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Wstęp 

1. Tytuł  

Memorandum Informacyjne Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. 
Spółka Akcyjna. 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem w zakresie Oferty Publicznej, zawierającym informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie 
Publicznej i Emitencie. 

2. Nazwa (firma) i siedziba emitenta 

a. Dane rejestrowe Emitenta  

Nazwa Emitenta 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im Aliny Pieńkowskiej 
S.A. 

Adres siedziby ul. Kazimierza  Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań 

Telefon 61 8518 627 

Fax 61 8518 627 

E-mail osrodek@open.poznan.pl 

Nr KRS 
0000530819 
Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII  Wydział Gospodarczy 
KRS 

REGON 631255600 

NIP 783-170-80-18 

b. Dane rejestrowe Oferującego 

Nazwa Oferującego Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 

Adres siedziby ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, Polska 

Telefon +48 22 50 43 104 

E-mail makler@bossa.pl 

www www.bossa.pl 

Nr KRS 
0000048901 
wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON 010648495 

NIP 526-10-26-828 

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję Oferującego, jest podmiotem 
odpowiedzialnym za pośrednictwo w proponowaniu przez Emitenta objęcia Akcji Serii F.  

3. Nazwa (firma) i siedziba sprzedającego 

W związku z Ofertą Publiczną nie występuje sprzedający. 

4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów 
wartościowych, oferowanych w trybie oferty publicznej 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 
1 i nie więcej niż 3.360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda spółki 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

5. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia 
(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia 
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W związku z Ofertą Publiczną nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie istnieje 
podmiot zabezpieczający (gwarantujący). 

6. Cena emisyjna (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej 
ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości  

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych ustalona została Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/20170518 
(Uchwała Emisyjna) i wynosi 1,25 zł za jedną akcję.  

7. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie 
na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum, jak również 
że memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 
informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie 

Oferowanie Akcji Oferowanych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi 
w Memorandum Informacyjnym. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
w zakresie Oferty Publicznej, zawierającym informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie Publicznej 
i Emitencie. 

8. Wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być 
prowadzona na podstawie memorandum 

Akcje oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego są oferowane w trybie oferty 
publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 
tej Ustawy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku o którym mowa w art. 7 ust. 9, Emitent 
udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne. 

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 
emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 
Ustawy o Ofercie Publicznej, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto 
emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny 
sprzedaży, stanowią mniej niż 2.500.000,00 EUR,  i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający 
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych  takich papierów wartościowych, dokonanych w 
okresie poprzednich 12 (dwunasty) miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty.  

Oferta Publiczna akcji serii F spełnia warunki, zawarte we wskazanym wyżej przepisie, a Memorandum 
Informacyjne jest sporządzone i udostępnione zgodnie z tym przepisem.  

Emitent nie przeprowadzał żadnych ofert publicznych w okresie poprzednich 12 miesięcy.  

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez 
Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

9. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego oraz subemitentów 

Funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 
00-517 Warszawa, Polska. 

W związku z Ofertą Publiczną nie ustanowiono subemitentów ani nie jest planowane ich ustanowienie. 

10. Data ważności memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące 
memorandum zostały uwzględnione w jego treści  

Termin ważności Memorandum Informacyjnego rozpoczyna się z dniem jego udostępnienia do 
publicznej wiadomości i kończy się z dniem przydziału Akcji Oferowanych.  

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty Publicznej Akcji Oferowanych termin ważności 
Memorandum Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o 
odstąpieniu od Oferty Publicznej na stronach internetowych Emitenta www.open.poznan.pl i 
Oferującego bossa.pl, tj. w sposób, w jaki Memorandum Informacyjne zostało podane do publicznej 
wiadomości.  
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Termin ważności Memorandum Informacyjnego nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia 
udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości.  

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 1 września 2017 r. 
i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia 1 września 2017 r. 

11. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie 
jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Emitent jest obowiązany do udostępnia do publicznej 
wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub 
powzięcia o nim informacji, w formie Aneksu do Memorandum Informacyjnego oraz w sposób, w jaki 
zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, informacje o istotnych błędach lub 
niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii F, 
zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o 
których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu - do dnia wygaśnięcia ważności 
Memorandum.  

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie informację powodującą zmianę treści udostępnionego 
do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego lub Aneksów do Memorandum Informacyjnego 
w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na ocenę Akcji Serii F 
Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, 
w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. Aneksy do Memorandum Informacyjnego i 
Komunikaty Aktualizujące będą publikowane na stronach internetowych:  

 Emitenta www.open.poznan.pl 
 Oferującego www.bossa.pl  

 

 

http://www.open.poznan.pl/
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1. Czynniki ryzyka  

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta inwestorzy 

powinni z uwagą przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje 

zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych 

poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, samodzielnie lub łącznie z innymi czynnikami, może mieć 

negatywny wpływ na działalność Emitenta poprzez niekorzystne kształtowanie się jej przychodów, 

wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju. Wynikiem zaistnienia 

któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji 

Emitenta, co w konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego 

kapitału. 

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż 

istnieją inne okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone 

przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są mu 

znane. 

Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, 

prawdopodobieństwie zaistnienia lub też potencjalnego wpływu na działalność Emitenta. 

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

działalność  

1.1.1. Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców i podwykonawców 

Jednym z istotnych elementów modelu biznesowego Emitenta jest korzystanie z usług dostawców 

materiałów medycznych, materiałów gospodarczych oraz dostawców sprzętu medycznego, 

umożliwiających oferowanie wysokiej jakości usług medycznych pacjentom Spółki. W celu minimalizacji 

ryzyka uzależnienia działalności Emitenta od konkretnego dostawcy Spółka współpracuje z liczną grupą 

dostawców, dywersyfikując źródła zaopatrzenia i przeprowadzając konkursy ofert. Rynek materiałów 

medycznych, materiałów gospodarczych oraz sprzętu medycznego jest zdaniem Emitenta rynkiem 

wysoce konkurencyjnym, umożliwiającym Spółce swobodny wybór dostawcy danego produktu 

w oparciu o korzystną cenę i jakość oferowanych materiałów. 

1.1.2. Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często 

zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz 

znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy 

zwłaszcza prawa podatkowego - praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej 

dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta 

interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności 

Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. W skrajnym przypadku ryzyko zmiany 

przepisów prawa może doprowadzić do znacznego pogorszenia opłacalności prowadzonej działalności. 

Zmniejszenie tego ryzyka Emitent uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian 

przepisów i korzystanie z usług profesjonalnych doradców prawnych i podatkowych. 

1.1.3. Ryzyko związane ze współpracą z Narodowym Funduszem Zdrowia 

Udział wydatków prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia ogółem rośnie, natomiast większość 

usług medycznych jest finansowana przez NFZ ze środków zgromadzonych w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie znaczna większość usług medycznych świadczonych przez 

Emitenta jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na 

podstawie obowiązujących przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Świadczenia są kontraktowane przez państwowego monopolistę, co powoduje realizację 

restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług medycznych oraz kierowania się przy wyborze 
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świadczeniodawców przez NFZ, niekorzystnymi z punktu widzenia Spółki kryteriami np. niską cenę 

usługi, a nie kompleksowym dostępem dla pacjentów i jakością świadczonych usług. Duża część 

przychodów Spółki realizowana jest w oparciu o posiadany kontrakt z NFZ, przez co Spółka narażona 

jest na ryzyko związane z określanymi centralnie zasadami finansowania i refundacji. 

Przychody uzyskane na podstawie umów zawartych z NFZ stanowią w strukturze przychodów Spółki 

ze sprzedaży 68,76% (dane za 2016 r.). Umowy z NFZ podpisywane są odrębnie dla  poszczególnych 

rodzajów usług medycznych, tj. odrębnie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i odrębnie w 

ramach profilaktycznych programów zdrowotnych. W chwili obecnej Emitent ma zawarte umowy z NFZ 

na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną do dnia 30.09.2017 r. oraz na profilaktyczne programy 

zdrowotne do 30.06.2022 r. Po tym terminie konieczne będzie ponowne zawarcie kontraktu w celu 

kontynuowania świadczenia usług medycznych w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. 

Niezależnie od terminowego charakteru, każdy z kontraktów zawartych przez Emitenta z NFZ 

przewiduje możliwość rozwiązania go za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, zatem nie można 

wykluczyć rozwiązania któregokolwiek z kontraktów zawartych przez Emitenta z NFZ, przed upływem 

okresu, na jaki został zawarty. W ocenie Emitenta i w świetle posiadanej przez niego wiedzy oraz 

wieloletniego doświadczenia w dobrej współpracy z NFZ, nie istnieją przesłanki, które uzasadniałyby 

obawę co do kontynuacji współpracy. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zmiany zasad zawierania 

przez NFZ umów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne. Dodatkowym ryzykiem jest możliwość 

obniżenia wartości przyznanych Spółce kontraktów lub ich częściowej utraty wskutek nie wywiązywania 

się ze zobowiązań wobec NFZ, wynikających z podpisanych umów i odpowiednich przepisów prawa. 

