spółkę. 
Dodatkowo proces rejestracji i zgody trwa wyjątkowo długo w Polsce w stosunku do innych 
krajów, co może skłaniać niektórych zleceniodawców do poszukiwania klinik i pacjentów w innych 
krajach, w szczególności w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zgodnie z wymogami 
unijnymi proces rejestracji powinien nie przekraczać 60 dni, lecz wymogi te niewiele mówią o 
rzeczywistej czasochłonności rejestracji w Polsce. Ankieta przeprowadzona przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce wskazała, że proces ten w 
okresie 2007-2009 trwał średnio 75 dni i był najdłuższy wśród członków Unii Europejskiej z 
Europy Środkowej i Wschodniej. Proces rejestracji jest poza tym wysoce nieprzewidywalny z 
uwagi na brak standaryzacji tego procesu. 
Wszystkie powyższe czynniki zmniejszą atrakcyjność rynku polskiego z punktu widzenia 
zleceniodawców, w szczególności w przypadku zleceń o wysokich wymaganiach odnośnie czasu 
trwania badania i mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 
Długotrwałe procedury administracyjne mogą się też przekładać na późniejsze otrzymywanie 
płatności przez Emitenta od zleceniodawców, co może mieć negatywny wpływ na sytuację 
płynnościową Spółki. 
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Proces rejestracji związany jest z wnoszeniem określonych opłat do Centralnej Ewidencji Badań 
Klinicznych i do komisji bioetycznych, których wzrost może negatywnie przekładać się na wyniki 
finansowe Emitenta. 
 
1.2.10 Ryzyko wpływu akcjonariuszy na działalność Spółki 
 
70,6% udziału w kapitale i głosach Spółki znajduje się w posiadaniu 2 akcjonariuszy: Anny 
Rogalskiej (41,15% akcji i głosów) i Ewy Dudy (29,42% akcji i głosów). Istnieje zatem ryzyko, iż 
wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na podejmowane decyzje będzie ograniczony.  
Ryzyko to jest zmniejszone poprzez fakt, iż żaden z akcjonariuszy nie dysponuje pakietem 
większościowym, który dawałby możliwość jednostronnego podejmowania decyzji w sprawach 
działalności Emitenta.  
Dodatkowo zarówno przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak i przepisy Ustawy o ofercie 
należycie zabezpieczają interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Każdemu z akcjonariuszy 
Emitenta obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, który głosował przeciwko danej uchwale i zgłosił 
sprzeciw do protokołu lub akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu albo nieobecnemu na Walnym Zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania 
Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo zaskarżenia uchwał podjętych niezgodnie z 
przepisami prawa lub sprzecznych ze statutem Emitenta lub dobrymi obyczajami. To samo 
uprawnienie przysługuje akcjonariuszom nieobecnym na Walnym Zgromadzeniu w stosunku do 
uchwał, które zostały podjęte pomimo, iż nie były objęte porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia. 
 
1.2.11 Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Emitenta 
 
Medica Pro Familia Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 18 czerwca 2012 roku, a Medica 
Pro Familia Sp. z o.o. w dniu 21 grudnia 2009 roku.  Ze względu na krótki okres funkcjonowania 
Emitenta nie jest możliwe precyzyjne określenie, jak działalność Spółki będzie się rozwijać w 
kolejnych latach. Między innymi trudno oszacować liczbę pozyskiwanych badań oraz ocenić, jaki 
wizerunek Spółka będzie w stanie zbudować w kolejnych latach. Ograniczona możliwość 
porównania danych ze sprawozdania finansowego Emitenta z danymi historycznymi może 
również okazać się niewystarczające do dokonania prawidłowej oceny obecnie prowadzonej i 
przyszłej działalności Emitenta przez Inwestorów. Jednakże Zarząd Emitenta dołoży wszelkich 
starań, aby Spółka w transparentny sposób umożliwiła Inwestorom coraz lepszą ocenę swojej 
działalności. 
Emitent systematycznie zdobywa i ugruntowuje swoją pozycje rynkową. W opinii Spółki znaczący 
wpływ na budowę swojej marki ma zdobycie zaufania pacjentów i zleceniodawców poprzez 
świadczenie usług o odpowiednim poziomie jakości. 
 
 
1.2.12 Ryzyko związane z wynikami finansowymi Emitenta 
 
Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Emitenta (Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA) 
prowadzi działalność operacyjną od 2011 roku, kiedy otworzony został pierwszy ośrodek badań 
klinicznych. Przez pierwsze 2 lata działalności Spółka nie zdołała wypracować dodatnich wyników 
finansowych. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym pro forma grupy kapitałowej Medica Pro 
Familia S.A., w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku strata netto wyniosła 248.372 zł. Istnieje 
ryzyko, że w przypadku, gdy Spółka nie będzie osiągała dodatnich wyników finansowych może 
dojść do spadku wartości akcji Spółki, a w ostateczności do jej bankructwa. Dotychczasowy brak 
dodatnich wyniki finansowych wynikał z kosztów związanych z otwieraniem ośrodków, 
pozyskiwaniem badań klinicznych i pacjentów. Najczęściej kilkuletni okres prowadzenia badań 
klinicznych powoduje, że przynoszą one zyski po okresie około 2 lat. Większość badań 
klinicznych zleconych spółkom zależnym Emitenta jest na dość wczesnym etapie, a niewiele 
zostało zakończonych, lub jest bliskich zakończenia. 
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1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 
1.3.1 Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect  
 
Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect musi liczyć się z 
faktem, iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w 
porównaniu z innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość 
wystąpienia trudności ze zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. 
Ponieważ rynek ten charakteryzuje się znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, 
decyzje dotyczące inwestycji powinny być rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. 
W porównaniu z rynkiem podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych, ryzyko inwestycji na 
NewConnect jest znacznie większe, co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia 
ponadprzeciętnych zysków, ale również dużych strat. 
 
1.3.2 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku, dużej podaży akcji i wahań cen akcji  
 
W związku z faktem, iż akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, nie ma pewności, że papiery wartościowe 
Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu, będą przedmiotem aktywnego obrotu.  
Istnieje ryzyko, że na skutek szeregu czynników cena akcji będzie niższa niż ich cena emisyjna. 
Na tą sytuację mogą mieć wpływ w szczególności: 
 

 pogorszenie sytuacji na rynku, 

 zmiany wyników operacyjnych Emitenta, 

 poziom inflacji,  

 zmiany czynników ekonomicznych krajowych i międzynarodowych,  

 sytuacja na światowych rynkach kapitałowych. 
 
Alternatywny system obrotu jest platformą przeznaczoną przede wszystkim dla młodych spółek o 
wysokim potencjale wzrostu, oferujących innowacyjne produkty, usługi lub procesy biznesowe. 
Ze względu na specyfikę rynku, a w szczególności stosunkowo niskie kapitalizacje notowanych 
spółek i mniejszą niż w przypadku rynku regulowanego liczbę aktywnych inwestorów istnieje 
ryzyko, że akcje Emitenta będą charakteryzowały się niższą płynnością niż by to miało miejsce 
na rynku podstawowym.  
 
Inwestor przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Spółki, musi brać pod 
uwagę ryzyko związane z trudnościami w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, 
co może powodować dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 
 
1.3.3 Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów 

finansowych      Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu  

 
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące:  

- na wniosek emitenta,  

- jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO.  
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

- jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie 
kosztów postępowania,  
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- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty 
finansowe emitenta:  

- w przypadkach określonych przepisami prawa,  

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości emitenta obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu 
przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku 
emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić 
obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 
3 miesiące. 
Zgodnie z § 17c, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 
alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 
w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b, 
Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia: 
1) upomnieć emitenta, 
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł, 
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 
4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z 
karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy 
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes 
inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje 
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 
10 dni.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót 
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 
możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia 
interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu 
zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Giełda 
jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję 
instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 
 
1.3.4 Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez   

Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z   
przepisów prawa  

 
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), Emitent ma obowiązek w ciągu 14 
dni licząc od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych będących 
przedmiotem oferty publicznej lub od dnia wprowadzenia papierów wartościowych do 
alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji zawiadomienie związane ze spełnieniem 
się niniejszych faktów. 
Zgodnie z art. 96 ust. 1 tej ustawy, jeśli emitent nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 
5 tej ustawy, będzie podlegał karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł 
(sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF. 
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Ponadto KNF może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków 
wynikających z powołanej powyżej Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 
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2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

2.1. Emitent 

 
 
Firma: Medica Pro Familia Spółka akcyjna 
Forma prawna: Spółka akcyjna 
Adres siedziby: ul. Marymoncka 14 lok. 1, 01-868 Warszawa 
Kraj siedziby; Polska 
Numer telefonu: (+48) 22 834 63 36 
Numer faksu: (+48) 22 835 21 63 
Adres poczty elektronicznej: medicapf@medicapf.pl 
Adres strony internetowej: www.medicapf.pl 
NIP: 1182086113 
REGON: 146238323 
Numer KRS: 0000428924 
 
Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 
 

Marta Jeka – Członek Zarządu 
Justyna Bełdyga – Członek Zarządu 
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2.2. Autoryzowany Doradca 

 
 
Firma Spółki:      Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 
Adres siedziby:                               ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 
Numer telefonu:    + 48 22 208 99 00 
Numer faksu:      + 48 22 208 99 01 
Adres strony internetowej:      www.rubiconpartners.pl 
Adres poczty elektronicznej:     biuro@rubiconpartners.pl 
 
 
Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:  

 
Grzegorz Golec – Prezes Zarządu 
Elżbieta Kujawa – Wiceprezes Zarządu 
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH 
DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń 
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 
świadczeń dodatkowych 

 
3.1.1 Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego 

systemu obrotu na rynku NewConnect 
 
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent ubiega się o wprowadzenie do 
alternatywnego systemu obrotu: 

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

- 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę Medica Pro Familia S.A., 

- 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę Medica Pro Familia S.A. 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego łączna wartość nominalna akcji 
serii A, B i C wynosi  243.000,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysięcy złotych 00/100). 
 
3.1.2 Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z 

instrumentami finansowymi Emitenta 
 
Akcje Emitenta serii A, B i C wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu nie są akcjami 
uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351–353 Kodeksu spółek handlowych. Instrumenty 
finansowe Spółki nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. 
Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zgodnie z zapisami artykułu 9 ust. 2 Statutu 
Spółki, akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 
 
3.1.3 Ograniczenia wynikające z treści statutu Spółki oraz zawartych umów cywilnych 
 
Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności istniejących akcji 
na okaziciela serii A, B i C.  
 
Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o obrocie, Ustawy o ofercie 
publicznej oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 
Zgodnie z artykułem 11. Statutu, Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie 
umorzenia dobrowolnego. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą: Walne 
Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego 
nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść 
do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzane akcje. Zarząd dokonuje 
nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne 
Zgromadzenie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie 
uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym 
umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne. 
 
3.1.4 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi 
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Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla 
takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 
Zgodnie z art. 154 tej ustawy informacją poufną w rozumieniu ustawy jest określona w sposób 
precyzyjny informacja, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów 
instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub 
zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po 
takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych 
lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym:  

1) Dana informacja jest określona w sposób precyzyjny, gdy wskazuje na okoliczności lub 
zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej 
charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu 
tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartości instrumentów finansowych lub na 
cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. 

2) Po przekazaniu do publicznej wiadomości dana informacja mogłaby w istotny sposób 
wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi 
pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby zostać wykorzystana przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora.  

3) Dana informacja w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji 
dotyczących instrumentów finansowych ma charakter informacji poufnej również wtedy, 
gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich 
dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2.  

Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz.1384 ze zmianami)  opisane poniżej zakazy i wymogi, o 
których mowa w art. 156–160 tejże ustawy, mają zastosowanie między innymi do instrumentów 
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 
 
Zgodnie z art. 156 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby:  

1) posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, 
posiadaniem w Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej 
z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku 
prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:  

a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub 
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem 
lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, lub  

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie 
zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, lub będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym 
podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy, lub  

2) osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo  

3) osoby posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, 
jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to 
informacja poufna  

 
nie mogą:  

- ujawniać informacji poufnej, 

- udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  

 
Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania 
informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
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prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 (zakaz ujawniania informacji poufnej), dotyczy również 
osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na 
rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
Zgodnie z art. 156 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystywaniem 
informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
instrumentów finansowych w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo 
dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub 
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są 
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego 
systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 
dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu.  
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnieniem informacji 
poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę 
nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, które są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której 
przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku; 

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw 
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 
rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 
dokonywana na tym rynku; 

3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych 
państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, 
jest dokonywana na tym rynku. 

Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym (definicja poniżej) 
mówi, że członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, 
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w 
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą:  

- nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, 
innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi podczas okresu zamkniętego, 

- działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest 
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo podejmować czynności 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,  

z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:  
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. 

ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zleciła 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo  

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych, zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania 
się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 
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4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wezwania do zapisywania się na sprzedaż 
lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, 
albo  

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład 
statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była 
publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, jest:  

- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej 
emitenta lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do 
publicznej wiadomości,  

- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu 
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których został sporządzony raport,  

- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem 
tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze 
wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 
podstawie których sporządzany jest dany raport,  

- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do 
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a 
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.  

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące 
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, 
które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio 
emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania 
KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa 
w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach 
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do 
alternatywnego systemu obrotu.  
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących 
okresów zamkniętych stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi.  
 
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja Nadzoru 
Finansowego może nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) 
na członka Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenta, pełnomocnika emitenta, wystawcy, jego 
pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z emitentem lub wystawcą w 
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, który w czasie trwania 
okresu zamkniętego:  

- nabywa lub zbywa, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje emitenta, prawa 
pochodne dotyczące akcji emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane, 
albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi,  

- działając jako organ osoby prawnej, podejmuje czynności, których celem jest 
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 
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osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo podejmuje czynności powodujące 
lub mogące powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę 
osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,  

 
Nie dotyczy to czynności dokonywanych:  

- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu wyżej wskazana osoba zleciła 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo  

- w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego, albo  

- w wyniku złożenia przez wyżej wskazaną osobę zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami 
Ustawy o ofercie publicznej, albo  

- w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez wyżej wskazaną osobę wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie 
publicznej, albo  

- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, 
albo  

- w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład 
statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była 
publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do instrumentów 
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę 
prowadzącą giełdę, znajdują zastosowanie postanowienia art. 78 ust. 2–4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Przepisy te określają sytuacje, w których ze względu na 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub interes inwestorów wprowadzenie 
lub rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu może 
zostać wstrzymane, oraz wskazują przypadki, gdy obrót instrumentami finansowymi może zostać 
zawieszony lub instrumenty finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu wstrzymuje na żądanie KNF wprowadzenie instrumentów finansowych 
do obrotu, w tym alternatywnym systemie obrotu, lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
 
W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów na żądanie KNF, Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu, na podstawie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Na mocy art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje się wykluczenie z 
obrotu, na żądanie KNF, instrumentów finansowych, jeśli obrót nimi zagraża w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów 
inwestorów. 
 
3.1.5 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 
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Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też: Ustawa 
o ofercie publicznej) każdy: 

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo  

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90%, lub mniej ogólnej liczby głosów, 
albo 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów 
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie 
później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w 
ogólnej liczbie głosów, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: 

- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 
- liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów, 

- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów, 

- informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w 
przypadku, gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, 

- podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających 
akcje spółki, 

- osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej, tj. 
osobach trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4a. Ustawy o ofercie publicznej w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do 
dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w art. 
69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, powinno zawierać także informacje o liczbie akcji 
posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki; o 
liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; o liczbie aktualnie 
posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów 
z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju. 
 
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno 
dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej 
liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego 
udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu akcjonariusz jest 
zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, 
poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę.  
 
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, 
który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:  

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
- nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe 

prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

W przypadku, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika 
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 
zawiadomienie zawiera również informacje o:  
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- liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz 
instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,  

- dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,  
- dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na którego rzecz ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawo głosu uważa się za 
należące do podmiotu, na którego rzecz ustanowiono zabezpieczenie. Wyliczone wyżej 
obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie publicznej, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w przepisach, spoczywają również:  

a) na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w 
związku z akcjami spółki publicznej; 

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku 
z posiadaniem akcji łącznie przez:  
- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych,  
- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzane przez ten sam podmiot, 
c) na podmiocie, w którego przypadku osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w 
art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z 
przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach 
inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu 
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,  

- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

d) na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym 
Zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, 
jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu 
głosowania, 

e) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko 
jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie 
tych obowiązków, 

f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa powyżej w lit. e (art. 87 
ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej), posiadając akcje spółki publicznej w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach.  

 
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi 
rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach wskazanych w lit. e i f (art. 87 ust. 1 pkt 
5 i 6) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez 
strony porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej). Istnienie porozumienia, o którym 
mowa w lit. e (art. 87 ust. 1 pkt 5), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 
publicznej przez:  
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a) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii 
lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

b) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
c) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia 
papierów wartościowych, 

d) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  
 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

- po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 
podmioty zależne,  

- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie 
z ust. 1 pkt 4 – wlicza  się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, 

- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu 
jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 
Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 
5 Ustawy o ofercie publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio 
nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach 
próg ogólnej liczby głosów (art. 89a Ustawy o ofercie publicznej).  
Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z 
akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem wyżej opisanych obowiązków.  
 
Zakaz wykonywania prawa głosu dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych 
przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1, albo nie wykonał obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 2 lub 3, albo art. 74 ust. 2 lub 5.  
 
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z 
zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  
Zgodnie z art. 90 Ustawy o ofercie publicznej przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez 
firmę inwestycyjną, w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, 
określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej akcje obciążone zastawem do chwili jego 
wygaśnięcia nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji 
następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu 
Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
91, poz. 871; Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341). Do akcji 
tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 
pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Przepisu art. 69 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania 
akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku 
regulowanego, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania 
mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

a) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane, oraz  
b) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o 

realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi właściwy dla emitenta organ 
państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, o zamiarze wykonywania zadań 
związanych z organizacją rynku regulowanego, oraz  
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c) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań 
związanych z organizacją rynku regulowanego.  

 
Zgodnie z art. 90 ust. 1b i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej przepisów rozdziału 4 tej ustawy 
dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 
89  
Ustawy o ofercie publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w 
przypadku:  

- nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi,  

- udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie 
jednego Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub 
otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w 
zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa 
głosu.  