Utrzymywanie przez Spółkę wysokiego standardu świadczonych usług medycznych oraz sprawdzone 

procedury prowadzenia dokumentacji sprawiają, że omawiane ryzyko jest w praktyce nieznaczne. 

Ponadto ryzyka opisane powyżej dotyczą wszystkich podmiotów leczniczych w Polsce korzystających 

z finansowania usług medycznych, poprzez kontrakty z NFZ ze środków zgromadzonych w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

1.1.4. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ 

Umowy zawarte przez Emitenta z NFZ posiadają ważne dla jego działalności zapisy dotyczące kar 

umownych. Stanowią one, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

z przyczyn leżących po stronie Emitenta oddział NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną. 

W przypadku wystawienia recept bądź zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie 

i finansowane w całości lub części przez NFZ - osobom nieuprawnionym lub w przypadkach 

nieuzasadnionych, oddział Funduszu może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość 

nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept lub odpowiednio równowartość kwoty 

nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, 

o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (tj. z dnia 11 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146). 

1.1.5. Ryzyko konkurencji 

Emitent - jak każdy podmiot gospodarczy - narażony jest na ryzyko konkurencji ze strony innych 

podmiotów z branży. Pomimo wyjątkowej pozycji Spółki na wielkopolskim rynku usług diagnostyki 

i leczenia nowotworów inwestorzy powinni brać takie ryzyko pod uwagę. W szczególności, w zakresie 

usług świadczonych na zasadach komercyjnych, konkurentem mogą być także niemieccy usługodawcy 

z branży medycznej.  

1.1.6. Ryzyko spadku popytu na usługi Emitenta 

Inwestorzy nabywający akcje Emitenta powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka obniżenia popytu na jego 

usługi, czego przyczyną może być - w segmencie usług kontraktowanych przez NFZ - zmniejszenie 

środków przeznaczonych w funduszu na zakup określonych usług, a w segmencie komercyjnym - 

zmiana preferencji pacjentów lub potencjalnych pacjentów odnośnie wyboru usługi bądź usługodawcy 

lub uznania usług za niedostępne cenowo wskutek wzrostu cen lub ubożenia pacjentów. 
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1.1.7. Ryzyko siły wyższej 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, ataki terrorystyczne 

lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 

gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność 

przedsięwzięć realizowanych przez  Emitenta. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.2.1. Ryzyko związane z błędami medycznymi 

Specyfika działalności Emitenta powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych 

i nienależytego wykonania badań diagnostycznych a w konsekwencji podniesienia przez pacjentów 

Emitenta roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Emitent dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 

najwyższą dostępną na rynku jakość usług świadczonych swoim pacjentom i ograniczyć do minimum 

ryzyko wystąpienia zarówno błędu medycznego, jak i nienależytej jakości usług świadczonych przez 

Emitenta. Emitent systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych, poprzez tworzenie 

nowych procedur zarządzania oraz postępowania z pacjentem. Emitent posiada wdrożony system 

zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008. 

Niezależnie od tego Emitent zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, zarówno w podstawowym, 

wymaganym przez polskie prawo zakresie, jak i ubezpieczenie dodatkowe, którego posiadanie jest 

dobrowolne, a także wymaga posiadania polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od 

współpracującego z nim personelu medycznego i podwykonawców. 

1.2.2. Ryzyko związane z brakiem skutecznej ochrony danych wrażliwych 

Działalność Emitenta wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych pacjentów, w tym 

w szczególności dotyczących stanu ich zdrowia. W związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej 

pacjentów Spółka posiada dostęp do szczególnie chronionych danych wrażliwych. Istnieje ryzyko, iż w 

toku działalności operacyjnej dojdzie do nieumyślnego ujawnienia danych wrażliwych. 

W celu minimalizacji ryzyka Emitent opracował i wdrożył zasady polityki bezpieczeństwa danych 

osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. W Spółce realizowane są działania 

przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają maksymalny poziom 

bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych, chroniąc je przed nieautoryzowanym 

dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją oraz służące zachowaniu ich integralności i 

rozliczalności. W codziennej pracy wszyscy pracownicy i współpracownicy Spółki są bezwzględnie 

zobowiązani do kierowania się ww. polityką. Zgodność bezpieczeństwa wdrożonej polityki z procedurą 

ISO potwierdzona została ponowieniem certyfikatu ISO 9001:2008. Prawidłowy przebieg procesu 

bezpiecznego przetwarzania danych osobowych na bieżąco monitoruje I nadzoruje wyznaczony w 

Spółce Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 

1.2.3. Ryzyko związane z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

W dniu 27 listopada 2015 r. Emitent podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn.: 

”Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa 

wielkopolskiego” w formie dotacji na kwotę 351.242,00 zł oraz w formie pożyczki na kwotę 804.485 zł,  

udzielonej do dnia 20 grudnia 2030 r., z okresem karencji w spłacie kapitału pożyczki do dnia 29 

września 2017 r. Całkowity koszt realizacji w/w przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu 

grupowego z udziałem innych podmiotów oszacowany został na 7.290.394,75 zł, w tym koszty 

kwalifikowane 7.202.285,49 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia (efekt rzeczowy) ustalono na 

31.10.2016 r. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia, tj., termomodernizacja budynków został już osiągnięty, 

natomiast efekt ekologiczny w postaci ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla o 551 Mg/rok 

ma zostać osiągnięty do 31.12.2017 r. Okres trwałości przedsięwzięcia został ustalony na 5 lat od 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy dotacji - 

ze względu na naruszenie warunków umowy, w tym m.in. niezakończenie realizacji przedsięwzięcia w 
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terminie, nieuzyskanie efektu rzeczowego lub ekologicznego, stwierdzenie pogorszenia lub utraty 

trwałości przedsięwzięcia - Emitent zobowiązany będzie do zwrotu środków z dotacji wraz z odsetkami 

naliczonymi jak od zaległości podatkowych. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy 

pożyczki - Emitent zobowiązany będzie do spłaty kapitału pożyczki wraz z oprocentowaniem oraz 

odsetkami umownymi i ustawowymi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu lub 

wypowiedzeniu umowy. W przypadku gdy udzielone Spółce dofinansowanie nie spełnia kryteriów 

uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną a rozwiązanie umowy pożyczki nastąpiło z powodu 

nieosiągnięcia, pogorszenia lub utraty trwałości przedsięwzięcia, Emitent zobowiązany będzie do 

zwrotu na żądanie NFOŚiGW kwoty korzyści wynikających z preferencyjnego oprocentowania pożyczki 

powiększonej o odsetki naliczone jak od zaległości podatkowych.  

1.2.4. Ryzyko związane z otrzymanymi dotacjami na realizację profilaktycznych programów 

zdrowotnych 

W zakresie świadczonej działalności leczniczej Emitent pozyskuje także środki finansowe na realizację 

zadań z tytułu profilaktycznych programów zdrowotnych zleconych przez Ministerstwo Zdrowia w 

ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” bądź na realizację rocznych 

programów zdrowotnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie, m.in. „Program profilaktyki 

i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn w województwie 

wielkopolskim” oraz „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim”. Emitent prowadzi też program 

„Rozwoju profilaktyki onkologicznej wśród kobiet na terenie Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Uzyskanie, wydatkowanie i rozliczanie tych środków jest regulowane przez szereg przepisów oraz przez 

umowy dotyczące poszczególnych dotacji. W przypadku stwierdzenia wykorzystania przekazanych 

środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, Spółka zobowiązana jest do zwrotu wydatkowanej 

niezgodnie z przeznaczeniem kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych.  

Ponadto w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy zawartej z Ministerstwem 

Zdrowia, Emitent może być zobowiązany do zapłaty kary umownej do wysokości 15% łącznej kwoty 

przekazanych środków publicznych na realizacje przedmiotu umowy. Także w przypadku 

niewykorzystania przekazanych środków w zakreślonym w umowie terminie, Spółka zobowiązania jest 

zwrócić te środki Zleceniodawcy. 

1.2.5. Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Ze względu na charakter i specyfikę działalności Emitenta istotne dla efektywnego jego funkcjonowania 

jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanej i kompletnej kadry medycznej oraz menedżerskiej, jak 

również doświadczonego zespołu administracyjnego. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku 

pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej, 

gdzie występuje wysokie zapotrzebowanie na personel lekarski i pielęgniarski, Emitent zwraca uwagę 

na ewentualne ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub 

konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. Spółka współpracuje z liczną grupą 

wykwalifikowanych lekarzy i specjalistów i występuje niska fluktuacja kadr, stąd ryzyko związane z 

utrzymaniem personelu medycznego i administracyjnego w odpowiedniej ilości ulega minimalizacji. 

Ponadto Spółka podejmuje różne działania zmierzające do uatrakcyjnienia miejsc pracy, poprzez 

politykę płacową i stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji, m.in. przez kierowanie na 

specjalistyczne, zarówno krajowe jak i zagraniczne kursy i konferencje naukowe, współfinansowanie 

szkoleń zawodowych oraz różnego stopnia studiów, delegowanie na staże w międzynarodowych 

placówkach o światowej renomie w medycynie, umożliwianie pisania publikacji i prac naukowych na 

podstawie zgromadzonych przez Spółkę danych medycznych. Dodatkowo w ramach prowadzenia 

polityki efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi Spółka wprowadziła program motywacyjny dla 

pracowników i współpracującego personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, osoby świadczące 

usługi w zakresie radiologii i mammografii), którego celem jest motywowanie tych osób do dalszej pracy 

na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką. 
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1.2.6. Ryzyko związane z awarią sprzętu medycznego 

Działalność Emitenta opiera się również w znacznej części na prawidłowo działających urządzeniach 

medycznych i sprzęcie komputerowym. Zaistnienie poważnej awarii sprzętu medycznego, która będzie 

niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, może spowodować czasowe wstrzymanie działalności 

Spółki lub trudności w realizacji usług medycznych. W celu zminimalizowania tego ryzyka Spółka 

zawiera stosowne umowy gwarancyjne oraz serwisowe, które zobowiązują firmy serwisowe do 

usunięcia awarii niezwłocznie po jej zaistnieniu lub do wymienienia sprzętu na nowy w przypadku gdy 

wady urządzeń nie mogą zostać usunięte w drodze naprawy. Emitent ogranicza ryzyko także poprzez 

ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych. 

1.2.7. Ryzyko niepełnej ochrony ubezpieczeniowej 

Część opisanych w niniejszym rozdziale ryzyk objętych jest ochroną ubezpieczycieli z tytułu umów 

ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest wynikiem decyzji podjętych przez Zarząd z 

należytą starannością i zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami. Obszary ryzyk 

nieobjętych ochroną ubezpieczeniową wynikają z niskiego prawdopodobieństwa ich materializacji lub z 

niemożności zawarcia umów ubezpieczenia dotyczących ryzyk tego rodzaju. Spółka zwraca uwagę, że 

ziszczenie się ryzyk nieobjętych ubezpieczeniem zawsze będzie generować dodatkowe koszty 

działalności. 

1.3. Czynniki ryzyka związane z emisją papierów wartościowych 

i instrumentami finansowymi 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie wszystkich Akcji Emitenta do obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW na rynku NewConnect. W związku 

z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą Publiczną ale także 

z ubieganiem się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu oraz z samym obrotem na rynku 

alternatywnym. 

1.3.1. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku zorganizowanym. Kurs akcji i płynność 

obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna 

i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie 

przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą 

charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta 

będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa 

niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników finansowych 

Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych 

czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów 

wartościowych. 

1.3.2. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu 

instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy: 

 zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

 zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów, 

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 

braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że 

majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. W tym przypadku jednak 

zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 

odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu jeżeli przed upływem w/w terminu sąd 

wyda postanowienie: 
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1) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania 

układowego lub postępowania sanacyjnego,   

2) w  przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym,  

3) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym. 

Zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza 

instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

sądu w przedmiocie:  

 odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu układowym, przyspieszonym 

postępowaniu  

 układowym lub postępowaniu sanacyjnym, 

 umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w pkt 1) lub 2) powyżej, 

 uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w pkt 2) lub 3) powyżej. 

 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - 

na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również: 

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

 jeżeli Organizator ASO uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie,  

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego 

wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić na dowolny okres obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 

Regulaminu ASO). 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - na 

żądanie Komisji Nadzoru Finansowego - 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. 

Art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu 

wskazane przez nią instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny 

prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności 

przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.3.3. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zwieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta 

w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 

Regulaminu ASO: 

 na wniosek Emitenta; 

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego 

organu.  

Paragraf 12 ust. 3 Regulaminu stanowi natomiast, iż przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego 
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Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi  a termin zawieszenia w takim przypadku 

może przekroczyć trzy miesiące. 

Art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie stanowi, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, KNF 

może zażądać od Organizatora ASO  zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu 

KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje, a termin ten może ulec 

przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w ASO lub naruszenia 

interesów inwestorów. 

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym 

zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.3.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy 

o Ofercie i Ustawy o Obrocie.  

 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 rozporządzenia 596/2014 (tj. Rozporządzenia MAR) – w 

zakresie obowiązku prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych, KNF może, w 

drodze decyzji nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej 

równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe 

ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, zamiast tej 

kary może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

Na podstawie art. 176a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent lub 

sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o obrocie, 

KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.  

Zgodnie z art. 174 a Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy Emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 rozporządzenia 596/2014 (tj. Rozporządzenia 

MAR), z naruszeniem art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 

2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 

kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw 

trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie 

obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o 

opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez 

osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 

05.04.2016, str. 1), Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.  

Na podstawie art. 175 w/w ustawy na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1-7rozporządzenia 596/2014 (tj. Rozporządzenia MAR), Komisja może, w 

drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2 072 800 zł; 

2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4 145 600 zł. 

Natomiast w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbsgq4teltqmfyc4mrygiytqobxg4
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Również stosownie do art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków 

wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy 

o Ofercie, KNF może:  

 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu,  

 nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację 

finansową podmiotu, na który kara jest nakładana,  

 zastosować obie kary łącznie.  

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń w przyszłości 

w odniesieniu do Spółki. Skutkiem nałożenia kar administracyjnych może być - oprócz pogorszenia 

wyniku finansowego - także pogorszenie się reputacji Emitenta, mogące negatywnie wpływać na kurs 

jego akcji. 

1.3.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kary przez Organizatora Alternatywnego 

Obrotu 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta 

karę upomnienia lub karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

 obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również 

dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

 obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej 

i gospodarczej  Emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość w związku z niepodjęciem przez 

emitenta prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie i terminie wskazanym w dokumencie 

informacyjnym, zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego 

pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b Regulaminu ASO), 

 obowiązek przekazania podmiotom, do których kierowana jest niepubliczna oferta nabycia akcji 

emitenta w związku z zamiarem ich wprowadzenia do Alternatywnego systemu Obrotu dokumentu 

i informacji o treści określonej w przepisach Regulaminu (§ 15c Regulaminu ASO), 

 obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych (§ 17 Regulaminu ASO), 

 obowiązek niezwłocznego opublikowania – na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu - 

informacji wymaganej zgodnie z przepisami Regulaminu ASO wraz z podaniem przyczyn braku 

wcześniejszego jej opublikowana (§ 17a Regulaminu ASO), 

 obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO 

(§ 17b Regulaminu ASO). 

Na podstawie §17c ust.2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję 

o nałożeniu kary określonej w § 17c Regulaminu ASO (kary upomnienia lub kary pieniężnej) może 

wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających 

na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do 

opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w 

Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub 

pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym 

Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone powyżej, lub też 

nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, Organizator Alternatywnego 

Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną 

na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. 