 
Normy wynikające z treści art. 90 Ustawy o ofercie publicznej, w zakresie w jakim odnoszą się 
wyłącznie do rynku regulowanego nie mają zastosowania do akcji wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 
 
Ponadto przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie 
stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania 
transakcji, na zasadach określonych przez:  

1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi,  

2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 
których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w 
regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy,  

3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

 
Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się do podmiotu 
dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy 
inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod 
warunkiem, że:  

a) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z 
zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego,  

b) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do 
sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, 

c) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których 
mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek 
zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem 
właściwych organów nadzoru tych podmiotów.  

 
Ponadto przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z 
wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej 
– w zakresie dotyczącym art. 69 tejże, nie stosuje się również w przypadku porozumień 
dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy 
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 
ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 K.s.h. (art. 90 ust. 2 
Ustawy o ofercie publicznej). 
 
Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72–74 Ustawy o 
ofercie publicznej, czyli:  
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1. nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej 
liczbie głosów o więcej niż:  

- 10% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, 
którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, lub  

- 5% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez 
akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co 
najmniej 33% wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 
5% ogólnej liczby głosów, 

2. przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w 
liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy 
przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszenia wezwania, o 
którym mowa w kolejnym punkcie), 

3. przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej 
spółki,  

nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do 
alternatywnego systemu obrotu. 
 
3.1.6 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek 
zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamiaru 
koncentracji, o ile łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR 
(pięćdziesiąt milionów euro). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, a także jego 
przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  
- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub 

w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  
- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej równowartość 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro). 

 
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji 
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
Zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu:  
 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy: 
- nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,  
- którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,  
- z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,  
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych      
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).  
Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w których wyniku powstanie lub 
umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario 
art. 18 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  
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2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone 
na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod 
warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że:  
- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  
- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej 
może      przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji 
nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia 
ich nabycia.  

 
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z 
wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 
 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do 
której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 
 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca 
przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.  
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później 
niż 2 miesiące od dnia jego wszczęcia.  
 
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do 
urzędu antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców 
uczestniczących koncentracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 134, poz. 935). Rozporządzenie to w § 3 
wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę 
przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży 
towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu 
udzielonych rabatów, upustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także 
innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku 
zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości. Sumę przychodów 
powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.  
 
Do podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja ta powinna 
zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani 
do wstrzymania się od dokonania koncentracji.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, 
w wyniku której – po spełnieniu przez przedsiębiorców zmierzających dokonać koncentracji 
warunków określonych w art. 19 ust. 2 powyższej ustawy – konkurencja na rynku nie zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na 
rynku.  
Ponadto na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes 
UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w 

szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z 
funkcji członka organu zarządzającego bądź nadzorczego jednego albo kilku 
przedsiębiorców,  
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- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  
 
Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w 
drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w 
szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo 
będzie mogła wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej 
koncentracji.  
 
Na mocy art. 21 ust. 1 przywoływanej ustawy Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, 
jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni 
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w 
decyzji warunków.  
Jeśli jednak koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest 
możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy, w drodze 
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w 
szczególności:  

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,  
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,  
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia 
dokonania koncentracji. 

 
Z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu 
osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca 
ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  
W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, 
choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał on nieprawdziwe dane, a także jeśli 
nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 
podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyć na 
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 EUR do 10 000 
EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu 
koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub 
związku przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, gdy osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie 
zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów).  
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, 
określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności 
zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie 
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać 
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy.  
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 Kodeksu 
spółek handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących 
w podziale. 
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjecie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, 
stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 
3.1.7 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z 
regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1), zwanego dalej Rozporządzeniem 
dotyczącym Koncentracji).  
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. 
Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z 
nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.  
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 
zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają 
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

- zawarciu umowy,  
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub  
- przejęciu większościowego udziału.  

 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji 
można Również dokonać, jeśli przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania 
koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na 
dokonanie takiej koncentracji.  
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 5 000 000 000 EUR (pięć miliardów euro), 

- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwu 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 (dwieście 
pięćdziesiąt milionów euro), chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji uzyskuje więcej niż 

2
/3 swoich łącznych obrotów, przypadających na 

Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim,  
- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 2 500 000 000 EUR (dwa miliardy pięćset milionów euro),  
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto 
milionów euro),  

- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto 
milionów euro), z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 EUR (dwadzieścia pięć milionów euro), 

- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto 
milionów euro), chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
uzyskuje więcej niż 

2
/3 swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i 

tym samym państwie członkowskim, 
Łączny obrót, w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego koncentracji, obejmuje kwoty uzyskane 
przez zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży. 
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3.1.8 Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
 
Obrót akcjami emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie 
Alternatywnego Systemu Obrotu. 
Do obrotu na ASO, zgodnie z § 3 Regulaminu ASO mogą być wprowadzone instrumenty 
finansowe spełniające następujące wymogi: 

- został dla nich sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez 
właściwy organ nadzoru), 

- zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, 
- w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne, 
- wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł. W przypadku wprowadzenia do 

obrotu praw do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, 
które powstaną z przekształcenia tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w 
wykonaniu tych praw poboru. Powyższego wymogu nie stosuje się do akcji, praw do akcji 
lub praw poboru akcji emitenta, którego inne akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej 
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez konieczności spełnienia tego 
wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania 
powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi 
jego uczestników. 

Jeżeli regulamin nie przewiduje konieczności sporządzania publicznego dokumentu 
informacyjnego lub upłynął termin ważności takiego dokumentu sporządzonego w związku ofertą 
publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku 
regulowanym, wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO wymaga: 

- sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego, 
- przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym jest 

mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 

3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 
sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie 

 
W okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wprowadzenie 
instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu, Emitent przeprowadził 
następujące emisje akcji: 

 A – w chwili zawiązania spółki akcyjnej 18 czerwca 2012 r. (zarejestrowane w KRS 3 
sierpnia 2012 r.), 

 B – w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego  na 
podstawie uchwały nr 1 Zarządu z 29 sierpnia 2012 roku (zarejestrowane w KRS 22 
listopada 2012 r.), 

 C – w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 NWZA z 
dnia 17 października 2012 roku (zarejestrowane w KRS 11 grudnia 2012 r.). 

 
Informacje o subskrypcji akcji serii B: 

 
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii B: 04.09.2012 r., data zakończenia subskrypcji: 
08.10.2012 r. 

Data przydziału akcji 

Data przydziału akcji serii B: 09.10.2012 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją  

Liczba akcji serii B objętych subskrypcją: 310.000 

Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach 
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Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji 

Liczba akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 310.000 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) 

Cena, po jakiej akcje serii B były obejmowane: 5,00 zł 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w 
poszczególnych transzach 

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 8 osób fizycznych i 6 osób 
prawnych. 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji 

Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8 osób 
fizycznych i 6 osób prawnych. 

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania 
umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z 
faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego 

Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B: 2 
328,18 zł netto, w tym: 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2 328,18 zł, 

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł, 

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. 

Informacje o subskrypcji akcji serii C: 
 
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii C: 12 listopada 2012 r., data zakończenia subskrypcji: 26 
listopada 2012 r. 

Data przydziału akcji 

Umowy objęcia zostały zawarte w terminie do 15 grudnia 2012 roku  

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją  

Liczba akcji serii C objętych subskrypcją: 120.000 

Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach 

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji 

Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 120.000 



Dokument Informacyjny    
Medica Pro Familia spółka akcyjna   

 S t r o n a | 32 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) 

Cena, po jakiej akcje serii C były obejmowane: 10,00 zł 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w 
poszczególnych transzach 

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 7 osób prawnych. 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji 

Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7 osób 
prawnych. 

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania 
umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z 
faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego 

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C: 4 
223,78 zł netto, w tym: 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4 223,78 zł, 

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł, 

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. 

 Transakcja sprzedaży akcji serii A: 
 

W dniach od 20 października do 30 listopada 2012 roku, miały miejsce transakcje sprzedaży 

akcji, w ramach których dotychczasowy akcjonariusz Emitenta sprzedał nowym inwestorom 

285.000 akcji serii A za cenę 1.425.000 zł, tj. 5,00 zł za każdą akcję. 

3.3. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

 
3.3.1 Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych 
 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest 
Walne Zgromadzenie Emitenta, zgodnie z zapisami art. 431 K.s.h. 
Art. 8 pkt. 4. Statutu Emitenta dopuszcza emisję akcji w ramach kapitału docelowego (więcej w 
punkcie 4.9. Dokumentu Informacyjnego). 
 
3.3.2 Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem 

jej treści 
 
Przedmiotem wprowadzenia do obrotu jest 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
310.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 
Emisja akcji serii A 
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Akcje serii A wyemitowane zostały na podstawie Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 
2012 roku. Akcje zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem wkładem pieniężnym. Akcje 
te zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 sierpnia 
2012 roku. 
 
Fragment Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej dotyczący akcji serii A 

 

 
 
 
 
Emisja akcji serii B 
 
Akcje serii B wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego Spółki na podstawie Uchwały 
nr 1 Zarządu z dnia 29 sierpnia 2012 roku oraz oświadczenia Zarządu z dnia 17 października 
2012 roku (akt notarialny rep. A nr 31174/2012) z dnia 17 października ub. roku) w sprawie 
wysokości kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie 
Spółki. Dodatkowo została podjęta uchwała z dnia 30 listopada 2012 roku która mówiła o 
następujących zmianach jakie postanowiono dokonać w uchwale nr 1 z dnia 29 sierpnia 2012 
roku: „W punkcie 3 uchwały nr 1 z dnia 29 sierpnia 2012 r. po wyrazie: „roku” dodać wyrazy: „tj. 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.””. Akcje serii B zostały pokryte w całości 
przed zarejestrowaniem wkładem pieniężnym. Akcje te zostały wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 22 listopada 2012 r. 
 

„Uchwała Nr 1 
Zarządu Spółki pod firmą MEDICA PRO FAMILIA spółka akcyjna 

 z siedzibą w Warszawie 
z dnia 29 sierpnia 2012 roku  
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Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 8 ust. 4 

statutu Spółki postanowił uchwalić, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 20.000  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy) złotych i nie wyższą niż 31.000 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy) 

złotych tj. z kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych do kwoty nie mniejszej niż 

220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych i nie wyższej niż 231.000 

(słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 

200.000 (słownie: dwieście tysięcy) i nie więcej niż 310.000 (słownie: trzysta dziesięć 

tysięcy) nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty 

każda.------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------  

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----------------------------------------------------  

3. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku 

tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.-- --------------------------------------------------  

4. Cena emisyjna akcji serii wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję.- 

5. Akcje serii B będą zaoferowane, w ramach oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki 

wybranym inwestorom, z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w terminie do dnia 

15 października 2012 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------  

6. Po zawarciu umów objęcia akcji i opłaceniu akcji serii B zarząd osobną uchwałą określi 

faktyczną wysokość kapitału zakładowego w ramach widełkowego podwyższenia, o 

którym mowa w pkt 1 powyżej.----------------- -------------------------------------------------------------------  

7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii B, m.in. ustali wzór dokumentu 

- umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy 

oraz dokonywania wpłat na akcje.------- -------------------------------------------------------------------------  

8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dematerializacji akcji objętych w 

ramach niniejszego podwyższenia oraz dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do 

obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu New Connect na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. -------------------------------------------------------------------------------   

 
Pani Marta Jeka jako przewodnicząca po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że uchwała 
została podjęta jednogłośnie.” 
 
Emisja akcji serii C 
 
Akcje serii C wyemitowane zostały w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na 
podstawie Uchwały nr 1 NWZA z dnia 17 października 2012 roku. Akcje te zostały wpisane do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 11 grudnia 2012 r. 
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„Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  

„MEDICA PRO FAMILIA SA” 
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 
z dnia 17 października 2012 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spólki z wyłączenim prawa poboboru oraz 
zmiany statutu 

 
 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

postanawia uchwalić, co następuje: ------------------------------------------------------------------------  

 

§1 

 
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12.000,00  (słownie: dwanaście tysięcy) 

złotych  tj. z kwoty 231.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych, do 

kwoty 243.000,00 (słownie dwieście czterdzieści trzy tysiące) złotych w drodze emisji 

120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 

(słownie: dziesięć groszy) złoty każda.----------------------------------------------------------------------

---------------------- 

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.---------------------------- 

3. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, tj. za 

rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.--------------- 

4. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.----------

------------------------------------------------------------------------------- 

5. Akcje serii C będą zaoferowane, w ramach oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki wybranym 

inwestorom, z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w terminie do dnia 15 grudnia 

2012 roku.---------------------------------------------- 

6. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii C, m.in. ustali wzór dokumentu - 

umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy 

oraz dokonywania wpłat na akcje serii C.----------------- 

7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się 

akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości. Zarząd przedstawił Walnemu 

Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. ------------  

8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dematerializacji akcji serii C objętych 

w ramach niniejszego podwyższenia oraz dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do 

obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu New Connect na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Art. 8 ust. 1 Statutu Spółki  otrzymuje 

następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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„art. 8  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.000,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysięcy złotych) i 

dzieli się na 2.430.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje zostały  

wyemitowane w seriach: -------------------- 
a) 2.000.000 akcji serii A oznaczonych numerami od A0.000.001 do A2.000.000;--------------

---------------------------------------------------------------- 

b) 310.000 akcji serii B oznaczonych numerami od B000.001 do B310.000;- 

c) 120.000 akcji serii C oznaczonych numerami od C000.001 do C120.000.”--------------------

---------------------------------------------------------- 

§ 3 

Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub 

subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii C. 

Ponadto zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez GPW, w szczególności do zawarcia 

umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii A, B 

i C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A.-------------------------- 

§ 4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania jej 

przez Sąd rejestrowy, pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez Sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego przez zarząd Spółki w ramach 

Kapitału Docelowego na podstwie uchwały zarządu Spólki 29 siepnia 2012 roku (Rep. A 

25722/2012).-------- 

      W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.000.000 akcji, które stanowią 100% kapitału 

zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 2.000.000 głosów „za” oddano 2.000.000, głosów 

„przeciw” i  „wstrzymujących się” nie oddano.  ----------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------- „ 

 

Opinia przedstawiona przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu uzasadniająca pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C 
 
„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C pozwoli na pozyskanie 
środków finansowych przeznaczonych na rozwój Spółki. 
Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 
podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowy akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest 
pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi bowiem pozyskanie 
nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co 
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przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność 
konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.  
Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki związane z jej upublicznieniem i doprowadzeniem do 
notowań wszystkich akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym na GPW w 
Warszawie tj. rynku NewConnect niezbędne jest odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie 
nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie 
dynamiki rozwoju. 
W związku z powyższym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej 
emisji podyktowane jest ważnym interesem Spółki.  
Wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy, jako, że 
wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji serii C nie pozbawia możliwości objęcia akcji.” 
 

 
3.3.3 Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta 

 
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 
Warszawa. Od momentu rejestracji akcji Emitenta serii A, B i C w KDPW, akcje te nie będą miały 
formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w 
KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 
 

3.4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 
Akcje serii A , B i C są równe w prawach, w tym zwłaszcza w prawie do dywidendy. 
 
Zgodnie z art. 26 pkt. 3 Statutu Spółki, o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także 
sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku decyduje Walne Zgromadzenie. 
 
Termin „dnia prawa do dywidendy” oraz termin „dnia wypłaty dywidendy” ustala Walne 
Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach 
pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych 
i środkach pieniężnych. 
 
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od momentu rejestracji (tj. 03.08.2012). Akcje serii B i C 
uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2013 r. tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2012 roku. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w okresie dwóch miesięcy, 
licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy 
podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  
 

3.5. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 
Opisane poniżej uprawnienia wynikają z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o ofercie 
publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Statutu Spółki Emitenta. 
 
3.5.1 Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych 
 
3.5.1.1 Uprawnienia o charakterze korporacyjnym  
 
Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce: 
 
Prawo do głosu 

Na podstawie art. 411 § 1 K.s.h. akcjonariusz uprawniony jest do jednego głosu z akcji na 
Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu występuje od dnia pełnego pokrycia akcji. 
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411

3
). 
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Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu  

Na podstawie art. 406
1 

K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej jest uprawniony do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo to przysługuje tylko podmiotom będącym 
akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (data rejestracji 
uczestnika w Walnym Zgromadzeniu). 

 
Prawo do zwołania oraz prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

Na podstawie art. 399–401 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do zwołania oraz żądania 
zwołania Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania spraw i projektów uchwał w 
porządku obrad. 
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało przyznane 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego 
tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 K.s.h.).  
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej 

1
/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego spółki (art. 400 § 1 K.s.h.). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia 
należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.  
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 

1
/20 (jedną dwudziestą) 

kapitału zakładowego spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 
K.s.h.). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie 
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 
zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 K.s.h.).  

 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał 

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej, 
reprezentujący co najmniej 

1
/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed 

terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad.  
Art. 401 § 5 4 K.s.h upoważnia natomiast każdego akcjonariusza, bez względu na liczbę 
posiadanych akcji do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków 

Na podstawie art. 407 § 2 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu 
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 7 dni przed Walnym 
Zgromadzeniem. 

 
 
Prawo do zaskarżania uchwał 

W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami, godzi w 
interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, zgodnie z art. 422 K.s.h. 
prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
przysługuje: 

a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji 
niemych,  

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu,  

d) akcjonariuszowi, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w 
przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w 
sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 
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W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia 
uchwały (art. 424 § 2 K.s.h.). 
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce 
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z 
ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki 
publicznej powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później 
jednak, niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 K.s.h.).  

 
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 

Zgodnie z art. 385 § 3 K.s.h. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 
1
/5 

(jedną piątą) wysokości kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być 
dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami. W tej sytuacji każdej akcji, z wyjątkiem akcji niemych, przysługuje 1 głos. 

 
Prawo do uzyskania informacji o spółce 

Zgodnie z art. 428–429 K.s.h. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących 
spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. 

 
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego 

Zgodnie z art. 328 § 6 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje 
zdematerializowane, ma prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego w 
oparciu o przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 9 tej 
Ustawy, na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący 
ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 
wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do 
realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, 
które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku 
papierów wartościowych. 

 
Świadectwo takie zawiera: 

 
1. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa, 
2. liczbę papierów wartościowych, 
3. rodzaj i kod papieru wartościowego, 
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, 
5. wartość nominalną papieru wartościowego, 
6. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku 

papierów wartościowych, 
7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o 

ustanowionych na nich obciążeniach, 
8. datę i miejsce wystawienia świadectwa, 
9. cel wystawienia świadectwa, 
10. termin ważności świadectwa, 
11. w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo dotyczące tych samych 

papierów wartościowych było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed 
upływem terminu ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa, 

12. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego 
świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego. 