1.3.6. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, 

zawieszeniem prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem 

autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku: 
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 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3 lat (lub krótszego 

okresu - w przypadku wydania przez Organizatora ASO zgody, o której mowa w § 18 ust. 4 

Regulaminu ASO),  

 zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO,  

 skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców  

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot ten 

wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub 

interes jego uczestników. 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 3 letniego 

okresu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w §18 ust. 4 

Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie podpisze nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 30 

dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator Alternatywnego 

Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

1.3.7. Ryzyko związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy z animatorem rynku 

Zgodnie z § 9 ust. od 2 do 2g Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania 

lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania 

animatora rynku w ASO Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych 

danego emitenta w systemie notowań jednolitych oraz zawiesza obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku. 
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum 

Informacyjnym  

2.1. Emitent 

Nazwa Emitenta 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej 
Spółka Akcyjna 

Adres siedziby ul. Kazimierza  Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań 

Telefon 61 8518 627 

Fax 61 8518 627 

E-mail osrodek@open.poznan.pl 

Nr KRS 
0000530819 
Sąd Rejonowy- Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII  Wydział Gospodarczy 
KRS 

Sposób reprezentacji 

Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu w 
przypadku Zarządu:  
 jednoosobowego uprawniony jest  jedyny Członek Zarządu; 
 wieloosobowego: 

- dwóch członków Zarządu działających łącznie lub  
- jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem 

Osoby działające w imieniu Emitenta: 

 Dariusz Godlewski - Prezes Zarządu 

 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym. 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Spółki 
stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 

 
 

Działając w imieniu spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej 
Spółka Akcyjna. z siedzibą w Poznaniu, będąc odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone 
w Memorandum Informacyjnym, niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy 
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Memorandum nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 
Dariusz Godlewski - Prezes Zarządu 
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2.2. Oferujący  

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80 

Numer KRS: 0000048901 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: +48 (22) 504 30 00 

Fax: +48 (22) 504 31 00 

Adres e-mail: pierwotny@bossa.pl 

Adres strony internetowej: www.bossa.pl 

 

Osoby działające w imieniu Oferującego: 

 

Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu  

Agnieszka Wyszomirska - Prokurent  

 

 

Oświadczenie Oferującego 

 

Działając w imieniu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., oświadczam, że zgodnie 

z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w częściach Memorandum Informacyjnego, przy sporządzeniu których Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. brał udział, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 

w tych częściach Memorandum Informacyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie. 
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3. Dane o emisji lub sprzedaży 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 

emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych 

z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 

ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz 

zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych  

3.1.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych akcji 

W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.360.000 (trzy 
miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartość 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 zł (jeden złoty) 
i nie większej niż 3.360.000 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

3.1.2. Uprzywilejowanie akcji 

Akcje Serii F nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.  

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

3.1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

3.1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji 

Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii F Emitenta nie zostają wprowadzone. 

3.1.3.3. Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o Ofercie 

Obrót instrumentami finansowymi Emitenta podlega niektórym ograniczeniom określonym w ustawie z 
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej Ustawa o Ofercie. 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej albo  

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓ %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję 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, a w przypadku zmiany wynikającej z 

nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym 

systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie 

z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.  

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku: 

1)  zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

a) 2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych, 
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b) 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym 

rynku regulowanym niż określony w lit. a lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 

liczby głosów. 

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po 

rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 

publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby 

głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.  

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie, obowiązki określone powyżej, spoczywają również na podmiocie, 

który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, 

gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 

deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do 

podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowiązki określone powyżej, spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem 

lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:  

- po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 

nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub  

- odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne.  

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa powyżej, liczba głosów posiadanych w spółce 

publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub 

zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.  

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, które są wykonywane 

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z 

tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których 

w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta 

danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z 

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym 

dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych 

standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, 

str. 2). Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza 

pozycję długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 

14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).  

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania 

uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 

69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego 

samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w 

art. 69 Ustawy o Ofercie.  

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają informacje o:  

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  

2) 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;  
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3) 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;  

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

spółki;  

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.  

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez 

rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia 

oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji; 

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa 

w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz 

dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie 

i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 

 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji 

każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.  

Ponadto, zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie wyżej opisane obowiązki dotyczące ujawniania stanu 

posiadania i wezwań, na zasadach określonych w art. 87 Ustawy o Ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, odpowiednio spoczywają również na:  
1. 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;  

2. 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:  

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;  

3. na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 

posiadaniem akcji łącznie przez:  

a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,  

b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

4. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

a) 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,  

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 

obrocie 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,  
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c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu;  

5. 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;  

6. łącznie 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;  

7. na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 6, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach;  

8. na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.  

Obowiązki, o których mowa w art. 69 i następnych Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku 

zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem 

porozumienia, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony 

tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.  

Obowiązki opisane 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, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej, obowiązki określone 

powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia.  

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 

publicznej przez:  

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych;  

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej:  

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 

zależne; 

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie pkt 4 

powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

3) 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.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 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 obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie. 
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1 Ustawy 

o ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, 

o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem 
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warunków określonych w tych przepisach, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę 

pieniężną: 

 w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1 000 000 zł; 

 w przypadku innych podmiotów - do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 

5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł.   

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku 

naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, przez podmiot niedokonujący 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonujący takiego zawiadomienia 

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w ust. 1a, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1a powyżej, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie, Komisja 

bierze w szczególności pod uwagę:  

1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania;  

2) przyczyny naruszenia;  

3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;  

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub 

podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile 

można tę skalę ustalić;  

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;  

6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas 

wyjaśniania okoliczności naruszenia;  

7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana 

jest kara.  

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie kara pieniężna w wysokości, o której mowa w:  

1) art. 97 ust. 1 albo 1h Ustawy o Ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów 

określonych w tym przepisie;  

2) art. 97ust. 1a albo 1b Ustawy o Ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów 

określonych w ust. 1a.  

Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o Ofercie kara pieniężna, o której mowa w art. 97 ust. 1, albo ust. 1h, 

ust. 1a albo 1b Ustawy o Ofercie może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w 

skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.  

W decyzjach o nałożeniu kary, o których mowa powyżej, Komisja może zobowiązać podmiot 

dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań 

stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania 

czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie 

bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary 

pieniężnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, 

Komisja może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu 

zarządzającego podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, karę 

pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.  

3.1.3.4. Ograniczenia swobody obrotu określone w Rozporządzeniu MAR 

Do emitentów, których instrumenty finansowe dopuszczone są do obrotu na MTF (alternatywnym rynku 

obrotu) lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF znajdują 

zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
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kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie MAR). 

Od 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie MAR  zastąpiło dotychczasowe regulacje odnoszące się do sposobu 

postępowania z informacją poufną i transakcji dokonywanych przez insiderów, w tym okresów 

zamkniętych, wynikające z Ustawy o obrocie.  

Informacją poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR jest: 

a) określona w sposób precyzyjny informacja, która nie została podana do wiadomości publicznej, 

dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 

większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub 

na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

b) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 

finansowych, oznacza to także informację przekazaną przez klienta i związaną z jego zleceniami 

dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określoną w sposób 

precyzyjny, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 

jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do 

wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 

finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę 

powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Informację uznaje się za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona na zbiór okoliczności, 

które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub 

można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacja ta, jest w wystarczającym stopniu 

szczegółowa, aby można było wyciągnąć z niej wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu 

okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów 

pochodnych.  

W związku z tym, w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest 

zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób 

precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie 

tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego 

przyszłego wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację 

poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. 

Przykładowo, informacja dotycząca wydarzenia lub zbioru okoliczności będących pośrednim etapem w 

długotrwałym procesie może dotyczyć na przykład stanu negocjacji w sprawie kontraktów, warunków 

wstępnie ustalonych podczas negocjacji w sprawie kontraktów, możliwości emisji instrumentów 

finansowych, warunków obrotu instrumentami finansowymi, wstępnych warunków emisji instrumentów 

finansowych lub rozważenia możliwości zakwalifikowania instrumentu finansowego do głównego 

indeksu lub skreślenia instrumentu finansowego z takiego indeksu (punkt 17 Preambuły 

Rozporządzenia MAR). 

Informacja, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący 

wpływ na ceny instrumentów finansowych lub instrumentów pochodnych, oznacza informację, którą 

racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu 

swych decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z punktem 14 Preambuły Rozporządzenia MAR, racjonalni inwestorzy opierają swoje decyzje 

inwestycyjne na informacjach, którymi już dysponują, tj. na informacjach dostępnych ex ante. Na 

pytanie, czy podejmując decyzję inwestycyjną, racjonalny inwestor prawdopodobnie wziąłby pod uwagę 

określoną informację, należy więc odpowiedzieć na podstawie informacji dostępnych ex ante. Ocena 

taka musi uwzględniać spodziewany wpływ informacji w świetle całokształtu powiązanej działalności 

emitenta, niezawodność źródła informacji oraz wszelkie inne zmienne rynkowe, które w danych 

okolicznościach mogą wpłynąć na instrumenty finansowe. 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: a) wykorzystywania informacji 

poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; b) rekomendowania innej osobie lub 

nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub c) bezprawnego ujawniania informacji 
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poufnych. Ponadto, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie dokonywania 

manipulacji na rynku lub usiłowania dokonania manipulacji na rynku.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, 

gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając 

lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty 

finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub 

zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy 

zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za 

wykorzystywanie informacji poufnej.  