 
Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Na podstawie art. 328 § 6 K.s.h. oraz art. 406
3
 § 2–4 K.s.h. na żądanie uprawnionego ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej, zgłoszone nie wcześniej niż 
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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 to 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 na okaziciela w treści 
zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na 
jego rachunku papierów wartościowych. 

 
Prawo do wydania odpisów sprawozdań 

Na podstawie art. 395 § 4 K.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów 
sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed 
Walnym Zgromadzeniem. 

 
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy 

Na podstawie art. 407 § 1 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo przeglądać listę 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu 
oraz żądać odpisu listy za zwrotem jego sporządzenia bądź przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.  

 
 Lista powinna zawierać: 

 
1. nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, 
2. miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy, 
3. liczbę, rodzaj i numery akcji, 
4. liczbę przysługujących im głosów. 

 
Lista powinna być dostępna w lokalu Zarządu na 3 dni powszednie przed Walnym 
Zgromadzeniem. 

 
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności 

Zgodnie z art. 410 § 2 K.s.h. akcjonariusze posiadający 
1
/10 (jedną dziesiątą) kapitału 

zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo złożyć wniosek o 
sprawdzenie listy obecności na tym Walnym Zgromadzeniu przez wybraną komisję 
złożoną co najmniej z trzech osób, gdzie wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru 
jednego członka komisji. 

 
Prawo do przeglądania księgi protokołów 

Na podstawie art. 421 § 3 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo do przeglądania 
księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 
Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z 
pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi 
protokołów..  



Dokument Informacyjny    
Medica Pro Familia spółka akcyjna   

 S t r o n a | 41 

W protokole należy:  

 stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do 
powzięcia uchwał,  

 wymienić powzięte uchwały,  

 wskazać liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę, 

 zamieścić zgłoszone sprzeciwy.  
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego 
Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do 
księgi protokołów. 

 
Prawo do wniesienia pozwu 

Na podstawie art. 486 i 487 K.s.h. akcjonariusz lub inna osoba, której służy inny tytuł 
uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, ma prawo wnieść pozew o naprawienie 
szkody wyrządzonej spółce, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 
szkodę. W przypadku wytoczenia powództwa oraz w razie upadłości spółki, osoby 
obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego 
Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się 
roszczeń o odszkodowanie. 

 
Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępnienia odpisów dokumentów 

Akcjonariusz lub inne osoby, którym przysługują jakiekolwiek tytuły uczestnictwa w 
zyskach lub majątku spółki, mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania 
udostępnienia bezpłatnie w lokalu spółki odpisów dokumentów, o których mowa w art. 
505 § 1 K.s.h. (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 K.s.h. (w przypadku 
podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 K.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki). 

 
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej 

Zgodnie z art. 341 § 1, 7–8 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę 
akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Księga akcyjna może być 
prowadzona w formie zapisu elektronicznego.  
Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych 
(księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz 
siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a 
także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z 
datą wpisu. 

 
Prawo do informacji o dominacji lub zależności 

Zgodnie z art. 6 § 4 i 6 K.s.h. akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, której jest 
akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje w stosunku dominacji lub zależności 
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, 
albo czy taki sam stosunek dominacji lub zależności ustał. Podmiot ten ma również prawo 
do żądania ujawnienia liczby akcji lub głosów, albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta 
spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny 
być złożone na piśmie. 

 
Prawo do umorzenia akcji 

Zgodnie z art. 359 § 1 K.s.h. akcje Spółki mogą być umarzane. Akcje Spółki mogą być 
umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachowaniu 
przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w 
art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub z czystego zysku. W razie umorzenia 
wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia 
kapitału. Umorzenie z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 
Szczegółowe warunki umorzenia w szczególności podstawę prawną umorzenia, 
wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 
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uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 
zakładowego określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 
 

3.5.1.2 Uprawnienia o charakterze majątkowym  
 
Prawo do udział w zyskach spółki 

Zgodnie z art. 347–348 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku w 
stosunku do liczby posiadanych przez niego akcji bądź – w przypadku, gdy akcje nie są 
opłacone w całości – w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Dzień wypłaty 
dywidendy ustala Walne Zgromadzenie na podstawie stosownej uchwały, a jeżeli 
uchwała takiego dnia nie określa – w dniu wyznaczonym przez Radę Nadzorczą. 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

 
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(prawo poboru) 

Zgodnie z art. 433 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji 
w stosunku do liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić 
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 

4
/5 (czterech piątych głosów). Pozbawienie 

akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu 
Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

 
Większość 

4
/5 (czterech piątych) głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:  

- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości 
przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 
określonych w uchwale,  

- uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, 
gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 
oferowanych im akcji. 

 
Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta 

Na podstawie art. 474 K.s.h. po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może 
nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia 
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy 
spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 
zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza 
ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

 
Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne. 
 
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Według art. 340 § 3 K.s.h. w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono 
zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, 
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

 
3.5.2 Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 
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Prawo do zbadania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz ma prawo złożyć 
projekt uchwały dotyczącej zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z 
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw. Uchwałę w tym przedmiocie 
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli 
Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, 
wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w 
terminie 14 dni od powzięcia uchwały.  

 
Prawo żądania przymusowego wykupu akcji 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej, 
który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w 
tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 
posiadanych przez nich akcji. 

 
Prawo żądania wykupu posiadanych akcji 

Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej 
przysługuje prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 
Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął 
lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również 
podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. 
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze 
stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o 
ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i 
dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

 

3.6. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

 
Zgodnie z polityką Spółki odnośnie dywidendy, realizowanie wypłat odbywa się stosownie do 
wielkości wypracowanego zysku i jej zasobów środków pieniężnych. Zgłaszanie propozycji 
dotyczących możliwości wypłaty dywidendy jest podporządkowanie konieczności zapewnienia 
Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Emitent planuje, 
by od 25 do 50% zysku netto Spółki z poprzedniego roku obrotowego było wypłacane 
Akcjonariuszom, począwszy od zysku netto wypracowanego w 2014 roku. Emitent tym samym 
planuje wypłacić pierwszą dywidendę w 2015 roku. 
 
Zgodnie z artykułem 26. pkt. 3 Statutu Spółki, o przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego 
sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie.  
 
Termin „dnia prawa do dywidendy” oraz termin „dnia wypłaty dywidendy” ustala Walne 
Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach 
pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych 
i środkach pieniężnych. 
 
Zgodnie z art. 347 K.s.h., akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 
sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 
Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na 
akcje. Zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h., kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie 
może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 
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ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i 
rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 
 
Na podstawie § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy, poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia 
prawa do dywidendy oraz terminie jej wypłaty, a także przesłać do KDPW odpisy uchwał 
właściwego organu w tych sprawach. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW okres między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi 
wynosić co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu 
depozytowego KDPW. Zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW wypłata 
dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 
publicznej następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku 
bankowym. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki 
pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich KDPW, którzy następnie przekażą 
je na właściwe rachunki akcjonariuszy.  
Procedury związane z ustaleniem terminów wypłaty dywidendy, a także jej wypłaty będą 
przeprowadzane zgodnie z regulacjami KDPW (§ 106–114 Szczegółowe zasady działania 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. Nr 
179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).  
 
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.) emitenci 
instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są 
informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z 
emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się 
ubiegać, lub o planach związanych z wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak 
również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego 
Systemu te decyzje w zakresie, w których mogą mieć wpływ na organizację i sposób 
dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. 
 

3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 
obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym 
wskazanie płatnika podatku 

 
3.7.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych  
 
Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów 
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji wynikających z nich praw, 
a także z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu 
objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 
19% uzyskanego dochodu.  
 
Dochodem, o którym mowa powyżej, jest:  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 
1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  
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- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami 
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w 
spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,  

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w 
innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  

 
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz 
realizacja wynikających z nich praw następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 
30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  
 
Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie 
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla 
celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem 
rezydencji.  
 
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w 
zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w 
roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o 
których mowa w art. 24 ust. 14 oraz dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, oraz z tytułu objęcia 
udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, i obliczyć należny podatek dochodowy.  
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do 
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom 
skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku 
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych 
w art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
3.7.2 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 
 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy 
odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zmianami): 
  

- Podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy.  
- Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

- Podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych).  

- Płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z 
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika 
urzędu skarbowego.  

 
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 r. 
(znak DD3-066-60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko 
wyrażone w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 
stycznia 2004 r. (znak PB5/RM-068-16-57/04) płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące 
rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 
 
3.7.3 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 
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Dochodem ze sprzedaży akcji podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów 
nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota 
otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na 
nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy 
się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.  
 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są 
obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu 
(straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego 
zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.  
 
Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach 
określonych w art. 25 ust. 5–6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym 
od podatnika certyfikatem rezydencji. 
 
3.7.4 Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy 
 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od 
dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także:  

- dochodu z umorzenia akcji,  
- dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych 

akcji,  
- wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,  
- dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,  
- dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych 

kapitałów osoby prawnej  
 
podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

- Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej, 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w 
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
osiągania. 

- Spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w 
kapitale emitenta.  

- Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2, albo położony poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  

 
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z 
tytułu udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie 
mniej niż 10%) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie, 
jeśli okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji upływa po dniu uzyskania tych dochodów, 
a także w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w 
wysokości określonej w ust. pkt 3 przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału 
w zysku osoby prawnej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 
posiadania akcji (w wysokości 10% akcji w kapitale zakładowym) nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz 
z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów w terminie do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym osoba prawna utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym osoba prawna po raz pierwszy skorzystała ze 
zwolnienia. 
Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują 
wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty 
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku 
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W razie 
przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w 
terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu 
wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. 
 
Spółka przekazuje kwotę podatku, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających 
siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na rachunek Urzędu Skarbowego, 
którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym 
podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. 
 
3.7.5 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 
 
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa 
na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w 
przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych są wypłacane na rzecz 
inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, czyli:  

- osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 
zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 

- osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i 
innych udziałów w zyskach emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 
zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej.  
 
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady 
opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej 
przepisów polskich ustaw podatkowych.  
 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od 
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niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji 
podatkowej.  
 
W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania 
od podatnika certyfikatu rezydencji.  
 
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku 
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  
1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej 
Polskiej, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.  

3. Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w 
kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.  

4. Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest:  

- spółka, o której mowa w pkt 2, albo  

- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  
 
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te 
należności w wysokości, o której mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  
Zwolnienie to ma również zastosowanie, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3 przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z 
tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania 
warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat, spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami 
za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy 
skorzystała ze zwolnienia.  
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, jeśli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane 
przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 
 
3.7.6 Podatek od spadków i darowizn 
 
Prawa i obowiązki majątkowe akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach 
ogólnych.  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze 
zmianami)  o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów 
wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  

- w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany 
był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub  
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- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana; zależy od rodzaju 
pokrewieństwa lub powinowactwa, albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i 
spadkodawcą, albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje 
ustalony w oparciu o art. 14 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z art. 4a 
tej samej ustawy, małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha są 
zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest jednak obwarowane określonymi 
przepisami obowiązkami informacyjnymi.  
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) 
otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego 
podatku od spadków i darowizn. 
 
3.7.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku 
sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 
zorganizowanego.  

 
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami 
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. W 
świetle tej definicji obrót instrumentami finansowymi emitenta jest zwolniony z podatku od 
czynności cywilnoprawnych.  
 
W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych 
papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności 
cywilnoprawnych. 
 
3.7.8 Odpowiedzialność płatnika podatku 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 
obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 
organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna 
od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, 
gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
 

3.8. Cele emisji akcji serii B oraz akcji serii C 

Celem przeprowadzenia emisji akcji serii B było pozyskanie kapitału dla spłaty pożyczek 
udzielonych spółce przez głównych udziałowców w początkowym etapie jej działalności. Celem 
 tych pożyczek było sfinansowanie jej działalności operacyjnej. Drugim celem było pozyskanie 
kapitału potrzebnego do inwestycji w kapitał obrotowy, który pozwoli na dalsze finansowanie 
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przeprowadzanych badań klinicznych w początkowym ich etapie w ośrodkach w Warszawie i 
Katowicach.   
Poszczególne rozbicie kwotowe celów emisji akcji serii B: 

 850 tys. zł – spłata pożyczek udzielonych przez właścicieli na rozwój w początkowym 
etapie (dotyczy to placówek w Warszawie i Katowicach) 

 250 tys. zł – koszty zwiększenia ilości personelu kliniki, zakup dodatkowego wyposażenia 
(dotyczy placówki w Warszawie) 

 450 tys. zł – koszty zwiększenia ilości personelu kliniki, zakup dodatkowego wyposażenia 
(dotyczy placówki w Katowicach) 

Celem przeprowadzenia emisji akcji serii C było pozyskanie kapitału potrzebnego do inwestycji w 
kapitał obrotowy, który pozwoli na finansowanie przeprowadzanych badań klinicznych w 
początkowym ich etapie w nowo otwartych ośrodkach w Gdyni i Krakowie. 
Poszczególne rozbicie kwotowe celów emisji akcji serii C: 

 600 tys. zł – wynajęcie, dostosowanie lokalu do wymogów i standardów badań 
klinicznych, koszty wynagrodzeń dyrektora ośrodka i personelu na 12 miesięcy (dotyczy 
placówki w Gdyni) 

 600 tys. zł – wynajęcie, dostosowanie lokalu do wymogów i standardów badań 
klinicznych, koszty wynagrodzeń dyrektora ośrodka i personelu na 12 miesięcy (dotyczy 
placówki w Krakowie) 
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4. DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z 
numerami telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej 

 

Firma: Medica Pro Familia Spółka akcyjna 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Adres siedziby: ul. Marymoncka 14 lok. 1, 01-868 Warszawa 

Kraj siedziby; Polska 

Numer telefonu: (+48) 22 834 63 36 

Numer faksu: (+48) 22 835 21 63 

Adres poczty elektronicznej: medicapf@medicapf.pl 

Adres strony internetowej: www.medicapf.pl 

NIP: 1182086113 

REGON: 146238323 

Numer KRS: 0000428924 

Sąd Rejonowy: 
Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

Data rejestracji 03.08.2012 

 
 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

 
Zgodnie z artykułem 6. Statutu Spółki, Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na których podstawie został utworzony Emitent 

 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, 
postanowień Statutu Spółki i innych właściwych przepisów. 

 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z 
podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, 
którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, 
ze wskazaniem organu, który je wydał 

 
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 03.08.2012 r., Emitent 
został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000428924. 
 
Spółka zależna Emitenta, Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA, znajduje się w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000026036. Organem 
prowadzącym ten rejestr jest Wojewoda Mazowiecki. 

 
 
 



Dokument Informacyjny    
Medica Pro Familia spółka akcyjna   

 S t r o n a | 52 

4.5. Zarys historii działalności Emitenta 

 
Wydarzenie Data 

Data aktu notarialnego zawiązania spółki Medica Pro 
Familia Sp. z o.o. 

21-12-2009 r. 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców MPF Sp. z o.o. 05-02-2010 r. 

Otwarcie ośrodka w Warszawie Październik 2010 r. 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców MPF Sp. z o.o. 
S.K.A. 

30-06-2011 r. 

Otwarcie ośrodka w Katowicach Październik 2011 r. 

Data aktu notarialnego zawiązania spółki Medica Pro 
Familia S.A. 

18-06-2012 r. 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców MPF S. A. 03-08-2012 r. 

Zainicjowanie otwarcia ośrodka w Gdyni Wrzesień 2012 r. 

Zainicjowanie otwarcia ośrodka w Krakowie Listopad 2012 r. 

  

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad 
ich tworzenia 

 
Na dzień 31.09.2012 r. na kapitał własny Emitenta w wysokości 1 541 512,90 zł składały się: 

- kapitał zakładowy, 
- pozostały kapitał rezerwowy, 
- zysk lub strata z lat ubiegłych. 

 
Kapitał zakładowy wynosił 200 000 zł i wykazuje się go w wysokości określonej w Statucie i 
wpisanej w KRS. 
 
Pozostały kapitał rezerwowy w wysokości 1,35 mln zł tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o 
postanowienia Statutu / umowy Spółki na imienne określone cele. W tej pozycji zaprezentowano 
także zadeklarowany i wniesiony, ale jeszcze nie zarejestrowany kapitał podstawowy. 
 
Kapitał zapasowy w dniu 31.09.2012 r. nie występował. W przyszłości będzie tworzony z podziału 
zysku. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut. 

 
Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze celowe. 
Organem decyzyjnym w sprawie przeznaczania środków na fundusze i kapitały jest Walne 
Zgromadzenie, natomiast sposób wykorzystania środków należy do kompetencji Zarządu, o ile 
uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Niniejszy zapis nie dotyczy kapitału 
zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. 
 
Spółka ma prawo, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, do utworzenia 
innych niż wyżej wymienione kapitałów i funduszy, a jednocześnie może decydować o sposobie 
ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków. 
 
Tabela 2. Kapitał własny Emitenta (stan na dzień 31.09.2012 r.). 

lp. Wyszczególnienie Wartość w zł 

 Kapitał (Fundusz) własny  1 541 512,90  

1 Kapitał (Fundusz) podstawowy  200 000,00  

2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)  0,00  

3 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  0,00  

4 Kapitał (Fundusz) zapasowy  0,00  

5 Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00  

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  1 350 000,00  

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00  

8 Zysk (strata) netto (8 487,10) 
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9 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)  0,00  

Źródło: Emitent 
 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

 
Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 
 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji 
uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości 
przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 
wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

 
Spółka nie emitowała obligacji, w tym obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo 
do objęcia akcji nowych emisji, a także warrantów subskrypcyjnych.  

 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie 
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał 
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może 
być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Zgodnie z artykułem 8 ust. 4. Statutu Spółki, „Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub 
kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 31.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści jeden tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 310.000 (słownie: trzysta dziesięć 
tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
(„Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: 

a) upoważnienie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia 13 czerwca 2012 roku; 
b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w 
zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; 
c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w 
uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; 
d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 
niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego; 
e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
f)  Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych 
lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach 
Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); 
g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:  

(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub 
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania 
umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą 
wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień 
ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 
(ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji 
oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o 
rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa; 
(iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze 
subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o 
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dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect na GPW w Warszawie, z zastrzeżeniem 
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Wskazanie, na jakich 
rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe 
Emitenta, lub wystawiane w związku z nimi kwoty depozytowe.” 

 
Na mocy uchwały Zarządu nr 1 z dnia 29 sierpnia 2012 r. Zarząd dokonał podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) poprzez 
emisję 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Była to ilość maksymalna dopuszczana przez Statut 
w ramach Kapitału docelowego. Stąd też w tym trybie nie może zostać wyemitowanych już więcej 
akcji. 
 
Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe, nie 
są ani nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych. 
 

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nim kwity depozytowe 

 
Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe, nie 
są ani nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych. 

  

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych, 
organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem 
w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, 
przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów 

Schemat grupy kapitałowej Emitenta na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego 
prezentuje się w następujący sposób: 

 
 
W dniu 12 września 2012 roku spółka Medica Pro Familia S.A. za kwotę 5 000 zł nabyła 100% 
udziałów w spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. po przez:  

 zakup 50% udziałów od Pani Marty Jeki za kwotę 2 500zł,  

 zakup 50% udziałów od Pani Anny Rogalskiej za kwotę 2 500zł.  
Pani Marta Jeka obecnie obejmuje stanowisko Członka Zarządu w spółce Medica Pro Familia 
S.A., zaś Pani Anna Rogalska obecnie posiada 41% udziałów w spółce Medica Pro Familia S.A. 

 
W dniu 12 września 2012 roku spółka Medica Pro Familia S.A. za kwotę 52 000 zł nabyła od Pani 
Marty Jeki 50 000 akcji serii A, które dają prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA. Pani Marta Jeka, obecnie obejmuje stanowisko 
Członka Zarządu w spółce Medica Pro Familia S.A 

 
Firma: Medica Pro Familia Sp. z o.o. 

Medica Pro 
Familia SA 

Medica Pro Familia Sp. 
z o.o. 

Medica Pro Familia 
Sp. z o.o. SKA 

100% 100% 
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Forma prawna: 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Adres siedziby: Warszawa, ul Marymoncka 14/1 
Kraj siedziby; Polska 

Przedmiot działalności 

Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 
Pozostała działalność wspomagająca 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie indziej nie sklasyfikowana 
Praktyka ogólna lekarska 
Pozostała działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana 

Udział emitenta w kapitale zakładowym:  100% 
Udział emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100% 
 
 
Firma: Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA 
Forma prawna: Spółka Komandytowo - Akcyjna 
Adres siedziby: Warszawa, ul Marymoncka 14/1 
Kraj siedziby; Polska 

Przedmiot działalności 
Badania kliniczne 
Praktyka lekarska ogólna 
Praktyka lekarska specjalistyczna 

Udział emitenta w kapitale zakładowym:  100% 
Udział emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100% 
 
 

4.12. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

4.12.1 Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta 

 
 
Żadna z osób zasiadających w organach zarządzających oraz organach nadzorczych Emitenta 
nie jest udziałowcem Emitenta. 
 
 
4.12.2 Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 
 

 
Pan Paweł Rogalski jest równocześnie Członkiem Rady Nadzorczej i mężem Pani Anny 
Rogalskiej, która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta. 
 
 
4.12.3 Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a 
Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 
zarządzających i nadzorczych) 

 
Pan Grzegorz Kubica jest równocześnie akcjonariuszem Emitenta i akcjonariuszem Rubicon 
Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., spółki dominującej względem Autoryzowanego 
Doradcy. 
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Pani Zofia Bielecka jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i członkiem rady 
nadzorczej Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., spółki dominującej 
względem Autoryzowanego Doradcy. 
 
Pan Piotr Karmelita jest równocześnie akcjonariuszem Emitenta, członkiem rady nadzorczej 
Autoryzowanego Doradcy oraz członkiem zarządu i akcjonariuszem Rubicon Partners Narodowy 
Fundusz Inwestycyjny S.A., spółki dominującej względem Autoryzowanego Doradcy. 
 

4.13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 
produktów, towarów i usług, albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i 
Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 
4.13.1 Zarys działalności 
 

Medica Pro Familia zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych faz II - IV na zlecenie w dwóch 
własnych ośrodkach zlokalizowanych w Warszawie i Katowicach. Dodatkowo w ostatnich 
miesiącach wystartowały dwa nowe ośrodki (w Krakowie i Gdyni). 
Badania kliniczne służą efektywnemu i możliwie najbezpieczniejszemu wprowadzaniu nowych 
leków na rynek. Są one przeprowadzane na zlecenie tzw. sponsorów, czyli firm 
farmaceutycznych bądź za pośrednictwem CRO (Clinical Research Organization, 
przedsiębiorstwa zajmujące się outsourcingiem badań klinicznych na rzecz firm 
farmaceutycznych). Sponsorzy pokrywają koszty badań i biorą na siebie całkowite ryzyko 
związane z ich przeprowadzaniem, czyli m.in. z ewentualnymi odszkodowaniami. 
Badania kliniczne składają się z reguły z czterech faz: 

 faza I (około 1,5 roku) – wstępne badania na zdrowych pacjentach pod kątem  
bezpieczeństwa leku, jego wpływu na metabolizm i układ pokarmowy; 

 faza II (około 2 lat) – analizowanie różnych dawek leku względem jego skuteczności i 
bezpieczeństwa, porównanie przebiegu choroby w przypadku stosowania leku i w 
przypadku podawania placebo; w tej fazie biorą udział pacjenci, którzy samodzielnie się 
zgłosili i przeszli tzw. randomizację, czyli stwierdzono u nich odpowiednie schorzenia, 
którym ma przeciwdziałać testowany lek; 

 faza III (około 3 lat) – najdłuższa i najbardziej kosztowna faza, która również jest 
poprzedzona randomizacją, jednak liczba pacjentów jest wielokrotnie większa niż w fazie 
II; faza ta służy ostatecznemu potwierdzeniu skuteczności leku. Powodzenie tej fazy 
oznacza możliwość zarejestrowania leku i wprowadzenie go na rynek; 

 faza IV – badania po wprowadzeniu leku, mające na celu weryfikację wyników 
wcześniejszych badań i potwierdzenie długoterminowej skuteczności leku. 

Prowadzenie tego typu działalności wymaga stosowania się do standardów Good Clinical 
Practice (GCP), które określają sposób planowania, prowadzenia, monitorowania, 
dokumentowania i raportowania wyników badań klinicznych prowadzonych z udziałem ludzi i 
zwierząt. Standardy GCP zostały zawarte w Dyrektywie 2001/20/WE. Zatrudniona w Spółce 
kadra kierownicza i lekarze mają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań 
klinicznych, zgodnie ze standardami GCP.  
Przewagą konkurencyjną Emitenta są unikatowe relacje z koncernami farmaceutycznymi i 
firmami CRO, uzyskane dzięki niezawodności w realizacji dotychczasowych zleceń. Wszyscy 
lekarze i koordynatorzy posługują się angielskim na wystarczającym poziomie do wypełniania 
dokumentacji medycznej. Dzięki współpracy z lekarzami na zasadzie umów prowizyjnych 
znacząco ograniczone są koszty stałe. Lekarze współpracujący z ośrodkiem mają podpisane 
umowy bezpośrednio ze Sponsorem i z ośrodkiem lub oddzielną umowę z ośrodkiem. 
Usługi Spółki obejmują:  
• Organizację badań klinicznych;  
• Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Centralną Ewidencję Badań Klinicznych 
oraz Komisje Bioetyczne; 
• Zaplecze laboratoryjne;  
• Ambulatoryjną opiekę nad pacjentami. 
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 Spółka prowadzi badania w następujących obszarach: 
• neurologia, 
• alergologia, 
• reumatologia, 
• diabetologia, 
• psychiatria, 
• kardiologia, 
• dermatologia, 
• pulmonologia, 
• ortopedia, 
• medycyna rodzinna. 
 
Największy udział w łącznej liczbie badań mają: 

 w ośrodku w Warszawie reumatologia (37%) i pulmonologia (21%) 

 w ośrodku w Katowicach interna (30%) i pulmonologia (25%) 
 
W spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA zatrudnionych jest 13 pracowników (8 w Warszawie, 
5 w Katowicach). Podział na stanowiska prezentuje się następująco: 6 Koordynatorów Badań 
Klinicznych, 4 Pielęgniarki, 2 Administratorów Biura i 1 Kierownik Biura. Emitent pozostaje we 
współpracy z około 90 lekarzami różnych specjalności. Kadra zarządzająca składa się z 3 
dyrektorów ośrodków, którzy są związani z ośrodkami umowami kontraktowymi. 
 
4.13.2 Współpraca ze zleceniodawcami 
 
Ośrodek otrzymuje oferty udziału w nowych badaniach klinicznych od firm CRO, którym 
znalezienie ośrodków chętnych do przeprowadzenia badania zlecają firmy farmaceutyczne, bądź 
bezpośrednio od firm farmaceutycznych. Pierwszym etapem w procesie uzyskania nowego 
projektu jest podpisanie przez głównego badacza dokumentu o zachowaniu poufności. Następnie 
główny badacz otrzymuje streszczenie protokołu badania oraz formularz do wypełnienia, w 
którym deklaruje, czy po zapoznaniu się z przesłanymi informacjami wyraża chęć udziału w 
badaniu. Kwestionariusz zawiera szereg pytań dotyczących doświadczenia badacza, a także 
informacje o wyposażenie ośrodka. Pytania dotyczą m.in. ilości badań ze wskazaniem schorzenia 
i fazą badania, w których badacz wziął dotychczas udział, deklaracji, ilu pacjentów badacz byłby 
w stanie włączyć do badania w czasie określonym w protokole, posiadania certyfikowanego 
sprzętu, dostępności korzystania z usług firm zewnętrznych, czy sposobu archiwizacji 
dokumentacji. 
Wypełnienie i przesłanie rzeczonego formularza nie jest równoznaczne z wygraniem projektu. 
Niekiedy od momentu wypełnienia kwestionariusza do wizyty inicjującej badanie mija kilka 
miesięcy. Zdarza się również, że finalnie badanie nie rusza z różnych powodów – np. anulowania 
przez Sponsora. W międzyczasie projekt jest opiniowany przez różne komisje, uzyskiwane są 
potrzebne zgody i zbierana dokumentacja. Jeśli ośrodek wygra dane badanie, zostaje podpisany 
kontrakt, odbywa się wizyta inicjująca, zostaje przydzielony Monitor (osoba monitorująca badania 
kliniczne na zlecenie Sponsora lub CRO) oraz otrzymuje się sygnał, że oficjalnie można zacząć 
rekrutację pacjentów.  
Ośrodek zwykle nie ponosi kosztów związanych z zakupem sprzętu niezbędnego do 
prawidłowego prowadzenia badania. Zazwyczaj sprzęt, który jest potrzebny do prowadzenia 
badania (np. aparat EKG, ciśnieniomierz, glukometr) są wypożyczane ośrodkowi przez Sponsora 
na czas trwania badania.  
Szkolenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania w większości są organizowane i 
finansowane także przez Sponsora. 
 
Głównymi metodami rekrutacji pacjentów przez ośrodek są: 

 własna baza danych 

 polecenia od współpracujących lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów 

 jednorazowe akcje bezpłatnych badań diagnostycznych 

 zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej informujących o możliwości wykonania 
bezpłatnych badań (np. badanie densytometryczne) 
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Praktykowane są 2 formy rozliczania się firm farmaceutycznych z ośrodkiem i lekarzami 
prowadzącymi badanie: 
1. Kontrakt trójstronny (Sponsor/CRO – instytucja – badacz) w którym jest zapis o tym, że 
instytucja otrzymuje np. 60% wynagrodzenia, a badacz otrzymuje np. 40% wynagrodzenia, 
2. 100% wynagrodzenia przychodzi na konto ośrodka, a następnie ośrodek rozlicza się z 
badaczem według wewnętrznej umowy zawartej pomiędzy ośrodkiem a badaczem. 
W przypadku dodatkowych płatności tj. zwrot kosztów za dojazdy pacjentów do ośrodka czy też 
zwrot za wykonanie pacjentom badań diagnostycznych całość należnych kosztów pokrywanych 
jest przez Sponsora/CRO. 
 
Sponsorzy badań, którzy zlecają Emitentowi przeprowadzenie badań klinicznych to m.in.: 

 Almirall 

 Ardea Biosciences 

 Astellas 

 Astra Zeneca 

 Bayer 

 Bristol Myers-Squibb 

 Boehringer Ingelheim 

 Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

 Eli Lilly and Company 

 GlaxoSmithKline 

 Glenmark Pharmaceuticals 

 Hoffman-La Roche 

 Johnson & Johnson 

 Novartis 

 Novo Nordisk 

 Pfizer 

 Pierre Fabre 

 Schering-Plough Corporation 

 UCB 
 
Firmy CRO, z którymi współpracuje Emitent: 
 

 Chiltern International 

 Covance 

 Crom Polska 

 ICON Clinical Research 

 INC Research 

 Parexel 

 PPD Poland  

 PRA International 

 Quintiles Poland 
 
4.13.3 Strategia rozwoju 

 
Strategia Emitenta zakłada rozwijanie już istniejących ośrodków: w Warszawie, Katowicach i 
Gdyni. 
Ośrodek w Warszawie funkcjonuje od października 2010 roku. Część badań już została tam 
przeprowadzona do końca, wiele innych jest już mocno zaawansowanych, dzięki czemu ośrodek 
ten w ostatnich miesiącach osiąga rentowności zbliżone do przewidywanych w długim terminie i 
jest źródłem środków pieniężnych na potrzeby pozostałych ośrodków, które znajdują się we 
wcześniejszych fazach rozwoju. W dalszym ciągu trwa proces pozyskiwania nowych zleceń dla 
ośrodka w Warszawie. 
Ośrodek w Katowicach uruchomiono rok później, w październiku 2011 roku. Wciąż silnie 
zwiększa się tam liczba zdobywanych zleceń, lecz ośrodek ten nie jest jeszcze zyskowny, ani nie 
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generuje jeszcze dodatnich przepływów pieniężnych. Emitent planuje rozwijać ten ośrodek do 
skali zbliżonej do ośrodka w Warszawie.  
Ośrodek w Gdyni jest na etapie początkowym, wystartował we wrześniu 2012 roku. Trwa obecnie 
intensywne pozyskiwanie nowych zleceń na rzecz tego ośrodka, jednak Emitent jeszcze nie ma 
przychodów z tego ośrodka. 
Warto przy tym wspomnieć, że kluczowym elementem strategii uruchamiania nowych ośrodków 
jest nawiązanie współpracy z kilkunastoma lekarzami różnych specjalizacji, a dopiero potem 
otwieranie ośrodka. Tak było również w przypadku ośrodka w Gdyni. 
Dodatkowo w listopadzie 2012 roku uruchomiony został ośrodek w Krakowie. Emitent już 
pozyskał pierwsze badania dla tego ośrodka, a także nawiązał współpracę z lekarzami mogącymi 
przeprowadzać tam badania. 
Działalność operacyjna prowadzona jest przez Spółkę Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA, 
dlatego na poziomie Spółki Medica Pro Familia S.A. w jednostkowym sprawozdaniu nie jest 
wykazywany przychód. Niniejsza strategia organizacji działalności będzie kontynuowana w 
przyszłości. 
W kolejnych latach Spółka nie wyklucza otwierania kolejnych ośrodków na terenie Polski. Istnieje 
możliwość dokonywania tego w dość krótkim czasie, gdyż otwieranie ośrodków nie wymaga 
istotnych wydatków kapitałowych. Budynki ośrodków są wynajmowane, lekarze współpracują z 
Emitentem na zasadzie umów zlecenie, a sprzęt medyczny jest wypożyczany zazwyczaj przez 
Sponsorów. 
Na chwilę obecną nie jest planowana ekspansja zagraniczna. 

 
4.13.4 Charakterystyka rynku, na którym funkcjonuje Emitent  
 
Zgodnie z szacunkami firmy doradczej PwC, rynek badań medycznych w Polsce miał wartość 
860 mln PLN w 2009 roku (na świecie 50-80 mld USD według różnych szacunków). Polska jest 
największym rynkiem badań medycznych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wśród 
gospodarek wschodzących, a także numerem 10 na świecie pod względem liczby ośrodków 
badań medycznych. Według danych Datamonitor w Polsce w 2008 roku funkcjonowało 1176 
ośrodków. Jednak wskaźniki penetracji rynku wciąż są znacznie niższe niż w USA i Europie 
Zachodniej. 
 
Wykres 1. Szacowana wartość rynku badań medycznych w Polsce w milionach złotych 

 
Źródło: Raport PwC, „Badania kliniczne w Polsce – główne wyzwania”, listopad 2010 
 
Ważnym czynnikiem wzrostu rynku są stabilnie rosnące wydatki na badania i rozwój (research 
and development, R&D) firm farmaceutycznych, sięgające począwszy od lat 90. niemal 20% ich 
przychodów. Przekłada się to na wzrost liczby badań klinicznych w skali globalnej: zgodnie z 
danymi ClinicalTrials.gov w latach 2006-2011 liczba zarejestrowanych badań klinicznych według 
daty pierwszego otrzymania (First Received Date) na świecie wzrosła z 36 tys. do 119,5 tys., co 
oznacza średnioroczny wzrost o 27%. W Polsce w 2010 roku zarejestrowano 469 nowych badań 
klinicznych zgodnie z raportem PwC, „Badania kliniczne w Polsce – główne wyzwania”. 235 z 
nich to były badania z fazy III, a 177 z fazy II. Znacznie mniejsze znaczenie miały fazy I i IV z 
odpowiednio 36 i 21 badaniami. 
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W tym samym raporcie można znaleźć informację, że liczba pacjentów biorących udział w 
badaniach w 2009 roku wyniosła 34,3 tys. Jeśli chodzi o rodzaje schorzeń, aż 34% badań 
klinicznych dotyczyło onkologii. Nadreprezentacja badań onkologicznych w Polsce w porównaniu 
do innych krajów wynika z wyjątkowo późnego wykrywania nowotworów w Polsce, co powoduje, 
że relatywnie dużo pacjentów znajduje się w późnym stadium choroby i jest skłonnych do udziału 
w badaniach medycznych. Wyjątkowo nieliczne natomiast są badania w obszarze pediatrii, co 
może wynikać z negatywnego postrzegania badań klinicznych przez rodziców potencjalnych 
nieletnich pacjentów. 
 
 
Wykres 2. Liczba zarejestrowanych badań klinicznych na świecie w tysiącach 

  
Źródło: ClinicalTrials.gov 
 
Wykres 3. Badania kliniczne w Polsce według dziedziny medycyny w 2009 roku 

 
Źródło: Raport PwC, „Badania kliniczne w Polsce – główne wyzwania”, listopad 2010 
 
Polski rynek korzysta na kosztach badań niższych o 20-30% niż w Europie Zachodniej. Dzięki 
tym i innym czynnikom polski rynek badań medycznych powinien rosnąć w wysokim 
jednocyfrowym tempie, kontynuując stabilny wzrost z lat poprzednich. Rynek polski wyróżnia się 
na tle regionu Europy Środkowej i Wschodniej liczebnością populacji i powszechnością 
stosowania standardów unijnych w obszarze badań medycznych wynikających z Dyrektywy 
2001/20/WE. Wysoką jakość badań potwierdzone są także przez generalnie pozytywne rezultaty 
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inspekcji amerykańskiej Food and Drugs Administration. Polska wyróżnia się również stosunkowo 
szybkich procesem rekrutacji pacjentów do badań. 