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała 

informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce 

wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:  

a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; 

lub  

b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 

zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę 

osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa powyżej, oznacza wykorzystywanie 

informacji poufnych w rozumieniu art.. 8 Rozporządzenia MAR, jeżeli osoba stosująca daną 

rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce 

wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, 

z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w 

ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Również dalsze ujawnienie rekomendacji lub 

nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie 

informacji poufnych zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub 

nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Zakazy wynikające z art. 8 oraz art. 10 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do wszystkich osób 

będących w posiadaniu informacji poufnych z racji bycia członkiem organów administracyjnych, 

zarządczych lub nadzorczych emitenta; posiadania udziałów w kapitale emitenta; posiadania dostępu 

do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub zaangażowania w 

działalność przestępczą. Przepis ten ma także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w 

posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione w akapicie pierwszym, jeżeli 

osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej, art. 8 

Rozporządzenia MAR ma zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu 

decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 

Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta 

nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, 

bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów 

pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni 

kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec 

roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z 

przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub prawem krajowym.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia MAR osobą pełniącą obowiązki zarządcze jest osoba 

związana z emitentem, która jest członkowiem organu administracyjnego, zarządzającego lub 

nadzorczego emitenta; lub pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem tych organów, przy czym ma 

stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz 

uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy 

gospodarcze tego podmiotu. 

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego 

obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w 

trakcie okresu zamkniętego: a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia 
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wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej 

sprzedaży akcji; albo b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji 

pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, 

w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z 

nimi związanych. 

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby 

blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz Komisję Nadzoru Finansowego o każdej transakcji 

zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub 

do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 26) Rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną rozumie się: 

a) małżonka lub partnera uznawananego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z 

małżonkiem,  

b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym,  

c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 

przez okres co najmniej roku; lub  

d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni 

osoba pełniącą obowiązki zarządcze u emitenta lub osoba, o której mowa w w lit. a), b) lub c) 

powyżej, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została 

utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym 

stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia MAR, powyżej opisane wymogi oraz zakazy, mają zastosowanie 

do:  

a) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 

b) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na MTF, zostały dopuszczone do obrotu 

na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;  

c) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na OTF;  

d) instrumentów finansowych nieujętych w lit. a), b) lub c), których cena lub wartość zależą od ceny 

lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, 

w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.  

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia MAR, ma ono również zastosowanie do zachowań lub transakcji, 

w tym ofert, dotyczących sprzedaży na aukcjach na platformie aukcyjnej zatwierdzonej jako rynek 

regulowany uprawnień do emisji lub innych produktów sprzedawanych na aukcji na podstawie 

uprawnień do emisji, nawet gdy produkty sprzedawane na aukcji nie są instrumentami finansowymi, 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010. Bez uszczerbku dla wszelkich przepisów szczególnych 

odnoszących się do ofert składanych na aukcjach wszelkie wymogi i zakazy zawarte w niniejszym 

rozporządzeniu odnoszące się do składanych zleceń mają zastosowanie do takich ofert.  

Zakazy odnoszące się do manipulacji na rynku i usiłowania dokonania manipulacji stosuje się również 

do: 

a) kontraktów towarowych na rynku kasowym niebędących produktami energetycznymi 

sprzedawanymi w obrocie hurtowym, w przypadku których transakcja, zlecenie lub zachowanie 

ma wpływ, może mieć wpływ lub ma na celu wpłynięcie na cenę lub wartość instrumentu 

finansowego, o którym mowa w ust. 1;  

b) rodzajów instrumentów finansowych, w tym umów na instrumenty pochodne lub instrumentów 

pochodnych dotyczących transferu ryzyka kredytowego, w przypadku których transakcja, 

zlecenie, oferta lub zachowanie ma lub może mieć wpływ na cenę lub wartość kontraktu 

towarowego na rynku kasowym, jeżeli ta cena lub wartość zależy od ceny lub wartości tych 

instrumentów finansowych; oraz  

c) zachowań związanych ze wskaźnikami referencyjnymi.  

Rozporządzenie MAR stosuje się do wszelkich transakcji, zleceń lub zachowań dotyczących wszelkich 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia MAR, niezależnie od 

tego, czy takie transakcje, zlecenia lub zachowania mają miejsce w systemie obrotu.  
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Zakazy i wymogi Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do działań i zaniechań mających miejsce w 

Unii Europejskiej i państwach trzecich, dotyczących instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia MAR. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, państwa członkowskie zapewniają, aby zgodnie z 

prawem krajowym, by w razie wystąpienia naruszeń art. 14 i 15, art. 17 ust. 1, 2, 4, 5, i 8, art. 19 ust. 1, 

2, 3, 5, 6, 7 i 11 Rozporządzenia MAR, właściwe organy (Komisja Nadzoru Finansowego) miały 

uprawnienia do nakładania co najmniej następujących sankcji administracyjnych i stosowania co 

najmniej następujących środków administracyjnych: 

a) nakazu zobowiązującego osobę odpowiedzialną za naruszenie do zaprzestania określonego 

postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania;  

b) wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich 

ustalenie;  

c) publicznego ostrzeżenia wskazujące osobę odpowiedzialną za popełnienie naruszenia oraz 

charakter naruszenia;  

d) cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia dla firmy inwestycyjnej;  

e) tymczasowego zakazu sprawowania funkcji zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec każdej 

osoby pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej 

uznanej za odpowiedzialną za popełnienie naruszenia;  

f) w przypadku ponownych naruszeń art. 14 lub 15 – stałego zakazu sprawowania funkcji 

zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec każdej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w 

firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za odpowiedzialną za popełnienie 

naruszenia;  

g) tymczasowego zakazu zawierania transakcji na własny rachunek wobec każdej osoby pełniącej 

obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za 

odpowiedzialną za popełnienie naruszenia;  

h) maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej 

wartości korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je określić;  

i) w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w 

wysokości co najmniej:  

i. w przypadku naruszeń art. 14 i 15 – 5 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym 

walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.;  

ii. w przypadku naruszeń art. 16 i 17– 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym 

walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz  

iii. w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 – 500 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym 

walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r. 

j) w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości 

co najmniej:  

i. w przypadku naruszeń art. 14 i 15 – 15 000 000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów 

osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 

organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość 

tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.;  

ii. iw przypadku naruszeń art. 16 i 17 – 2 500 000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów 

na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 

zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej 

kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz  

iii. w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym 

walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r. 

 
Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 724), która weszła w życie w dniu 6 maja 2017 r., 

dostosowano Ustawę o obrocie do nowych przepisów Rozporządzenia MAR poprzez usunięcie 

rozdziału 2 działu VI Ustawy o obrocie i wprowadzenie nowej wysokości sankcji administracyjnych za 

naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR. 

 

Zgodnie z obowiązującym art. 174 Ustawy o obrocie na każdego, kto wbrew zakazowi, o którym mowa 

w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na 
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rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną 

do wysokości 2 072 800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast tej kary, KNF może 

nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

 

Na podstawie art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej 

obowiązki zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, z 

naruszeniem art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach 

dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, 

okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku 

podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o 

opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez 

osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 

05.04.2016, str. 1), KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł. 

 

Zgodnie z art. 175 Ustawy o obrocie, na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, 

o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR (tj. w zakresie informowania o transakcjach 

dokonanych przez osoby zarządzające i z nimi blisko związane), KNF może, w drodze decyzji, nałożyć 

karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2 072 800 zł; 

2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4 145 600 zł. 

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot 

w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast tych kar, KNF może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

 

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia 

MAR, m.in. w zakresie wskazanym w  art. 174 i art. 175 Ustawy o Obrocie, Komisja może nakazać 

podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz 

zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych 

przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji 

za naruszenie obowiązków, o których mowa w tych przepisach. 

 

Na podstawie art. 176d Ustawy o obrocie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną 

lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przepisów Rozporządzenia MAR, 

m.in. w zakresie wskazanym w  art. 174  i art. 175 Ustawy o Obrocie, Komisja może, w drodze decyzji, 

zakazać osobie fizycznej, do której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania przez tę osobę 

prawną lub tę jednostkę przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym m.in. w  art. 174 i art. 

175 Ustawy o Obrocie, zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, 

których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat. 

Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie 

obowiązków, o których mowa w tych przepisach. 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR, m.in. w zakresie wskazanym 

w art. 174 i art. 175 Ustawy o Obrocie, przez osobę fizyczną, Komisja może, w decyzji w sprawie 

zastosowania środków, o których mowa w tych przepisach, zakazać tej osobie fizycznej zawierania, na 

rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty 

finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat. 