Negatywną cechą krajowego rynku jest natomiast duża uciążliwość procesów administracyjnych. 
Ankieta przeprowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w 
Polsce wskazała, że proces rejestracji badania klinicznego w okresie 2007-2009 trwał średnio 75 
dni i był najdłuższy wśród członków Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej. Było tak 
mimo unijnego limitu na poziomie 60 dni. Proces rejestracji jest poza tym wysoce 
nieprzewidywalny z uwagi na brak jego standaryzacji. Redukcja barier administracyjnych, 
zdaniem PwC, mogłaby przynieść jednorazowy wzrost rynku o 20-30%, gdyż czas uzyskiwania 
pozwoleń jest istotnym czynnikiem przy doborze kraju przeprowadzania badań.  
Outsourcing badań medycznych jest niezbędny z punktu widzenia efektywności kosztowej i 
dotarcia do znacznej bazy pacjentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 
Rynek ten w Polsce wciąż zdominowany jest przez szpitale, nad którymi Spółka ma istotną 
przewagę w postaci znacznie zredukowanych kosztów stałych i proefektywnościowego systemu 
wynagrodzeń. 
Z punktu widzenia sponsorów kluczowa jest umiejętność znajdowania znaczącej liczby 
odpowiednich pacjentów i wypełniania skomplikowanych procedur formalnych. W obu tych 
dziedzinach Spółka radzi sobie znacznie lepiej od głównych konkurentów. 87% pytanych przez 
PwC sponsorów wskazuje, że przeprowadzanie badań przez kliniki koncentrujące się wyłącznie 
na tej działalności jest kluczowym czynnikiem mogącym poprawić jakość badań. Poza MPF w 
Polsce działa tylko jedna znacząca spółka odpowiadająca na te potrzeby – Synexus, globalny 
koncern prowadzący ośrodki w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Gdyni. 
Według szacunków PwC, w 2009 roku zleceniodawcami na rynku badań medycznych w 50% 
według wartości i 69% według liczby były bezpośrednio firmy farmaceutyczne. W niemal 
wszystkich pozostałych przypadkach zleceniodawcami są firmy CRO. Analiza tych udziałów 
prowadzi do wniosków, że spółki farmaceutyczne korzystają z pośrednika w postaci CRO w 
przypadku mniejszych badań, a w przypadku dużych badań raczej współpracują z ośrodkami w 
Polsce bezpośrednio. Udział ośrodków akademickich, czy też instytutów badawczych wśród 
zleceniodawców badań klinicznych w Polsce jest pomijalny. 
 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 

 
Emitent nie dokonywał znaczących inwestycji kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym. Model działalności Emitenta zakłada wynajmowanie budynków ośrodków, 
wypożyczanie sprzętu medycznego od Sponsorów i leasing ewentualnych pozostałych środków 
trwałych. 
 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

 
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe lub 
likwidacyjne.  
Według najlepszej wiedzy na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie istnieją 
okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań upadłościowych, 
układowych lub likwidacyjnych. 
 

4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 
istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

 
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub 
egzekucyjne.  
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Według najlepszej wiedzy na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, nie istnieją 
okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań ugodowych, 
arbitrażowych lub egzekucyjnych. 
 

4.17. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w 
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według 
wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć, miały w 
niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, 
albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

 
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne inne postępowanie przed organami rządowymi, 
postępowanie sądowe lub arbitrażowe. W imieniu Emitenta nie są prowadzone również żadne 
postępowania sądowe.   
Według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, nie 
istnieją okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań przed 
organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych. 
 

4.18. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z 
kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Emitent nie ma zobowiązań z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 
2 ust. 1 Ustawy o obrocie. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Spółka 
nie emitowała innych instrumentów finansowych niż akcje, w szczególności nie emitowała 
żadnych instrumentów dłużnych. 
 

4.19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie 
informacyjnym. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie 
informacyjnym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej Emitenta. 
 

4.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich 
oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 11 
Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO 

 
Po 30. września dwukrotnie miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego, w ramach 
którego kapitał zakładowy wzrósł z 200.000 zł do 243.000 zł (liczba akcji wzrosła z 2 milionów do 
2,43 mln), a Spółka pozyskała finansowanie łącznie w kwocie 2.750.000 zł. Szczegóły 
subskrypcji akcji serii B i C, a także sprzedaży akcji serii A znajdują się  punkcie 3.2 Dokumentu 
Informacyjnego. 
 
W listopadzie zainicjowane zostało otwarcie ośrodka badań klinicznych w Krakowie i w związku z 
tym nawiązano współpracę z lekarzami mogącymi przeprowadzać tam badania i rozpoczęto 
pozyskiwanie umów z firmami farmaceutycznymi i CRO dla tego ośrodka. 
 
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część Dokumentu Informacyjnego, 
nie nastąpiły inne  istotne zmiany mające wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową czy 
finansową Emitenta.  
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4.21. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 
4.21.1 Zarząd 
 
Zgodnie z artykułem 13. Statutu, Zarząd składa się z 1 do 3 członków Zarządu, powoływanych  
na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa 
Zarządu, oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.  Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 
Pierwsza kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wpisu Spółki do rejestru i będzie trwała do 
dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 
pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa 
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy przypadający  w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc 
którego ostatni dzień przypadający  na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej 
w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka 
Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z 
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, Rada Nadzorcza może w każdej chwili 
odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić 
w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania 
całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od 
początku. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez 
Walne Zgromadzenie. 
 
Zgodnie z artykułem 14. Statutu, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. 
 
Pierwsza kadencja Zarządu upływa w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok. W skład Zarządu Emitenta powołanego na pierwszą 
kadencję wchodzą: 
 
Marta Jeka – Członek Zarządu 
Absolwentka  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Archeologia Podwodna, z 
którego otrzymała w 2009 roku tytuł magistra. Prowadziła  nadzór archeologiczny nad budową 
autostrady A1. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Logistyką na 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W 2011 
roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Studia 
Menedżerskie. Obecnie pracuje jako koordynator badań klinicznych w ośrodku Medica Pro 
Familia i pełni funkcje Członka Zarządu. 
 
Justyna Bełdyga – Członek Zarządu 
Posiada 5-letnie doświadczenie w branży badań klinicznych. Swoją karierę zawodową 
rozpoczynała na stanowisku asystentki biura w ośrodku zajmującym się głównie prowadzeniem 
badań klinicznych na zlecenie firm farmaceutycznych. Zdobywała  doświadczenie w jednej z 
największych na świecie międzynarodowych instytucji zajmujących się badaniami klinicznymi, 
pracując na stanowisku administratora badań klinicznych. Następnie podjęła pracę w Medica Pro 
Familia jako specjalista ds. administracji. Obecnie pracuje w Medica Pro Familia SA na 
stanowisku Członka Zarządu. Posiada tytuł licencjata uzyskany w 2011 r. Aktualnie podjęła studia 
II stopnia na kierunku zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
 
4.21.2 Rada Nadzorcza 
 
Zgodnie z artykułem 16. Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne 
Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała 
Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. 
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Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie 
trwania danej kadencji Rady Nadzorczej, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 
grudnia mieści się w okresie kadencji Rady Nadzorczej liczonej w latach od dnia powołania 
pierwszego członka Rady Nadzorczej danej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, 
powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z 
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta, powołanej na pierwszą kadencję, upływającą w dniu 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, wchodzą: 
Waldemar Paturej – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Karolina Kursa – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
Piotr Kursa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Paweł Rogalski – Członek Rady Nadzorczej 
Zofia Bielecka – Członek Rady Nadzorczej 
 
4.21.3 Stanowiska kierownicze 
 
Bożena Kornath – Dyrektor Operacyjny (Gdynia) 
Absolwentka Wydziału Towaroznawstwa i Przedsiębiorczości  Akademii Morskiej  w Gdyni. Pracę 
zawodową rozpoczęła w 2007 roku na stanowisku referendarza administracyjnego w spółkach 
PKP S.A. Od 2009 roku z sukcesami zajmowała się promocją leków w środowisku medycznym. 
Współpracowała z lekarzami różnych specjalizacji. Pozyskane kontakty pozwoliły rozszerzyć 
profil działania o badania kliniczne. Współpracowała z Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych 
Gdynia i Synexus Gdynia jako specjalista do spraw rekrutacji.  Kolejnym etapem w jej karierze 
zawodowej było zawiązanie w 2011 roku, wraz z Joanną Zarzycką, spółki Centrum Terapii 
Innowacyjnych (CTI), zajmującej się badaniami klinicznymi. CTI od listopada 2012 roku stała się 
częścią Medica Pro Familia Sp. z o.o., w której Bożena Kornath pełni funkcję Dyrektora 
Operacyjnego. 
 
Jan Opadczuk – dyrektor ośrodka (Katowice) 
Posiada 4-letnie doświadczenie w branży badań klinicznych. Pracował na stanowisku kierownika 
oddziału w jednej ze znaczących na rynku placówek zajmujących się prowadzeniem badań 
klinicznych. Następnie podjął pracę w firmie Medica Pro Familia, gdzie jest dyrektorem oddziału 
przychodni w Katowicach. Wcześniej pracował jako lekarz weterynarii oraz lokalny inspektor 
weterynarii. Jest absolwentem Akademii Rolniczej na której uzyskał tytuł lekarza weterynarii w 
1985 r. oraz specjalisty chorób psów i kotów. W 2006 r. w Wielkiej Brytanii uzyskał tytuł Lokalny 
Inspektor Weterynarii (Panel ABC). 
 
Piotr Opadczuk – dyrektor ośrodka (Warszawa) 
Z wykształcenia lekarz medycyny, Akademia Medyczna w Warszawie ukończona z wyróżnieniem 
w roku 1998. W latach 1999-2000 podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał 
począwszy od pracy w firmie farmaceutycznej GlaxoWelcome (obecne GlaxoSmithKline) jako 
przedstawiciel naukowy. Następnie pracował w firmie o profilu handlowo – usługowym, w której 
zdobył doświadczenie w wielu kluczowych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada 
szerokie doświadczenie w budowaniu firmy od podstaw, jej rozwoju i ekspansji (zarządzanie 
oddziałami firmy). Wielokrotnie uczestniczył na wystawach targowych (jako uczestnik oraz 
organizator), w kraju i za granicą: w Europie, i w Azji (Chiny, Indie). Uzyskane doświadczenie 
zawodowe obejmuje również pracę za granicą w Chinach (wielokrotne podróże służbowe w 
latach 2000-2008, z czego ponad rok stałego pobytu). Obecnie od 3 lat w ramach własnej 
działalności gospodarczej świadczy usługi w charakterze  menedżera / dyrektora medycznego.  
Jego praca obejmuje głównie pozyskiwanie, realizację i nadzór projektów w obszarze badań 
klinicznych, a także szerokie spektrum działań zarządczych w kierowanej placówce medycznej.  
 
Joanna Zarzycka – dyrektor ośrodka (Gdynia) 
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Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Poza epizodem na początku 
drogi zawodowej w roli referenta w Biurze Rozwoju UM Kutno jej doświadczenia zawodowe były 
związane z sektorem medycznym. W 2004 roku rozpoczęła pracę w jednym z kutnowskich 
NZOZ-ów, gdzie zdobyła doświadczenie w pracy z pacjentem i zespołem medycznym jako 
pracownik administracyjny i koordynator projektów klinicznych. Od 2007 roku zdobyte 
doświadczenie z powodzeniem wykorzystywała na stanowisku Dyrektora ośrodka badań 
klinicznych Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych w Gdyni. Kolejnym etapem w jej karierze 
zawodowej było zawiązanie  w 2011 roku, wraz  z Bożeną Kornath, spółki Centrum Terapii 
Innowacyjnych (CTI),  zajmującej się badaniami klinicznymi. CTI od listopada 2012 roku stało się 
częścią Medica Pro Familia Sp. z o.o., w której Joanna Zarzycka pełni funkcję dyrektora 
administracyjnego. 

4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 
sporządzenia dokumentu informacyjnego. 
 
 
Tabela 1. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji 
 
lp. Dane akcjonariusza Seria Liczba 

akcji 
Liczba 
głosów 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
liczbie 
głosów 

1. Anna Rogalska A 1.000.000 1.000.000 41,2% 41,2% 

2. Ewa Duda A 715.000 715.000 29,4% 29,4% 

3. Pozostali A,B,C 715.000 715.000 29,4% 29,4% 

 suma A,B,C 2.430.000 2.430.000 100% 100% 

Źródło: Emitent 
 
Dom Maklerski BZ WBK S.A. pełniący funkcję Animatora rynku dla akcji Emitenta, jest w 
posiadaniu 3 000 sztuk akcji serii A, stanowiących 0.12% udziału w kapitale i głosach Spółki. 
Akcje posiadane przez Animatora zostały uwzględnione w powyższej tabeli w pozycji nr 3. 
„Pozostali”. 
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia S.A. za okres 03.08.2012 r. - 30.09.2012 
r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 
 
 
1. Dane jednostki: 
 

a) Nazwa: Medica Pro Familia S.A. 
 
b) Siedziba: 01-868 Warszawa, ul. Marymoncka 14 lok. 1 

 
c) Podstawowy przedmiot działalności – Badania kliniczne. 

  
d) Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000428924 
 

2. Czas trwania Spółki:  nieograniczony. 
 
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:  03.08.2012r. - 30.09.20112r.  
 
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej  

w dającej się przewidzieć przyszłości.. 
 
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru. 

Wartości niematerialne i prawne 

 
W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 
 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 
wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości 
niematerialne amortyzuje się metodą liniową. 
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500 zł odpisywane są jednorazowo 
w koszty. 
 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu wartości 
niematerialnych i prawnych do używania. 
 
Środki trwałe 
 
W pozycji tej ujmuje się zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i 
przeznaczone na potrzeby jednostki. 
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych 
na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 
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Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki 
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych 
i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 
 
W Spółce stosowane są następujące stawki amortyzacyjne: 
Inwestycje w obcych środkach trwałych  - 10% 
Urządzenia techniczne    - od 10% do 30% 
Środki transportu     - od 20% do 40% 
Pozostałe środki trwałe   - od 10% do 30% 
  
Dla poszczególnych środków trwałych ustalono indywidualnie stawki amortyzacyjne bilansowe 
oparte na ekonomicznym okresie życia środka trwałego. Stosuje się metodę liniową amortyzacji. 
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty.  
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do 
używania. 
 

Środki trwałe w budowie – nie występują 

Inwestycje – nie występują  

 
Zapasy – nie występują 
 

Rozrachunki 
 
Należności 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 
według ich wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności. 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności przeterminowane, dla których konieczne byłoby 
utworzenie odpisu aktualizującego. 
Spółka stosuje następujące zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności: 

 należności dochodzone sądownie, zasądzone, w egzekucji, objęte postępowaniem 
układowym, od spółek w upadłości lub likwidacji – 100% 

 należności przeterminowane powyżej 1 roku 100%. 
 
Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń 
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub 
przyszłych aktywów Spółki. 

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  

 

Środki pieniężne 

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. 

 

Różnice kursowe – nie występują. Spółka nie przeprowadzała transakcji w walutach obcych. 

 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je 
na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi 
przyszłe zobowiązania się wiążą.  
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Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania 
świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 

 
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą 
przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  
 
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 
wielkości świadczeń.  
 

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania 
przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.  
 
Opodatkowanie 
 
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie 
z polskimi przepisami podatkowymi. 
 
Spółka odstąpiła od tworzenia aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
– ze względu na ich nieistotność. 
 
Kapitał własny  

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki 
i wpisanej w KRS. 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku. 

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.  

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia 
Statutu/umowy Spółki na imiennie określone cele. W tej pozycji zaprezentowano także 
zadeklarowany i wniesiony, ale jeszcze nie zarejestrowany Kapitał podstawowy. 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający 
do pokrycia z zysków lat przyszłych, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym/poprzednim roku obrotowym. 

 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału 
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez 
właścicieli. 

 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób 
niż wycofanie środków przez właścicieli.  
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Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

2. wynik operacji finansowych,  

3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, 
poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

 
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy 
obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek odroczony w rachunku 
zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego 
na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 
 
Rachunek przepływów pieniężnych 
 
Rachunek przepływu środków pieniężnych Spółka sporządza według metody pośredniej. 
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BILANS   

  30.09.2012 03.08.2012 

AKTYWA     

A. Aktywa trwałe  57 000,00   0,00  

I. Wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00   0,00  

2. Wartość firmy  0,00   0,00  

3. Inne wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00   0,00  

1. Środki trwałe  0,00   0,00  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  0,00   0,00  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,00   0,00  

c) urządzenia techniczne  i maszyny  0,00   0,00  

d) środki transportu  0,00   0,00  

e) inne środki trwałe  0,00   0,00  

2. Środki trwałe w budowie  0,00   0,00  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  0,00   0,00  

III. Należności długoterminowe  0,00   0,00  

IV. Inwestycje długoterminowe  57 000,00   0,00  

1. Nieruchomości  0,00   0,00  

2. Wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

3. Długoterminowe aktywa finansowe  57 000,00   0,00  

a) w jednostkach powiązanych  57 000,00   0,00  

- udziały lub akcje  57 000,00   0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00   0,00  

- udzielone pożyczki  0,00   0,00  

- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00   0,00  

b) w pozostałych jednostkach  0,00   0,00  

- udziały lub akcje  0,00   0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00   0,00  

- udzielone pożyczki  0,00   0,00  

- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00   0,00  

4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00   0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00   0,00  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

B. Aktywa obrotowe  1 544 757,90   200 000,00  

I. Zapasy  0,00   0,00  

1. Materiały  0,00   0,00  

2. Półprodukty i produkty w toku  0,00   0,00  

3. Produkty gotowe  0,00   0,00  

4. Towary  0,00   0,00  

5. Zaliczki na dostawy  0,00   0,00  

II. Należności krótkoterminowe  401 380,00   0,00  

1. Należności od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty  0,00   0,00  

- do 12 miesięcy  0,00   0,00  

- powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00  

b) inne  0,00   0,00  

2. Należności od pozostałych jednostek  401 380,00   0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty  0,00   0,00  

- do 12 miesięcy  0,00   0,00  

- powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych   
 i zdrowotnych oraz innych świadczeń  1 380,00   0,00  

c) inne  400 000,00   0,00  

d) dochodzone na drodze sądowej  0,00   0,00  
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III. Inwestycje krótkoterminowe  1 143 377,90   200 000,00  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  1 143 377,90   200 000,00  

a) w jednostkach powiązanych  1 140 000,00   0,00  

- udziały lub akcje  0,00   0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00   0,00  

- udzielone pożyczki  1 140 000,00   0,00  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00   0,00  

b) w pozostałych jednostkach  0,00   0,00  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  3 377,90   200 000,00  

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach  3 377,90   200 000,00  

- inne środki pieniężne  0,00   0,00  

- inne aktywa pieniężne  0,00   0,00  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00   0,00  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

AKTYWA RAZEM 1 601 757,90 200 000,00 

 
BILANS   

  30.09.2012 03.08.2012 

PASYWA     

A. Kapitał własny  1 541 512,90   200 000,00  

I. Kapitał podstawowy  200 000,00   200 000,00  

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0,00   0,00  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  0,00   0,00  

IV. Kapitał zapasowy  0,00   0,00  

V. Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00   0,00  

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe  1 350 000,00   0,00  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00   0,00  

VIII. Zysk (strata) netto (8 487,10)  0,00  

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  0,00   0,00  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  60 245,00   0,00  

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00   0,00  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00   0,00  

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00   0,00  

3. Pozostałe rezerwy  0,00   0,00  

II. Zobowiązania długoterminowe  0,00   0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych  0,00   0,00  

2. Wobec pozostałych jednostek  0,00   0,00  

III. Zobowiązania krótkoterminowe  60 245,00   0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych  3 075,00   0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  3 075,00   0,00  

- do 12 miesięcy  3 075,00   0,00  

- powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00  

b) inne  0,00   0,00  

2. Wobec pozostałych jednostek  57 170,00   0,00  

a) kredyty i pożyczki  0,00   0,00  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00   0,00  

c) inne zobowiązania finansowe  0,00   0,00  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00   0,00  

- do 12 miesięcy  0,00   0,00  

- powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00  

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0,00   0,00  

f) zobowiązania wekslowe  0,00   0,00  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  świadczeń  0,00   0,00  

h) z tytułu wynagrodzeń  0,00   0,00  

i) inne  57 170,00   0,00  

3. Fundusze specjalne  0,00   0,00  
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IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

1. Ujemna wartość firmy  0,00   0,00  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

- długoterminowe  0,00   0,00  

- krótkoterminowe  0,00   0,00  

PASYWA RAZEM  1 601 757,90   200 000,00  

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 30.09.2012 03.08.2012 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  200 000,00   200 000,00  

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00   0,00  

b) korekty błędów podstawowych  0,00   0,00  

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach  200 000,00   200 000,00  

1. Kapitał podstawowy na początek okresu  200 000,00   200 000,00  

1.1. Zmiany kapitału podstawowego  0,00   0,00  

a) zwiększenia (z tytułu)  0,00   0,00  

- emisji akcji (wydania udziałów)  0,00   0,00  

b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

- umorzenia akcji (udziałów) 0,00  0,00  

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu  200 000,00   200 000,00  

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  0,00   0,00  

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy  0,00   0,00  

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  0,00   0,00  

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  0,00   0,00  

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  0,00   0,00  

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  0,00   0,00  

4. Kapitał zapasowy na początek okresu  0,00   0,00  

4.1. Zmiany kapitału zapasowego  0,00   0,00  

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  0,00   0,00  

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  1 350 000,00   0,00  

a) zwiększenia (z tytułu)  1 350 000,00   0,00  

   - emisji akcji  1 350 000,00   0,00  

b) zmniejszenia (z tytułu)  0,00   0,00  

   -   0,00   0,00  

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 350 000,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  0,00   0,00  

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  0,00   0,00  

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenia  0,00 0,00 

b) zmniejszenia 0,00 0,00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00   0,00  

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  0,00   0,00  

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

b) korekty błędów podstawowych  0,00   0,00  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  0,00   0,00  

a) zwiększenia  0,00 0,00 

b) zmniejszenia   0,00   0,00  

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00   0,00  

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00   0,00  

8. Wynik netto (8 487,10)  0,00  

a) zysk netto  0,00   0,00  

b) strata netto (8 487,10)  0,00  

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )  1 541 512,90   200 000,00  
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III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
 podziału zysku (pokrycia straty) 1 541 512,90 200 000,00 

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 30.09.2012 03.08.2012 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  0,00   0,00  

- od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0,00   0,00  

 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
 wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  0,00   0,00  

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki  0,00   0,00  

IV . Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  0,00   0,00  

B. Koszty działalnosci operacyjnej  8 487,10   0,00  

   I. Amortyzacja  0,00   0,00  

  II. Zużycie materiałów i energii  0,00   0,00  

 III. Usługi obce  7 070,10   0,00  

 IV. Podatki i opłaty, w tym:  1 417,00   0,00  

- podatek akcyzowy   0,00   0,00  

  V. Wynagrodzenia  0,00   0,00  

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  0,00   0,00  

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe  0,00   0,00  

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00   0,00  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B ) (8 487,10)  0,00  

D. Pozostałe przychody operacyjne  0,00   0,00  

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00   0,00  

 II. Dotacje  0,00   0,00  

III. Inne przychody operacyjne  0,00   0,00  

E. Pozostałe koszty operacyjne  0,00   0,00  

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00   0,00  

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00   0,00  

III. Inne koszty operacyjne  0,00   0,00  

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) (8 487,10)  0,00  

G. Przychody finansowe  0,00   0,00  

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00   0,00  

- od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

 II. Odsetki, w tym:  0,00   0,00  

- od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

III. Zysk ze zbycia inwestycji  0,00   0,00  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00   0,00  

 V. Inne  0,00   0,00  

H. Koszty finansowe  0,00   0,00  

  I. Odsetki, w tym:  0,00   0,00  

- dla jednostek powiązanych  0,00   0,00  

 II. Strata ze zbycia inwestycji  0,00   0,00  

III. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00   0,00  

IV. Inne  0,00   0,00  

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H) (8 487,10)  0,00  

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I - J.II )  0,00   0,00  

 I. Zyski nadzwyczajne  0,00   0,00  

II. Straty nadzwyczajne  0,00   0,00  

K. Zysk (strata) brutto ( I +/- J ) (8 487,10)  0,00  

L. Podatek dochodowy  0,00   0,00  

- część bieżąca  0,00   0,00  

- część odroczona  0,00   0,00  

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  
(zwiększenia straty)  0,00   0,00  

N. Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII) (8 487,10)  0,00  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30.09.2012 03.08.2012 

(metoda pośrednia)     

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I. Zysk (strata) netto (8 487,10)  0,00  

II. Korekty razem (341 135,00)  0,00  

1. Amortyzacja  0,00   0,00  

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  0,00   0,00  

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  0,00   0,00  

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  0,00   0,00  

5. Zmiana stanu rezerw  0,00   0,00  

6. Zmiana stanu zapasów  0,00   0,00  

7. Zmiana stanu należności (401 380,00)  0,00  

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
 pożyczek i kredytów  60 245,00   0,00  

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  0,00   0,00  

10. Inne korekty  0,00   0,00  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I+/-II) (349 622,10)  0,00  

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej     

I. Wpływy  0,00   0,00  

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
 aktywów trwałych  0,00   0,00  

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  
niematerialne i prawne  0,00   0,00  

3. Z aktywów finansowych, w tym:  0,00   0,00  

a) w jednostkach powiązanych  0,00   0,00  

b) w pozostałych jednostkach  0,00   0,00  

4 . Inne wpływy inwestycyjne  0,00   0,00  

II. Wydatki  1 197 000,00   0,00  

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
 rzeczowych aktywów trwałych  0,00   0,00  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości  niematerialne i prawne  0,00   0,00  

3. Na aktywa finansowe, w tym:  1 197 000,00   0,00  

a) w jednostkach powiązanych  1 197 000,00   0,00  

- nabycie aktywów finansowych  57 000,00    

- udzielone pożyczki długoterminowe  1 140 000,00    

b) w pozostałych jednostkach  0,00   0,00  

- nabycie aktywów finansowych  0,00    

- udzielone pożyczki długoterminowe  0,00    

4. Inne wydatki inwestycyjne  0,00   0,00  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) (1 197 000,00)  0,00  

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wpływy  1 350 000,00   0,00  

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)  
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  1 350 000,00   0,00  

2. Kredyty i pożyczki  0,00   0,00  

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  0,00   0,00  

4. Inne wpływy finansowe  0,00   0,00  

II. Wydatki  0,00   0,00  

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  0,00   0,00  

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0,00   0,00  

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  0,00   0,00  

4. Spłaty kredytów i pożyczek  0,00   0,00  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  0,00   0,00  

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  0,00   0,00  

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  0,00   0,00  

8. Odsetki  0,00   0,00  
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9. Inne wydatki finansowe  0,00   0,00  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  1 350 000,00   0,00  

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (196 622,10)  0,00  

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  196 622,10   0,00  

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic  kursowych  0,00   0,00  

F. Środki pieniężne na początek okresu  200 000,00   200 000,00  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:  3 377,90   200 000,00  

 - o ograniczonej możliwości dysponowania  0,00   0,00  

 
Nota 1 za okres 03.08.2012 do 30.09.2012 

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  

            

  Koszty prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne np.. 
Oprogramowanie 

Zaliczki Razem  

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na  początek okresu 

     0,00     0,00  

b) zwiększenia  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

- przyjęcie z inwestycji          0,00  

- zakup      0,00     0,00  

- darowizna          0,00  

- inne          0,00  

c) zmniejszenia   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

- sprzedaż          0,00  

- likwidacja          0,00  

- darowizna          0,00  

- inne          0,00  

d) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec  okresu 

 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
 początek okresu      0,00     0,00  

f) amortyzacja za okres, w tym:  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

- amortyzacja za okres      0,00     0,00  

- sprzedaż          0,00  

- likwidacja          0,00  

- pozostałe          0,00  

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
    na koniec okresu  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na  
    początek okresu 

         0,00  

- zwiększenia          0,00  

- zmniejszenia          0,00  

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  
na koniec okresu  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

j) wartość netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 
Nota 2 za okres  03.08.20121 do 30.09.2012 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
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  Grunty Prawo 
 użytkowania 
 wieczystego 

 gruntu 

Budynki,  
lokale 

 i obiekty  
inżynierii 
 lądowej 
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
 i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne  
środki  
trwałe 

Środki  
trwałe 
 razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
 początek okresu 

     0,00   0,00       0,00  

b) zwiększenia   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

- inwestycje z zakupu        0,00       0,00  

c) zmniejszenia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec 
 okresu 

 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
 początek okresu      0,00   0,00       0,00  

f) amortyzacja za okres, w tym:  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

- amortyzacja za okres      0,00   0,00       0,00  

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
    na koniec okresu  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na  
    początek okresu 

  
           0,00  

- zwiększenia              0,00  

- zmniejszenia              0,00  

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  
na koniec okresu  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

j) wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu 

 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 
Nota 2A 30.09.2012 03.08.2012 
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE  (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)     

a) własne  0,00   0,00  

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy  lub innej umowy  
   o podobnym charakterze  0,00   0,00  

Środki trwałe bilansowe, razem  0,00   0,00  

      

      

Nota 2B 30.09.2012 03.08.2012 
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO     

a) środki trwałe w likwidacji  0,00   0,00  

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy  lub innej umowy  
   o podobnym charakterze  0,00   0,00  

Środki trwałe pozabilansowe, razem  0,00   0,00  

      

      

      

Nota 2C 30.09.2012 03.08.2012 
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA 
WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI 

nie występują nie występują 

      

Nota 3A 30.09.2012 03.08.2012 
ZMIANA W STANIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH  nie wystąpiła nie wystąpiła 
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Nota 4A     
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO        
PODATKU DOCHODOWEGO 

30.09.2012 03.08.2012 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku   
   dochodowego na początek okresu:  0,00   0,00  

2. Zwiększenia  0,00   0,00  

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
    na koniec okresu, razem:  0,00   0,00  

      

      

      

Nota 4B 30.09.2012 03.08.2012 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE nie występują nie występują 

      

Nota 5A 31.12.2011 03.08.2012 

ZAPASY nie występują nie występują 

      

      

Nota 6A 30.09.2012 03.08.2012 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  WARTOŚĆ  
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

nie wystąpiły 

nie wystąpiły 

      

Nota 6B 30.09.2012 03.08.2012 
STRUKTURA WIEKOWA 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)     

a) do 1 miesiąca 401 380,00 0,00 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 

e) powyżej 1 roku 0,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 401 380,00 0,00 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 401 380,00 0,00 

      

      

Nota 7 30.09.2012 03.08.2012 
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE     

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  0,00   0,00  

- ubezpieczenia majątkowe  0,00   0,00  

- prenumerata  0,00   0,00  

- inne koszty  0,00   0,00  

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe - przychody należne 
zafakturowane w miesiącu nastepnym  0,00   0,00  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem  0,00   0,00  

      

Medica Pro Familia S.A.                                                                                       

01-888 Warszawa, ul. Marymoncka 14/1                                                                    

NIP: 1182086113 

  
 

        

Nota 8A     
KAPITAŁ PODSTAWOWY     

Według stanu na dzień 30.09.2012 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000 zł i dzieli się na 2.000.000 akcji 
na okaziciela o wartości niminalnej 0,10 zł  każda. Wszystkie akcje są zwykłe.  
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Nota 8B     
WYNIK NETTO BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO     
Jak wykazują dane okres sprawozdawczy zakończony 30.09.2012 został zamkniety stratą w wysokości 8.487,10.  

      

      

      

Nota 9A 30.09.2012 03.08.2012 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO        
PODATKU DOCHODOWEGO     

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku   
   dochodowego na początek okresu:  0,00   0,00  

2. Zwiększenia  0,00   0,00  

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu:  0,00   0,00  

      

      

Nota 9B 30.09.2012 03.08.2012 

ZMIANA STANU REZERWY NA           
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  nie wystąpiła nie wystąpiła 

      

Nota 9E     
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW  KRÓTKOTERMINOWYCH  30.09.2012 03.08.2012 

a) stan na początek okresu: 0,00 0,00 

b) zwiększenia  0,00   0,00  

c) wykorzystane  0,00   0,00  

d) rozwiązane  0,00   0,00  

e) stan na koniec okresu, w tym:  0,00   0,00  

      

      

Nota 10     
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - NIE WYSTĘPUJĄ 30.09.2012 03.08.2012 

      

Nota 11 30.09.2012 03.08.2012 
STRUKTURA WIEKOWA 
ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG      

a) do 1 miesiąca 0,00 0,00 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 57 170,00 0,00 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 

e) powyżej 1 roku 0,00 683,30 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem  57 170,00 683,30 

      

      

Nota 12 30.09.2012 03.08.2012 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   

 
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  0,00   0,00  

- długoterminowe  0,00   0,00  

- krótkoterminowe:  0,00   0,00  

      

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:  0,00   0,00  

- długoterminowe, w tym:  0,00   0,00  

- środki trwałe sfinansowane z funduszy obcych  0,00    

- krótkoterminowe, w tym:  0,00   0,00  

- środki trwałe sfinansowane z funduszy obcych  0,00   0,00  
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Nota 13     

POZYCJE POZABILANSOWE 30.09.2012 03.08.2012 

1. Należności warunkowe  0,00   0,00  

  

2. Zobowiązania warunkowe,w tym:  0,00   0,00  

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych,w tym:  0,00   0,00  

- udzielonych gwarancji i poręczeń  0,00   0,00  

- inne  0,00   0,00  

2.1. Na rzecz jednostek pozostałych, w tym:  0,00   0,00  

- udzielonych gwarancji i poręczeń  0,00   0,00  

- inne  0,00   0,00  

Pozycje pozabilansowe, razem  0,00   0,00  

   

   Nota 14 30.09.2012 03.08.2012 
ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU SPÓŁKI     

1. Zastaw na zapasach  0,00   0,00  

2. Zastaw na środkach trwałych  0,00   0,00  

3. Cesja wierzytelności  0,00   0,00  

Zobowiązania, razem  0,00   0,00  

 
Nota 15A 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA  RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

    

- badania kliniczne  0,00   0,00  

 - w tym: od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  0,00   0,00  

- w tym: od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

      

  

Nota 15B 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

    

a) kraj  0,00   0,00  

- w tym: od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

b) eksport  0,00   0,00  

- w tym: od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  0,00   0,00  

- w tym: od jednostek powiązanych     

      

  

Nota 16A 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW  nie wystąpiły nie wystąpiły 

      

      

Nota 17 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU     

a) amortyzacja  0,00   0,00  

b) zużycie materiałów i energii  0,00   0,00  

c) usługi obce  7 070,10   0,00  

d) podatki i opłaty  1 417,00   0,00  
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e) wynagrodzenia  0,00   0,00  

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  0,00   0,00  

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)  0,00   0,00  

- koszty reklamy i reprezentacji  0,00   0,00  

- koszty ubezpieczeń majątkowych  0,00   0,00  

- koszty podróży służbowych  0,00   0,00  

- koszty marketingu  0,00   0,00  

- inne koszty  0,00   0,00  

Koszty według rodzaju, razem  8 487,10   0,00  

      

      

Nota 18 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE     

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

b) dotacje 0,00 0,00 

c) rozwiązane rezerwy: 0,00 0,00 

d) pozostałe, w tym: 0,00 0,00 

  -odpis dotacji otrzymanych - stosownie do amortyzacji 
sfinansowanych z niej środków trwałych 0,00 0,00 

- odwrócenie odpisów aktualizujacych aktywa, w tym: 0,00 0,00 

- pozostałe 0,00 0,00 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 0,00 0,00 

      

Nota 19 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE     

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00   0,00  

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00   0,00  

c) utworzone rezerwy:  0,00   0,00  

b) pozostałe, w tym:  0,00   0,00  

- inne  0,00   0,00  

Pozostałe koszty operacyjne, razem  0,00   0,00  

      

Medica Pro Familia S.A.                                                                                       

01-888 Warszawa, ul. Marymoncka 14/1                                                                    

NIP: 1182086113 

  
 

        

Nota 20     
PRZYCHODY FINANSOWE 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

a) dywidendy i udziały w zyskach:  0,00   0,00  

b) odsetki, w tym):  0,00   0,00  

- z tytułu udzielonych pożyczek: 0,00 0,00 

- pozostałe odsetki, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

- od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

c) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

d) aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

e) nadwyżka dodatnich różnic kursowych  0,00   0,00  

f) rozwiązanie rezerw:  0,00   0,00  

g) pozostałe:  0,00   0,00  

Przychody finansowe, razem  0,00   0,00  

      

Nota 21 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

KOSZTY FINANSOWE     

a) odsetki, w tym:  0,00   0,00  

- od kredytów i pożyczek  0,00   0,00  
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- dla jednostek powiązanych  0,00   0,00  

- dla jednostek pozostałych  0,00   0,00  

- pozostałe odsetki  0,00   0,00  

b) strata ze zbycia inwestycji  0,00   0,00  

c) aktualizacja wartości inwestycji  0,00   0,00  

d) nadwyżka ujemnych różnic kursowych  0,00   0,00  

e) utworzenie rezerwy:  0,00   0,00  

f) pozostałe, w tym:  0,00   0,00  

- inne  0,00   0,00  

Koszty finansowe, razem  0,00   0,00  

      