 

W nowelizacji Ustawy o obrocie, wprowadzono również nowe sankcje karne za bezprawne ujawnienie 

informacji poufnej, jej wykorzystanie, za udzielanie rekomendacji na podstawie informacji poufnych oraz 

manipulację instrumentami finansowymi. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgy3damjwgu4toltqmfyc4mzwgmzdeojqgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgy3damjwgu4toltqmfyc4mzwgmzdeojrga
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Zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 180 Ustawy o obrocie, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w 

art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, ujawnia informację poufną, podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo 

karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie, a zgodnie z art. 181 Ustawy o obrocie, 

kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR, wykorzystuje informację 

poufną, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo 

obu tym karom łącznie. 

 

Zgodnie z art. 182 Ustawy o obrocie, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b Rozporządzenia 

MAR, udziela rekomendacji lub nakłania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których 

dotyczy informacja poufna, podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 

4, albo obu tym karom łącznie. 

 

Na podstawie art. 183 Ustawy o obrocie, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia 

MAR, dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia, podlega grzywnie do 5 000 

000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Kto zaś 

wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 

Rozporządzenia MAR, podlega grzywnie do 2 000 000 zł. 

3.1.3.5. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji - Ustawa z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 

ze zm.) 

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 
EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony 
obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, 
do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega 
przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.  
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy 
zamiaru:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości 
lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  

4) 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 euro.  
 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10.000.000 euro,  

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w 
celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, 
że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:  

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,  
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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:  

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów,  

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów,  

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w 
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa 
w art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  
 
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 
dominujący.  
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w 
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
wszczęcia.  
 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów).  
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której 
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku.  
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności 
przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o 
realizacji tych warunków.  
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich 
wydania koncentracja nie została dokonana.  
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.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, między innymi, 
jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.  
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 
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przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 
w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji.  
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku 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, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH.  
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek 
uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto 
wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do 
przywrócenia stanu poprzedniego.  
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów 
ustawy.  
Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw W 
zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie 
Koncentracji).  
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i 
powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.  
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których 
dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów 
powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje 
wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1) zawarciu odpowiedniej umowy,  

2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

3) przejęciu większościowego udziału.  
 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 
posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.  
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, 
niż 5 mld EUR,  

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  
 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2.500 mln EUR,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz  

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  
 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:  
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1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których 
normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na 
własny rachunek lub na rachunek innych,  

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku 
od daty nabycia. 

3.1.3.6. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach dotyczących kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw - Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Nabywanie instrumentów finansowych Emitenta może skutkować dokonaniem koncentracji 

przedsiębiorców naruszającej konkurencję. Zagadnienie to regulują ustawa z 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity z 26.01.2015r. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. 

zm. ) oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę (art. 13 ustawy) obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), 

jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Obowiązek 

zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

a) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

b) 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; 

c) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

d) 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 euro. 

Zgodnie z art. 14 ustawy - nie podlega zgłoszeniu m.in. zamiar koncentracji: 

a) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 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, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

b) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują odpowiednio wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie 

wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca 

przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 

antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego 

wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja 

powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani 

do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na 

dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w 

szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

Prezes UOKiK 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 zgody. 
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Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają z 

Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji, które zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o 

wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które 

przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie 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: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można 

również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania 

koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 

więcej niż 5 miliardów euro, oraz  

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że 

każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2,5 miliarda euro,  

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,  

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co 

najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów 

euro, oraz 

łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

3.1.4. Ustanowione zabezpieczenia 

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zabezpieczeniach ustanowionych na Akcjach Serii F. 

3.1.5. Świadczenia dodatkowe 

Z posiadaniem żadnej z Akcji Serii F nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz 
Emitenta ani innych osób. 

3.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, 

wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, 

jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy 
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z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec 

zmianie  

Emitent spodziewa się pozyskania w ramach Oferty Publicznej, w przypadku objęcia wszystkich Akcji 
Oferowanych, środków pieniężnych w łącznej wysokości nie przekraczającej równowartości 2,5 mln 
EURO liczonej według kursu z dnia wyznaczenia ceny emisyjnej (tj. około 10,5 mln zł).  

Przy założeniu iż, środki z emisji Akcji serii F zostaną pozyskane w kwocie ok. 4,2 mln zł Emitent planuje 
przeznaczyć je na następujące realizacje: 

Cel Kwota  (mln zł) 

I. Inwestycja rozbudowy Ośrodka w tym: 3,7 

1. Modernizacja budynku 2,2 

2. Zakup sprzętu 1,5 

II. Zasilenie kapitału obrotowego Spółki 0,5 

Razem 4,2 

Emitent planuje zatem inwestycję rozbudowy Ośrodka, umożliwiającej rozszerzenie zakresu 

świadczonych usług diagnostycznych oraz opieki nad pacjentem po leczeniu onkologicznym.  

Planowana inwestycja o wartości ok. 10 mln zł obejmuje:  

 przebudowę aktualnie istniejących pomieszczeń i rozbudowę budynku oraz jego 

termomodernizację,  

 wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego z Ośrodkiem Leczenia Bólów Kostnych,  

 zakup specjalistycznych urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnych, endoskopy, 

wyposażenie pomieszczeń dla pacjentów).  

Część środków na sfinansowanie inwestycji pozyskana została w drodze emisji akcji serii D, planuje 

się, że dalsze finansowanie zostanie pozyskane w drodze emisji akcji serii F a część pochodzić będzie 

z kredytu lub pożyczki. Natomiast termomodernizacja budynku zostanie wykonana z wykorzystaniem 

środków stanowiących dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

W wyniku realizacji planowanych inwestycji zostanie przygotowana powierzchnia wynosząca blisko 1 

tys. m2 na potrzeby tzw. chirurgii jednego dnia oraz centrum rehabilitacji onkologicznej.  

Powyższe inwestycje mają na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży, w tym głównie świadczeń 

komercyjnych, osiąganych poza kontraktami z NFZ oraz udziału przychodów komercyjnych w 

przychodach ze sprzedaży ogółem (z tytułu realizacji badań profilaktycznych, wynajmu sali i sprzętu, 

prowadzenia szkoleń).  

Priorytetem dla Emitenta jest pomyślne zrealizowanie inwestycji rozbudowy Ośrodka, która jest 

realizowana od 2016 roku. Inwestycja ta jest czasochłonna i wymaga nakładów, jednak pozwoli 

Emitentowi na rozwój działalności chociażby poprzez możliwość wykonywania nowych zabiegów. 

Przewidywany rozwój wpłynie również na zwiększenie rozpoznawalności Emitenta.  

Zasilenie kapitału obrotowego będzie następowało elastycznie, w miarę pojawiającego się 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej. 

W przypadku pozyskania mniejszej niż zakładana wartość wpływów emisji całość zostanie 

przeznaczona na finansowanie inwestycji rozbudowy Ośrodka. 

3.3. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały 

zaliczone do szacunkowych kosztów emisji  

Według szacunków Emitenta łączne koszty emisji wyniosą maksymalnie 50 tys. zł 

Do kosztów emisji zaliczone zostały: 
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- szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 20 tys. zł netto, 

- koszty sporządzenia memorandum informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30 
tys. zł netto, 

- szacunkowe koszty promocji oferty: 0 tys. zł netto. 

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu 
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki nad wartością nominalną 
akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

3.4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, 

na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Spółki.  

Zgodnie z art. 431 § 1 k.s.h. w związku z art. 430 k.s.h. oraz zgodnie z art. 415 § 1 k.s.h., podwyższenie 

kapitału zakładowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością trzech czwartych 

głosów. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru), jednakże w interesie spółki walne zgromadzenie, działając na 

podstawie art. 433 § 2 k.s.h., może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 

W takim przypadku uchwała walnego zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru wymaga większości co 

najmniej czterech piątych głosów.  

Na podstawie stosowanego odpowiednio przepisu art. 310 § 2 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia 

o podwyższeniu kapitału może określać minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego, o 

jaką następuje podwyższenie („kapitał widełkowy”). W takim przypadku podwyższenie kapitału 

zakładowego dochodzi do skutku z chwilą objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna 

wartość nominalna jest równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego przewidzianego 

w uchwale o podwyższeniu - oraz - złożenia przez zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o 

wysokości objętego kapitału zakładowego. Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w 

granicach określonych w uchwale walnego zgromadzenia. Uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej 

powzięcia. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

Ponadto na mocy art. 444 -447 k.s.h statut może upoważnić zarząd spółki na okres nie dłuższy niż 3 

lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach i w granicach określonych w tych przepisach. 

Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego 

zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.  

Na podstawie § 9 Statutu Emitenta Zarząd Spółki w okresie 3 lat od dnia wpisu przekształcenia w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. do dnia 12.11.2017) jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku 

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3/4 kapitału zakładowego tj. 

kwotę 3.360.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 3.360.000 akcji zwykłych na okaziciela, o 

wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja (Kapitał Docelowy).  