      

Nota 22 03.08.2012-30.09.2012 03.08.2012 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY     

1. Zysk (strata) bruto (8 487,10)  0,00  

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
 opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: 

 0,00   0,00  

a) Przychody podwyższające podstawę opodatkowania   0,00   0,00  

- przychody i odszkodowania zarachowane w RZiS  
   roku kolejnego 

 0,00   0,00  

  b) przychody niepodlegajace opodatkowaniu  0,00   0,00  

- równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów  
  sfinansowanych    z obcych źródeł 

 0,00   0,00  

c) koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu  0,00   0,00  

- różnica między ujęciem księgowym a podatkowym  
  majątku trwałego (amortyzacja) 

 0,00   0,00  

- naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS  0,00   0,00  

- naliczone a nie zapłacone odsetki oraz wycena  
  bilansowa papierów wartościowych 

 0,00   0,00  

- pozostałe  0,00   0,00  

d) koszty podwyższające koszt uzyskania przychodu  0,00   0,00  

- pozostałe  0,00   0,00  

e) rozliczenie strat podatkowych lat ubiegłych     

f) darowizny  0,00   0,00  

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  
   (1+2a-2b+2c-2 -2e-2f) 

(8 487,10)  0,00  

4. Podatek dochodowy wedlug stawki 19 %  0,00   0,00  

5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki 
   podatku 

 0,00   0,00  

6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji  
   podatkowej okresu, z tego: 

 0,00   0,00  

- wykazany w rachunku zysków i strat  0,00   0,00  

a) 'w tym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0,00 0,00 

 
Nota 23  

INSTRUMENTY FINANSOWE na dzień 30.09.2012 

 
     Aktywa finansowe  

    

      
 

Rodzaj instrumentu 30.09.2012 03.08.2012 

  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 

  Pożyczki udzielone i należności własne 1 140 000,00 0,00 

  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00 

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 
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Odpisy aktualizujące 0,00 0,00 

  Razem 1 140 000,00 0,00 

  

      Zobowiązania finansowe 
    

      
 

Rodzaj instrumentu 30.09.2012 03.08.2012 

  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 

  Pozostałe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

  Odpisy aktualizujące 0,00 0,00 

  Razem 0,00 0,00 

  

      Przychody finansowe z tytułu odsetek 

    

      

  Rodzaj aktywu 

Przychody z odsetek w danym roku obrotowym 

Odsetki naliczone 
 i zapłacone 

Odsetki naliczone lecz nie zapłacone 

do 3 miesięcy 
od 3 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

Dłużne instrumenty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 
 w tym odsetki od aktywów 

objętych odpisem aktualizującym 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Koszty finansowe z tytułu odsetek 
    

      

  Rodzaj zobowiązania 

Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym 

Odsetki 
naliczone 

 i zapłacone 

Odsetki naliczone lecz nie zapłacone 

do 3 miesięcy 
od 3 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

Zobowiązania przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

inne zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Długoterminowe zobowiązania 
finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne pasywa, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Nota 24 30.09.2012 03.08.2012 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym  3 377,90   200 000,00  

- środki pieniężne w kasie  0,00   0,00  

- środki pieniężne na rachunkach bankowych  3 377,90   200 000,00  

- środki pieniężne ZFŚS  0,00   0,00  

- środki pieniężne dotyczące lokat  0,00   0,00  

2. Inne środki pieniężne, w tym:  0,00   0,00  

- środki pieniężne w drodze  0,00   0,00  

Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  3 377,90   200 000,00  

      

Nota 25     
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INFORMACJA O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW 
NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPLYWU NA 
SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI  

      

Spółka nie zawierała takich umów.     

      

Nota 26     
ISTOTNE TRANSAKCJE (WRAZ Z ICH KWOTAMI) ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH 
WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI  

  
Spółka nie zawierała takich umów.     

      

Nota 27 
03.08.2012 - 

30.09.2012 03.08.2012 

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE  0,00   0,00  

      

Nota 28     
PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 

  
  

Poniesionie nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 2012 
roku     

z tego:     

- wartości niematerialne i prawne  0,00    

- środki trwałe  0,00    

- inwestycje w nieruchomości  0,00    

- nakłady na ochrona środowiska   0,00    

Razem nakłady  0,00    

      

Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe      

z tego:     

- wartości niematerialne i prawne  0,00    

- środki trwałe  0,00    

- inwestycje w nieruchomości  0,00    

- nakłady na ochrona środowiska   0,00    

Razem nakłady  0,00    

      

Nota 29 
03.08.2012 - 

30.09.2012 03.08.2012 

INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DZIAŁANOŚCI 
ZANIECHANEJ     

1. Działalność zaniechana      

a) przychody  0,00   0,00  

b) koszty  0,00   0,00  

c) wynik  0,00   0,00  

2. Działalność przewidziana do zaniechania     

a) przychody  0,00   0,00  

b) koszty  0,00   0,00  

c) wynik  0,00   0,00  

      

      

Nota 30     

KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH  

  

  

03.08.2012 - 
30.09.2012 03.08.2012 
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 Nie 
występowały 

pozycje 
walutowe  

 Nie 
występowały 

pozycje 
walutowe  

      

      

Nota 31 
03.08.2012 - 

30.09.2012 03.08.2012 

INFORMACJA O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU 
(w etatach)     

a) kierownictwo  0,00   0,00  

b) administracja  0,00   0,00  

C) usługi  0,00   0,00  

Razem przeciętne zatrudnienie  0,00   0,00  

      

Nota 32 
03.08.2012 - 

30.09.2012 03.08.2012 

WYNAGRODZENIE, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU 
WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD 
ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO 
ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH     

a) Zarząd 
nie pobierali 

wynagrodzenia 
nie pobierali 

wynagrodzenia 

b) Rada Nadzorcza 
nie pobierali 

wynagrodzenia 
nie pobierali 

wynagrodzenia 

      

Nota 33 
03.08.2012 - 

30.09.2012 03.08.2012 

POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE 
OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, 
NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁEK 
HANDLOWYCH     

a) Zarząd nie dotyczy nie dotyczy 

b) Rada Nadzorcza nie dotyczy nie dotyczy 

c) Organy administrujące nie dotyczy nie dotyczy 

      

      

Nota 34     

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, 
WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY, ZA: 

03.08.2012 - 
30.09.2012 03.08.2012 

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego  0,00   0,00  

b) inne usługi poświadczające  0,00   0,00  

a) usługi doradztwa podatkowego  0,00   0,00  

a) pozostałe usługi  0,00   0,00  

      

  
       

Nota 35     
INFORMACJE O ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO 

  

  

Nie dotyczy 

      

Nota 36     

INFORMACJE O ZDARZENIACH JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 
BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM     

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
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Nota 37     

PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN 
ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI     

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30.09.2012 roku nie dokonywano zmian zasad (polityki) 
rachunkowości. 

  

Nota 38     
Spółka nie zawierała umów o wspólne przedsięwzięcia.     

  

  

      

Nota 39 
03.08.2012 - 

30.09.2012 03.08.2012 
INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 

  

      

  

03.08.2012 - 
30.09.2012 03.08.2012 

Nazwa jednostki 
Pozyczki 
udzielone   

Medica Pro Familia Sp. z o.o.  360 000,00    

Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA  780 000,00    

Razem 1 140 000,00 0,00 

      

      

Nota 40     

Spółka 

% 
posiadanego 

udziału 

% 
posiadanych 

głosów 

Medica Pro Familia Sp. z o.o.  100,00   100,00  

Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA  100,00   100,00  

      

      

Nota 41     
SPÓŁKA NIE MA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W ROZUMIENIU USTAWY O RACHUNKOWOŚCI. 
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5.2. Sprawozdanie finansowe pro forma Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. za 
okres 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta 
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Wyjaśnienie dotyczące krótkoterminowych pożyczek wykazywanych przez Medica Pro 

Familia S.A. 

Krótkoterminowe pożyczki wykazywane przez Medica Pro Familia S.A. w łącznej kwocie 
1.140.000 PLN dotyczą pożyczek udzielonych: 

 Spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. w kwocie 360.000 PLN, 

 Spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA w kwocie 780.000 PLN, 
Salda te wynikają z ksiąg rachunkowych wg stanu na dzień 30.09.2012 roku 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i strat pro forma audytor (WBS 
Audyt Sp z oo) zastosował procedurę konsolidacyjną polegającą między innymi na tym, iż 
jednostki zależne, konsolidowane metodą pełną dokonały uzgodnień wzajemnych transakcji za 
okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem 
dominującym na dzień 30 września 2012 roku, w związku z tym cała kwota 1.140.000 została 
wyłączona. 
 

 

 

Dodatkowo: 

Mając na uwadze prezentowane przez  Spółki zależne Medica Pro Familia Sp. z o.o. oraz Medica 

Pro Familia Sp. z o.o. SKA dane finansowe, według stanu na dzień 31.12.2011 roku, łączna 

suma bilansowa (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi), stanowi 28,86% skonsolidowanej sumy 

bilansowej (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) wynikającej z bilansu pro forma 

sporządzonego na dzień 30.09.2012 roku. W związku z powyższym, ze względu na istotność 

danych, Zarząd Emitenta prezentuje poniżej sprawozdania finansowe Spółek zależnych Medica 

Pro Familia Sp. z o.o. oraz Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA, sporządzone według stanu na 

dzień 31.12.2011 roku. 
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5.3. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA za okres 01.01.2012 r. -
30.09.2012 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie 

właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. 

 

Medica Pro Familia Sp. o.o. SKA 

ul. Marymoncka 14/1 

01-868 Warszawa 

 

Przedmiot działalności spółki: 

 Badania kliniczne. 

 Praktyka lekarska ogólna. 

 Praktyka lekarska specjalistyczna. 

 

Organ rejestrowy: 

 Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 Numer KRS: 0000390373 

 

2. Działalność jednostki  

 

 Spółka została zawiązana na podstawie Umowy Spółki z dnia 17.01.2011 roku  

(Akt notarialny – Rep. A 517/2011).  Przed rozpoczęciem działalności dokonano 

zmiany Statutu dnia 04.04.2011 roku (Akt notarialny – Rep. 2493/2011) 

 Spółka została zarejestrowana przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30.06.2011 roku pod 

numerem KRS: 0000390373 

 Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności w 2011 roku.  

 

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 

30.09.2012. 

 

4. Kontynuacja działalności 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności 

wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. 

 

5. W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiło połączenie. 
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6. Ważniejsze zasady rachunkowości 

 

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Cenę nabycia lub koszt 

wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

 

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy 

leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. 

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, 

poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości 

niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 

 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia  

do eksploatacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się 

okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych 

i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej 

weryfikacji. 

 

Jednostka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków 

trwałych: 

 urządzenia techniczne i maszyny  od 0,5% do 30% 

 środki transportu    od 20% do 40% 

 pozostałe środki trwałe    14% 

 inwestycje w obcych środkach trwałych  10% 

 

Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż 3500 zł odpisuje się w 100% w koszty w miesiącu 

oddania ich do użytkowania i ujmuje w ewidencji środków trwałych. Przedmioty długotrwałego 

użytku o wartości do 1500 zł są zaliczane do materiałów i ewidencjonowane jako wyposażenie. 

 

Wartości niematerialne i prawne dotyczące autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, 

licencji, programów komputerowych, know-how są umarzane następująco: 

 

 oprogramowanie komputerowe     przez 2-5 lat, 

 inne wartości niematerialne i prawne    przez 2-5 lat. 

 

b) Należności 

 

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,  

i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

 

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
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c) Aktywa pieniężne 

 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych 

i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

 

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, 

nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do działalności inwestycyjnej dla potrzeb rachunku 

przepływów środków pieniężnych. 

 

d) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie  

do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych 

kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

 

e) Kapitał własny 

 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady 

na poczet kapitału. 

 

Kapitał zapasowy tworzony jest: 

 z dopłat wspólników, 

 z przeznaczenia części wypracowanego zysku. 

 

f) Zobowiązania 

 

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania 

aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, 

wykazywane są według wartości godziwej. 

 

g) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: 

 ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę 

zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, 

 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec 

nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie 
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jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty 

długotrwałego użytku. 

 

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości 

świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, 

z zachowaniem zasady ostrożności. 

 

h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny  

i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków  

z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 

 

i) Uznawanie przychodu 

 

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. 

Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług  

oraz wszelkich udzielonych rabatów. 

 

Koszty działalności operacyjnej obciążają związane z nimi przychody do wysokości kosztów 

dotyczących  2011 roku. 

 

Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku w momencie ich powstania i dotyczą 

głównie odsetek i różnic kursowych od kredytu w walucie obcej, odsetek bankowych od środków 

zgromadzonych na koncie bankowym oraz zapłaconych odsetek od nieterminowych rozliczeń 

z kontrahentami. 

 

Jednostka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat. 

 

 

 

 

 

Sporządzono w Warszawie, dn. 15.10.2012 

 

 

 

Podpisy wszystkich osób reprezentujących  Komplementariusza oraz osoby,  

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

 

 

 

 

_________________      ___________________ 
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Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA                                                                             

01-888 Warszawa, ul. Marymoncka 14/1                                                                    

NIP: 118-207-21-63 

  

   BILANS 30.09.2012 31.12.2011 

      
AKTYWA     

A. Aktywa trwałe  160 989,00   235 296,40  

I. Wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00   0,00  

2. Wartość firmy  0,00   0,00  

3. Inne wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

II. Rzeczowe aktywa trwałe  160 989,00   235 296,40  

1. Środki trwałe  160 989,00   235 296,40  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  0,00   0,00  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  86 574,31   172 462,74  

c) urządzenia techniczne  i maszyny  30 380,81   15 133,67  

d) środki transportu  31 799,96   47 699,99  

e) inne środki trwałe  12 233,92   0,00  

2. Środki trwałe w budowie  0,00   0,00  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  0,00   0,00  

III. Należności długoterminowe  0,00   0,00  

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00   0,00  

1. Nieruchomości  0,00   0,00  

2. Wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00  

3. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00   0,00  

4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00   0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00   0,00  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

B. Aktywa obrotowe  510 407,19   172 941,21  

I. Zapasy  0,00   0,00  

1. Materiały  0,00   0,00  

2. Półprodukty i produkty w toku  0,00   0,00  

3. Produkty gotowe  0,00   0,00  

4. Towary  0,00   0,00  

5. Zaliczki na dostawy  0,00   0,00  

II. Należności krótkoterminowe  304 067,35   163 469,68  

1. Należności od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty  0,00   0,00  

- do 12 miesięcy  0,00   0,00  

- powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00  

b) inne  0,00   0,00  

2. Należności od pozostałych jednostek  304 067,35   163 469,68  

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty  144 329,47   77 615,90  

- do 12 miesięcy  144 329,47   77 615,90  

- powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych   
 i zdrowotnych oraz innych świadczeń  133 109,63   82 476,71  

c) inne  26 628,25   3 377,07  

d) dochodzone na drodze sądowej  0,00   0,00  

III. Inwestycje krótkoterminowe  190 203,20   2 852,21  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  190 203,20   2 852,21  

a) w jednostkach powiązanych  60 000,00   0,00  

- udziały lub akcje  0,00   0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00   0,00  

- udzielone pożyczki  60 000,00   0,00  
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- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00   0,00  

b) w pozostałych jednostkach  0,00   0,00  

- udziały lub akcje  0,00   0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00   0,00  

- udzielone pożyczki  0,00   0,00  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00   0,00  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  130 203,20   2 852,21  

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach  130 203,20   2 852,21  

- inne środki pieniężne  0,00   0,00  

- inne aktywa pieniężne  0,00   0,00  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00   0,00  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  16 136,64   6 619,32  

AKTYWA RAZEM 671 396,19 408 237,61 

 

   BILANS 30.09.2012 31.12.2011 

      
PASYWA     

A. Kapitał własny (432 127,36) (220 291,89) 

I. Kapitał podstawowy  50 000,00   50 000,00  

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0,00   0,00  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  0,00   0,00  

IV. Kapitał zapasowy  0,00   0,00  

V. Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00   0,00  

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe  0,00   0,00  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (270 291,89)  0,00  

VIII. Zysk (strata) netto (211 835,47) (270 291,89) 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  0,00   0,00  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  1 103 523,55   628 529,50  

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00   0,00  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00   0,00  

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00   0,00  

3. Pozostałe rezerwy  0,00   0,00  

II. Zobowiązania długoterminowe  0,00   0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych  0,00   0,00  

2. Wobec pozostałych jednostek  0,00   0,00  

III. Zobowiązania krótkoterminowe  1 103 523,55   628 529,50  

1. Wobec jednostek powiązanych  797 220,00   0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  17 220,00   0,00  

- do 12 miesięcy  17 220,00    

- powyżej 12 miesięcy  0,00    

b) inne   780 000,00   0,00  

2. Wobec pozostałych jednostek  306 303,55   628 529,50  

a) kredyty i pożyczki  124 000,00   443 800,00  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00   0,00  

c) inne zobowiązania finansowe  0,00   0,00  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  124 869,96   149 616,75  

- do 12 miesięcy  124 869,96   149 616,75  

- powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00  

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0,00   0,00  

f) zobowiązania wekslowe  0,00   0,00  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  świadczeń  18 268,42   12 022,48  

h) z tytułu wynagrodzeń  0,00   0,00  

i) inne  39 165,17   23 090,27  

3. Fundusze specjalne  0,00   0,00  

IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  
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1. Ujemna wartość firmy  0,00   0,00  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00  

- długoterminowe  0,00   0,00  

- krótkoterminowe  0,00   0,00  

PASYWA RAZEM  671 396,19   408 237,61  

 

 

   RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 30.09.2012 31.12.2011 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  941 911,59   77 094,95  

- od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  941 911,59   77 094,95  

 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
 wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  0,00   0,00  

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki  0,00   0,00  

IV . Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  0,00   0,00  

B. Koszty działalności operacyjnej  1 129 897,02   347 386,04  

   I. Amortyzacja  39 930,71   29 224,65  

  II. Zużycie materiałów i energii  45 920,18   18 156,28  

 III. Usługi obce  658 722,07   165 810,74  

 IV. Podatki i opłaty, w tym:  20 027,67   3 299,60  

- podatek akcyzowy   0,00   0,00  

  V. Wynagrodzenia  287 787,87   108 978,68  

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  60 573,72   20 274,66  

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe  16 934,80   1 641,43  

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00   0,00  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B ) (187 985,43) (270 291,09) 

D. Pozostałe przychody operacyjne  6 939,43   0,02  

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00   0,00  

 II. Dotacje  0,00   0,00  

III. Inne przychody operacyjne  6 939,43   0,02  

E. Pozostałe koszty operacyjne  5 441,71   0,23  

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00   0,00  

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00   0,00  

III. Inne koszty operacyjne  5 441,71   0,23  

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) (186 487,71) (270 291,30) 

G. Przychody finansowe  0,00   0,00  

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00   0,00  

- od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

 II. Odsetki, w tym:  0,00   0,00  

- od jednostek powiązanych  0,00   0,00  

III. Zysk ze zbycia inwestycji  0,00   0,00  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00   0,00  

 V. Inne  0,00   0,00  

H. Koszty finansowe  25 347,76   0,59  

  I. Odsetki, w tym:  47,00   0,59  

- dla jednostek powiązanych  0,00   0,00  

 II. Strata ze zbycia inwestycji  0,00   0,00  

III. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00   0,00  

IV. Inne  25 300,76   0,00  

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H) (211 835,47) (270 291,89) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I - J.II )  0,00   0,00  

 I. Zyski nadzwyczajne  0,00   0,00  

II. Straty nadzwyczajne  0,00   0,00  

K. Zysk (strata) brutto ( I +/- J ) (211 835,47) (270 291,89) 

L. Podatek dochodowy  0,00   0,00  
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- część bieżąca  0,00   0,00  

- część odroczona  0,00   0,00  

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  
(zwiększenia straty)  0,00   0,00  

N. Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII) (211 835,47) (270 291,89) 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

Ustęp 1 – Objaśnienia do bilansu. 