Akcje Serii F zostały wyemitowane zgodnie z treścią Uchwały Zarządu Spółki nr 1/20170518 z dnia 18 

maja  2017 roku objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Kantorską 

prowadzącą Kancelarię w Poznaniu, Rep. A nr 6180/2017 

Treść uchwały jest następująca: 

UCHWAŁA NR 1/20170518 

Zarządu Spółki 

Ośrodek Profilaktyki  

i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  

z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji  

serii F w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 



Ośrodek Prof i laktyk i  i  Epidemio log i i  Nowotworów im.  A.  P ienkowskiej  S .A.     

 

Memorandum In formacy jne   37 | Strona 

 

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1-3, art. 

431 § 2 pkt 3, art. 432, art. 447 § 1 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd Spółki uchwala co następuje: 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty  11.141.653,00 zł (jedenaście milionów sto 

czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote) do kwoty nie mniejszej niż 11.141.654,00 zł 

(jedenaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) i nie większej niż 

14.501.653,00 zł (czternaście milionów pięćset jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote), to jest o 

kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 3.360.000,00 zł (trzy miliony trzysta 

sześćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 

nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.360.000 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji 

serii F, o numerach od 0000001 do 3360000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o 

łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 3.360.000,00 zł (trzy 

miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) („Akcje Serii F”),  

3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku 

z art. 431 § 7 oraz art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu 

subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii F, w drodze złożenia 

przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego 

Spółki w Statucie.  

5. Wszystkie Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

6. W związku z treścią § 1 uchwały nr 11/2017Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F, ustala się cenę emisyjną Akcji Serii F w wysokości 1,25 

zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.  

7. W związku z treścią § 2 uchwały nr 11/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii F, niniejszym pozbawia się dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F. Opinia uzasadniająca 

powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

8. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 

Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.; dalej: 

„Ustawa o ofercie”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż 

wobec faktu, że spodziewane wpływy brutto z emisji Akcji Serii F, liczone według ich ceny emisyjnej wraz 

z wpływami z tytułu takich ofert publicznych papierów wartościowych dokonanych w okresie poprzednich 

12 miesięcy, nie przekroczą kwoty 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z 

postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu 

o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie.  

9. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:  

a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą 

w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 

poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz 

pierwszy na rachunku papierów wartościowych,  

b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału 

zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane 
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lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego 

roku obrotowego. 

10. Zarząd Spółki upoważniony i zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności faktycznych 

i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:  

a. określenia i ogłaszania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F, a także ewentualnej 

zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F, 

b. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji Serii F, 

c. określenia zasad przydziału Akcji Serii F oraz dokonania przydziału Akcji Serii F. 

 

Wyżej wskazana Uchwała nr 1/20170518 z dnia 18 maja 2017 roku została podjęta przez jedynego członka 

Zarządu Spółki. 

3.5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia 

akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn 

wyłączeń lub ograniczeń tego prawa  

Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji na okaziciela serii F 
w stosunku do liczby posiadanych akcji zgodnie z art. 433 § 1 KSH (prawo poboru). 
 
Załącznik do Uchwały nr 1/20170518 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej S.A. z dnia 18 maja 2017 r.  

OPINIA ZARZĄDU 

spółki 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. 

w przedmiocie  

WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU 

Zarząd spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  

z siedzibą w Poznaniu, dalej określanej jako „Spółka”, mając na uwadze: 

 wyrażenie poparcia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie dla realizacji przez Zarząd Spółki planu, 

obejmującego przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną, pozyskanie zewnętrznych inwestorów oraz 

wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, celem 

pozyskania kapitału niezbędnego na zakup sprzętu i przeprowadzenie inwestycji, 

 sukcesywne realizowanie powyższego planu, w tym dokonanie kolejnych emisji akcji: serii C, serii D oraz 

akcji serii E. 

w trybie art. 433 § 2 ksh w zw. z art. 447 § 1 ksh przedstawia niniejszym opinię w przedmiocie uzasadnienia 

wyłączenia prawa poboru akcji w kapitale zakładowym podwyższonym w ramach kapitału docelowego. 

Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki za 

zasadne i rekomenduje pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F. 

W ocenie Zarządu, uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma 

na celu umożliwienie pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój działalności w nowych 

strategicznych obszarach, stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów i zwiększenie 

dynamiki rozwoju Spółki.  

Wyłączenie prawa poboru akcji serii F przyczynić się powinno do poszerzenia akcjonariatu o podmioty 

zainteresowane dokapitalizowaniem Spółki, a w szczególności do uzyskania odpowiedniego 

rozproszenia akcji wymaganego Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. dla wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. 

Wyłączenie prawa poboru akcji serii F nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji także przez 

dotychczasowych Akcjonariuszy.  



Ośrodek Prof i laktyk i  i  Epidemio log i i  Nowotworów im.  A.  P ienkowskiej  S .A.     

 

Memorandum In formacy jne   39 | Strona 

 

Należy zatem przyjąć, iż działając w najlepszym interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w 

interesy dotychczasowych Akcjonariuszy, a umożliwia pozyskanie niezbędnego kapitału oraz realizację 

założonych planów rozwoju Spółki i osiągnięcie celów emisji. 

Wobec powyższego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.  

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii F wynosiła 1,25 zł (jeden złoty 
dwadzieścia pięć groszy). Cena ta jest tożsama z ceną emisyjną akcji serii D Spółki, które oferowane były przez 
Spółkę w ramach przeprowadzonej w grudniu 2015 r. oferty publicznej 

3.6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć 

w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie 

dywidenda  

Zgodnie z art. 347 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który zostanie przeznaczony przez walne 

zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:  

a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w 

dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały 

wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,  

b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje 

te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy 

od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

Wszystkie akcje Spółki są równe w prawach do dywidendy, wobec czego na jedną akcję przypada 

dywidenda w wysokości kwoty przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie Emitenta do wypłaty 

akcjonariuszom podzielonej przez liczbę wszystkich akcji Emitenta.  

Statut Emitenta nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w tej kwestii. 

Wszystkie akcje Emitenta będą mogły uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, o ile 

przeznaczony będzie przez Walne Zgromadzenie Emitenta do podziału za rok obrotowy, kończący się 

w dniu 31.12.2017 r.   

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 4/20170518 z dnia 18 maja 2017 r. postanowiło 
przeznaczyć kwotę zysku netto za rok obrotowy 2016 r.  w wysokości 2.968,55 zł w całości na kapitał 
zapasowy Spółki. 

3.7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu 

oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez 

emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności 

tych podmiotów wobec nabywców oraz emitenta  

Prawa związane z oferowanymi w ramach niniejszego Memorandum Akcjami Serii F Emitenta wynikają 
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o 
Ofercie, a także postanowień Statutu Emitenta. 

Prawa o charakterze majątkowym   

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do udziału w zysku (prawo do dywidendy)  
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Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 k.s.h.). Statut Emitenta nie przewiduje innego 
sposobu podziału zysku. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy 
są posiadaczami akcji w dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy. Dzień ten wyznacza zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień ten może 
być wyznaczony albo na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo na inny dzień w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 k.s.h.). W myśl art. 348 § 2 
k.s.h. prawo do dywidendy powstaje zasadniczo w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, jednak 
jeśli Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku wyznaczyło dzień dywidendy na dzień inny, niż 
dzień powzięcia uchwały, wówczas prawo akcjonariuszy do dywidendy powstaje w dniu dywidendy. 
Prawo do wypłaty dywidendy staje się zaś wymagalne od dnia terminu wypłaty dywidendy. Według art. 
348 § 3 k.s.h. termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przy 
określaniu terminu wypłaty dywidendy na uwadze mieć należy także brzmienie Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 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 (art. 348 § 1 k.s.h.). Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu 
zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do 
wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, 
z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Statut nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy. 

Prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru nowych akcji)  

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. 

Na warunkach, o których mowa w art. 433 k.s.h., akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa poboru 

w części lub w całości w interesie Spółki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje walne zgromadzenie 

w drodze uchwały podjętej co do zasady większością co najmniej 4/5 głosów.  

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej  

W wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli 

dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych Akcji Emitenta.  

Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie 
może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 
wierzycieli. Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku. 

Prawo do zbycia akcji  

Art. 337 §1 KSH stanowi, że akcje są zbywalne. Statut Emitenta nie zawiera odmiennych regulacji w tej 
kwestii. 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach  

Każdy Akcjonariusz ma prawo ustanowić zastaw lub użytkowanie, którego przedmiotem będą akcje 
Emitenta. Zgodnie z art. 340 § 3 KSH, w przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej,  
gdy akcje 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.  

Prawo do umorzenia akcji  

Akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę 

(umorzenie dobrowolne).  