 

1. A. Zakres zmian wartości  środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych 

 
Wyszczególnienie BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ

I Środki trwałe 261 814,54 45 623,31 0,00 307 437,85
1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Budynki, lokale 173 667,75 0,00 0,00 173 667,75
3 Urządzenia techniczne i maszyny 29 589,60 28 336,15 0,00 57 925,75
4 Środki transportu 53 000,00 0,00 0,00 53 000,00

5 Inne środki trwałe 5 557,19 17 287,16 0,00 22 844,35
II Wartości niematerialne i prawne 2 706,51 2 706,51 0,00 2 706,51

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 2 706,51 0,00 2 706,51

 

        B.  Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 
Wyszczególnienie BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ

I Środki trwałe 26 518,14 119 930,71 0,00 146 448,85
1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Budynki, lokale 1 205,01 85 888,43 0,00 87 093,44
3 Urządzenia techniczne i maszyny 14 455,93 13 089,01 0,00 27 544,94
4 Środki transportu 5 300,01 15 900,03 0,00 21 200,04

5 Inne środki trwałe 5 557,19 5 053,24 0,00 10 610,43
II Wartości niematerialne i prawne 2 706,51 0,00 0,00 2 706,51

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 2 706,51 0,00 0,00 2 706,51

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Jednostka nie jest użytkownikiem wieczystym gruntu. 

 

3.  Środki trwałe użytkowane przez jednostkę na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu 

Jednostka na podstawie umowy najmu jest użytkownikiem lokalu użytkowego w 

Warszawie (01-868),przy ul. Marymonckiej 14/1. 

 

Jednostka jest użytkownikiem trzech samochodów na podstawie umów leasingowych 

zawartych z Europejskim Funduszem Leasingowym. Szczegóły umów zostały 

przedstawione w zestawieniu poniżej: 
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LP Nr umowy Data umowy Samochód Okres Wartość netto

1 63284/W/11 30.08.2011 Toyota Yaris 41 miesięcy 29 235,57

2 67560/W/12 25.09.2012 Toyota Avensis 36 miesięcy 90 581,30

3 67559/W/12 25.09.2012 Toyota Avensis 36 miesięcy 90 581,30  

 

 

 

4. Należności i zobowiązania wobec budżetu. 

 
Należności budżetowe 133 109,63

1 Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym 133 109,63

Zobowiązania budżetowe 18 268,42

1 Podatek PIT 4 2 545,00

2 ZUS 15 723,42  
 

5. Dane o strukturze własności kapitału zakładowego oraz liczbie i wartości akcji  

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 złotych (sł: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i 

dzieli się  na 50.000 (sł: pięćdziesiąt tysięcy) równych akcji o wartości 1,00 zł każda - Akt. 

Notarialny z dnia  04.04.2011 r.  Rep. A nr 2489/2011. 

 

6. Kapitał zapasowy, rezerwowy. 

 

Na dzień 30.09.2012r. kapitał zapasowy oraz rezerwowy nie występują.  

 

7. Wynik finansowy. 

 

Jak wykazują dane finansowe okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2012r został 

zamknięty stratą w wysokości 211.835,47 zł (sł. dwieście jedenaście tysięcy osiemset 

trzydzieści pięć złotych 47/100).  

  

8. Rezerwy dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

 

Nie zachodziła potrzeba tworzenia rezerw. 

 

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu  

na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu  

i stanu na koniec roku obrotowego. 

 

Nie zachodziła potrzeba tworzenia odpisów aktualizujących. 

 

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym  

od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 1 roku 

 

Na dzień bilansowy w Spółce nie wystąpiły długoterminowe zobowiązania finansowe. 
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11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 
RMK Krótkoterminowe

1 Ubezpiecznia 16 136,64  

 

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

 

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na 

majątku spółki. 

 

Ustęp 2 – Objaśnienia do rachunku zysków i strat. 

 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) 

przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

 

W okresie sprawozdawczym przychód ze sprzedaży usług wyniósł 941.911,59 zł  

(sł. dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 59/100). Spółka nie 

osiągała przychodów z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

 

Nie zachodziła potrzeba dokonywania odpisów aktualizujących. 

 

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy 

 

Nie zachodziła potrzeba dokonywania odpisów aktualizujących. 

 

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej  

w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

 

Nie dotyczy. 

 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących zysk bilansowy od dochodu 

podatkowego. 

 

Nie dotyczy, spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są akcjonariusze 

spółki. 

 

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat  

w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na 

własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 

 

 Nie dotyczy. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 
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7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki  

oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich 

finansowania. 

 

Jednostka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie. 

 

 

8. Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

 

Jednostka nie planuje znaczących nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w następnym roku 

obrotowym. 

 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe  

i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

 

Nie wystąpiły. 

 

 

Ustęp 2a – Kursy przyjęte do wyceny 

 

Nie dotyczy. 

 

Ustęp 2b – Objaśnienia do instrumentów finansowych 

 

W jednostce nie występują instrumenty finansowe. 

 

Ustęp 3 – Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

 

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 

 

Ustęp 4 – Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych 

 

Na dzień 30.09.2012 roku jednostka zatrudniała 8 pracowników na podstawie umowy o pracę. 
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Ustęp 5 – Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń 

 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych  

w sprawozdaniu finansowym roku obrotowym. 

 

Nie dotyczy.  

 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,  

a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione  

w sprawozdaniu finansowym.  

 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny 

 i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 

(funduszu) własnym. 

 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30.09.2012 nie dokonano zmian zasad polityki 

rachunkowości. 

 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

 

Nie dotyczy. 

 

Ustęp 6 – Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład 
grupy kapitałowej 

 

Nie dotyczy. 

 

Ustęp 7 – Informacje o połączeniu spółek 

 

Nie dotyczy. 

 

Ustęp 8 – Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności 

 

Nie dotyczy. 
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Ustęp  9 – Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki 

 

Nie dotyczy. 
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5.4. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA za okres 04.04.2011 r. -
31.12.2011 r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta 
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5.5. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. za okres 01.01.2012 r. -
30.09.2012 r. wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta 
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5.6. Sprawozdanie finansowe Medica Pro Familia Sp. z o.o. za okres 01.01.2011 r. -
31.12.2011 r.  
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta 

„STATUT SPÓŁKI 

"Medica Pro Familia" SPÓŁKA AKCYJNA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Artykuł l 

1. Spółka działa pod firmą Medica Pro Familia Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu 

firmy Medica Pro Familia S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. --------------------   

2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ---------------------------------------------------------------  

Artykuł 2 

Założycielami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Anna Krystyna Rogalska, PESEL 69112111222,  -------------------------------------------------------------  

- Ewa Duda, PESEL 83030514329.  --------------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 3 

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). ----------------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 4 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -------------------------  

2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do 

spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych 

przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w 

zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -------------------------------  

Artykuł 5 

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego 

samego roku.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy z dniem 31 grudnia 2012 roku.  ------------------------------------  

3. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze 

Polskim B, chyba że przepisy prawa przewidują inną formę dla ogłoszeń Spółki.  ---------------------  

Artykuł 6 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ---------------------------------------------------------------------------------   

 II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
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Artykuł 7 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  -----------------------------------------------------------------------------  

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,  ---------------------------------------------------------  

b) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ---------------------------------  

c) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --------  

d) PKD 68.31.Z  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ----------------------------------------------  

e) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ----------------------------  

f) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ------------------------------------------------------------  

g) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -------------------------------------------------------------  

h) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ------------------  

i) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------------------------------------  

j) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,-------------------------------------------------------------------------------  

k) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----------------------------------------------------------  

l) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, ---------------------------------------------------------------  

m) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna, --------------------------------------------------------------------  

n) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. ------------------  

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa wymagają zezwolenia 

właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu 

stosowanego zezwolenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI 

Artykuł 8 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.000,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysięcy złotych) i 

dzieli się na 2.430.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje zostały  wyemitowane w 

seriach: -------------------------------------------------- 

a) 2.000.000 akcji serii A oznaczonych numerami od A0.000.001 do A2.000.000;--------

----------------------------------------------------------------- 

b)  310.000 akcji serii B oznaczonych numerami od B000.001 do B310.000; 

c)  120.000 akcji serii C oznaczonych numerami od C000.001 do C120.000.- 

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami 

niepieniężnymi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, (kapitały 

rezerwowe). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę nie większą niż 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) 

poprzez emisję nie więcej niż 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) zwykłych akcji na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na 

następujących zasadach: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia 13 

czerwca 2012 roku; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za 

wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----------------------------------------------------------------------------  

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale 

o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----------------------  

d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym 

artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------------------------------  

f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 

okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 

Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); --------------------------------  

g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany 

do:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity 

depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa; ------------------------ 

(ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 

zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 

akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ----------

----------------------------------------------------- 

(iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze 

subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie 

akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
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New Connect na GPW w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa. --------- 

Artykuł 9 

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach 

zbiorowych.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  -------------------------------------  

3. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo 

zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na 

wniosek akcjonariusza duplikat utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu.  --------  

4. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskazuje numery dokumentu utraconego, 

zniszczonego lub uszkodzonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż 

w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia 

o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  -----  

5. Niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak 

niż w terminie dwóch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument i wydaje 

akcjonariuszowi jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. -----------------------------------------------  

6. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o dematerializacji akcji 

wyemitowanych przez Spółkę działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Zarząd 

Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

umowy o rejestrację zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę.  ----------------------  

 

Artykuł 10 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa. ----------------   

Artykuł 11 

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego. -------------------  

2. Akcje umarza się zgodnie z następującą procedurą:  ----------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki 

tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym 

winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzane akcje. -------------  

4. Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez 

Walne Zgromadzenie, --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o 

umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, 

których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne. ------------------------------------------------   

IV. ORGANY SPÓŁKI 

Artykuł 12 

Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A. Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A. ZARZĄD 

Artykuł 13 

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. ----------------  

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz 

określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.  ---------------------------------------------------------------  

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Pierwsza kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wpisu 

Spółki do rejestru i będzie trwała do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Zarządu.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w 

trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający  na 31 

grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania 

pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed 

upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych członków zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------   

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych 

powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, 

kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.  -------------------------------------------------  

6. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne 

Zgromadzenie.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 14 
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1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.  ---------------------------------------------  

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym 

zakresie określa Regulamin Zarządu.  -----------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

„za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.  -----------------------------------------------------  

4. Najpóźniej do końca listopada każdego roku obrotowego Zarząd uchwala i przedstawia 

Radzie Nadzorczej budżet roczny na następny rok obrotowy.  ----------------------------------------------  

5. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.  ---------------------------------------  

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone 

poszczególnym jego członkom, może określać Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  -----------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 15 

1. Do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo 

jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  --------------------------------------------------------------  

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu 

Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.  -----------------------------------------------------------------  

3. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia, oraz w innych czynnościach 

prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada 

Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady 

Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna 

określać warunki umowy lub czynności prawnej, o których mowa w zdaniu pierwszym.  ------------  

B. RADA NADZORCZA 

Artykuł 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 

3 lata.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym 

czasie przed upływem kadencji.  -------------------------------------------------------------------------------------  

4. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się 

odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki. -----------------------------------------------------  
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Artykuł 17 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady wybierani są przez 

Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.  -------------------------------------------------------  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.  --------------------------------------------------  

3. Prawo zwołania i otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz 

przewodniczenia mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi nowo wybranej Rady Nadzorczej.  ----------------------  

Artykuł 18 

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  ----------  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co 

najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien 

określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być 

zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż 

przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz 

Zarząd mają prawo wnosić o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad 

najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.  ---------------------------------------------------------------------  

3. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia 

zgodnie z § 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 

proponowany porządek obrad.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 19 

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

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem 

wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez 

Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym 

jego członkom, może określać szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez 

Radę Nadzorczą oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------  

Artykuł 20 

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia 

posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 
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siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków 

Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane 

także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni 

przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania 

zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w 

następnym dniu po ich otrzymaniu. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, 

jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -------------------------------------------  

3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno 

Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z 

członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.  -------------------------------------  

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, 

chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.  ----------------  

5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli 

obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i 

zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad. --------------------------------------------------  

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów „za” oraz łącznie „przeciw” i „wstrzymujących się”, rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.   ----------------------------------------------------------------------------  

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten 

sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na 

piśmie zgodę na taki tryb głosowania, a za uchwałą na piśmie zagłosuje więcej niż połowa 

członków Rady Nadzorczej.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.  -------------------------------------------  

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się 

ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i 

podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej 

muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb 

głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów 

uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty 

elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. --------------------------------------------  
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Artykuł 21 

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności 

nadzorczych.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 22 

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki.  -----------------------------------------  

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach 

Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w 

szczególności: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a)  badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji 

przez biegłych rewidentów; -------------------------------------------------------------------------------------  

b)  badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu; -------------------------------------------------------------  

c)  zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki; ---------------------------------------------------------------------  

d)  składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa w pkt. a) i b); ------------------------------------------------------------------------------------  

e)  uprawnienia i obowiązki komitetu audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia z dnia 7 

maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym; ------------------------------------  

f)  ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; ------------------------  

g)  powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; ----------  

h)  zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz 

reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu; ----------------------------------------------  

j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; --------------------------------  

k)  wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych (umowy o subemisję); ---------------------------------------------------------------------------  

l) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, 

zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji 

przewyższy 200.000 zł, chyba, że transakcja zawierana jest w toku zwykłej bieżącej 

działalności gospodarczej Spółki lub została ujęta w rocznym budżecie Spółki, 

uprzednio zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;  -----------------------------------------------------  
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m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów 

sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy 

Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia 

przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej; -----------------------------------------  

n)  wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki; -----------------------------------------------------------  

o)  wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; ----------------------------  

p)  zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. --------------------------------------------------------------------------  

C. WALNE ZGROMADZENIE 

Artykuł 23 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -------------------------------------------------------------  

Artykuł 24 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy 

lub reprezentowanych akcji. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 25 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później 

niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.---------------------

---------------  ----------------------------------------------------------------  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, 

reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.  ----------------------  

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub 

akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.  ------------   

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: ---------------------------------------------------------  

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

terminie określonym w ust. 1 powyżej, ------------------------------------------------------------------------  

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał 

Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3. ------------------------------------------  

5. Uprawnienie Rady Nadzorczej określone w ust. 4 powyżej nie wyłącza określonych przez 

Kodeks spółek handlowych uprawnień akcjonariuszy występujących z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 3.  --------------------------------------------------------------------  
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6. Walne Zgromadzenie może otworzyć członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, 

osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie nieobecności takich osób, najstarsza wiekiem 

osoba spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  ---------------------------   

Artykuł 26 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy: -----------------------  

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego 

sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 

poprzedni rok obrotowy;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki  

z wykonania przez nich obowiązków; -------------------------------------------------------------------------  

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania 

funduszy utworzonych z zysku;  --------------------------------------------------------------------------------  

4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków 

Rady Nadzorczej; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że 

przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej; ----------------------------------  

6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; ---------------------------------------------  

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -------------------------------  

8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich 

umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; ----------------------------------------------------------  

9) wyrażanie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem 

pierwszeństwa;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

10)  rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; --------------  

11)  tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; ----  

12)  określenie dnia dywidendy;  -------------------------------------------------------------------------------------  

13)  zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej; ---------------------------------------------------------------  

14)  ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------  

Artykuł 27 
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Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.  -----------------------------------------------------  

Artykuł 28 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały 

Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym za oddane 

uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".” --------------------------------------------------------  
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje serii A 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

Akcje serii B 310.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

Akcje serii C 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany 
Doradca 

Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie 

CRO Clinical Research Organization, przedsiębiorstwo zajmujące się 
outsourcingiem badań klinicznych na rzecz firm farmaceutycznych 

Dokument 
Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i 
finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami 
serii A, B i C w związku z wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski 

Emitent Medica Pro Familia S.A z siedzibą w Warszawie 

Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Good Clinical 
Practice, GCP 

Standardy, które określają sposób planowania, prowadzenia, monitorowania, 
dokumentowania i raportowania wyników badań klinicznych prowadzonych z 
udziałem ludzi i zwierząt, w formie, w której są zawarte w Dyrektywie 
2001/20/WE. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Kodeks Cywilny, 
K.c. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zmianami) 

Kodeks spółek 
handlowych, K.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Monitor Osoba monitorująca badania kliniczne na zlecenie Sponsora lub CRO 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

NZOZ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ordynacja 
podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 202 r. Nr 141, poz. 
1178 z późn. zmianami) 

Rada Nadzorcza, 
RN 

Rada Nadzorcza Spółki Medica Pro Familia S.A z siedzibą w Warszawie 

Regulamin ASO, 
Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 
2007 r. (z późn. zmianami) 

Sponsor Spółka farmaceutyczna, na której zlecenie prowadzone są badania kliniczne i 
która bierze na siebie finansowanie badania i ryzyko z nimi związane 

Spółka Medica Pro Familia S.A z siedzibą w Warszawie 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384) 
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finansowymi 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z 
późń. zm.) 

Ustawa o opłacie 
skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 
od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) 

Ustawa o podatku 
od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 
jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późń. zm.) 

Ustawa o 
rachunkowości, 
UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.) 

Ustawa o 
swobodzie 
działalności 
gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst 
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późń. zm.) 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Medica Pro Familia S.A z siedzibą w Warszawie 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Medica Pro Familia S.A z siedzibą w Warszawie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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