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności 

podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 

umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego (art. 359 k.s.h.). 

Prawa o charakterze korporacyjnym   

Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 
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Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4061 k.s.h.). 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).  

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 - 413 k.s.h.).  

Na każdą Akcję Serii D przypada jeden głos. Statut nie przewiduje zakazu przyznawania prawa głosu 

zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. Statut nie przewiduje ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu. 

Nie przewiduje również kumulacji i redukcji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje 

stosunek dominacji lub zależności. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych 

akcji. Akcjonariusz może co do zasady uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika.   

Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad zgromadzenia przyznane akcjonariuszowi lub akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 i 401 k.s.h.).  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy 

złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 

przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie 

podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 

Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu 

rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, 

jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, 

ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w 

sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.  

Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 k.s.h.). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 

do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy 

może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad.  

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422-427 k.s.h.). 

Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu 

pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być 

zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Oba powyższe powództwa 

mogą być wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów, ale 

także przez akcjonariusza, który: 

1) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

2) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

3) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia 

uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 
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Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być 

wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od 

dnia powzięcia uchwały. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania 

rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 

rozprawy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej 

spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz 

wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych.   

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 k.s.h.). 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady 

nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z 

podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną 

grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez daną grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze 

głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy 

wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na 

walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 

rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Przy wyborze rady nadzorczej grupami każdej akcji 

przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem jednakże wyłączenia 

głosów akcji niemych.   

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych – art. 84 – 
86 Ustawy o Ofercie).  

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne 

zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 

szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego 

walnego zgromadzenia. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o 

powołanie rewidenta do spraw szczególnych wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 

szczególnych.  

Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 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 może się zwrócić o udzielenie informacji dotyczących spółki także poza walnym 

zgromadzeniem. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, 

spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić 

udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności 

karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie 

informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez 

akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za 

tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni 

od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W dokumentacji przedkładanej 

najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi 

poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono 

informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować 

informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.  
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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. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego 

zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek 

do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.  

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej 
na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 k.s.h.). 

 

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.). 

 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed walnym zgromadzeniem oraz prawo żądania przesłania listy akcjonariuszy drogą 
elektroniczną (art. 407 k.s.h.). 

 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w 
tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 k.s.h.). 

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 

komisji  

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.). 

 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach określonych 
w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 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 i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia 
(art. 341 § 7 k.s.h.). 

 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał.  

Akcjonariusz może żądać również 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 (art. 

6 § 4 i 6 k.s.h.). 
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3.8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty 

dywidendy w przyszłości  

Emitent nie planuje wypłaty dywidendy za co najmniej najbliższe trzy lata obrotowe. W tym okresie zysk 

osiągnięty w roku obrotowym będzie przeznaczony na zwiększenie kapitałów własnych Emitenta. 

3.9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie 

płatnika podatku  

Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w zakresie zasad opodatkowania 

dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi powinni skorzystać z usług 

doradców finansowych, prawnych i podatkowych. 

3.9.1. Opodatkowanie dochodów z tytułu z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

Emitenta 

Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

uregulowane jest w przypadku osób fizycznych przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, a w przypadku osób prawnych przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach Emitenta przez nierezydenta, mogą znaleźć zastosowanie również przepisy właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych   

Od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4) i ust. 6 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, jest to przychód z kapitałów pieniężnych, który powstaje w dacie 

wypłaty świadczenia lub postawienia go do dyspozycji akcjonariusza.  

Jak stanowi art. 30a ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów 

(przychodów) z tytułu należności z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w 

obowiązujących przepisach prawa, płatnik pobiera podatek w wysokości 19 % stawki od łącznej wartości 

dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka 

akcyjna wypłacająca świadczenia jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów 

(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z 

zastrzeżeniem, iż art. 41 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że 

zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a 

wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Zgodnie z art. 

41 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów 

(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są podmioty 

prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. 
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Podatek pobiera się̨ w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku 

zbiorczego.  

Przychodu z  dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z 

dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w zeznaniu rocznym, z 

zastrzeżeniem obowiązku wskazania w zeznaniu rocznym dochodów (przychodów) przekazanych na 

rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, 

których tożsamość́ nie została płatnikowi ujawniona.  

Wskazane powyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca 

zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych  

Jak stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od 

dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony został w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podatku 

dochodowego zwolnione są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (i) wypłacającym dywidendę 

oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegająca 

w Rzeczypospolitej Polskiej lub 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; (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) 

w kapitale spółki, o której mowa w pkt (i); (iv) spółka, o której mowa w pkt (ii), nie korzysta ze zwolnienia 

z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 

osiągania. Ponadto, zwolnienie to z uwagi na brzmienie art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych, 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 akcje w spółce wypłacającej te należności w wysokości, 

o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie 

przez okres dwóch lat. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa 

powyżej, stosuje się: 

1) jeżeli posiadanie akcji, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 tej ustawy, wynika z tytułu własności; 

2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu własności oraz 

innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby 

posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione. 

 

Zwolnienie to na mocy art. 22 ust. 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma również 

zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości 

określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 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 akcji, w wysokości określonej w t. 22  ust. 4 pkt 3) 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której 

mowa w t. 22  ust. 4 pkt 2) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obowiązana do 

zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych 
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przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 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 po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Wskazane powyżej przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 22 ust. 

4c pkt 2 i 3 tej ustawy, stosuje się odpowiednio do: 

- dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacanych przez 

spółki, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółkom podlegającym w 

Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez 

względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, wypłacającej 

dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, będącej spółką mająca 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 

25%; 

- dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w 

Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającej w Rzeczypospolitej Polskiej lub 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, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w art. 22 ust. 4-4b Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Przytoczone powyżej przepisy art. 22 ust. 4-4d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do tej ustawy, przy 

czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy te mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony 

warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4c pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1, 2a-2d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Emitent, który 

dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest jako płatnik 

pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z 

uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W 

przypadku gdy wypłata należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona, płatnik pobiera podatek od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez 

niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Do 

poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 

należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do 

dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. W przypadku wypłat należności z tytułu dywidend oraz 

dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych 

uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 

rachunkach zbiorczych obowiązek, o którym mowa powyżej stosuje się do podmiotów prowadzących 

rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. Płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu 

przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza 

rachunku zbiorczego.  

Podatku nie pobiera się, jeżeli podatnicy korzystający ze zwolnienia podatkowego w związku 

z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi 

najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz 

z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione w tym przepisie.  
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Wskazane powyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 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. 

3.9.2. Opodatkowanie związane z obrotem akcjami 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych   

Przychód z odpłatnego zbycie akcji przez osobę fizyczną jest opodatkowany podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach określonych poniżej:  

Przychód z odpłatnego zbycia akcji stanowi przychód ze źródła – „kapitały pieniężne” zgodnie 
z art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Przychód podatkowy stanowi wartość́ wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty 
odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości 
rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w 
wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Przychód z odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji 
(art. 17 ust. 1ab Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę pomiędzy przychodem 
a kosztami jego uzyskania. Wysokość kosztów uzyskania przychodu ustala się odmiennie w zależności 
od okoliczności uprzedniego nabycia akcji będących przedmiotem odpłatnego zbycia zgodnie 
z art. 23 ust. 1 pkt 38 (akcje objęte za wkład pieniężny), art. 22 ust. 1f pkt 1 (akcje objęte w zamian za 
wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) lub art. 22 ust. 1f pkt 2 
(akcje objęte w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część) Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W przypadku odpłatnego zbycia akcji uzyskanych uprzednio 
nieodpłatnie (np.: darowizna, dziedziczenie), dochód ze zbycia akcji pomniejsza się o zapłacony 
podatek od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych). Ponadto, w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych przez podatnika w drodze spadku, 
kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia 
akcji (art. 22 ust. 1m Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia akcji, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, a dochodów 
uzyskanych z tego źródła nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 
27 oraz art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie ma zastosowania, 
jeżeli odpłatne zbycie akcji następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.  

Zgodnie z art. 30b ust. 6 w zw. z art. 45 ust. 1a pkt 1) i ust. 4 pkt 2) Ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do dnia 
30 kwietnia następnego roku podatkowego odrębne zeznanie o wysokości osiągniętego w roku 
podatkowym dochodu (poniesionej straty) opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazując m.in. dochody uzyskane w roku podatkowym z 
odpłatnego zbycia akcji oraz w tym samym terminie obliczyć i wpłacić należny podatek dochodowy. 
Podstawą do sporządzenia zeznania podatkowego jest informacja o dochodach z kapitałów pieniężnych 
sporządzana dla podatnika oraz właściwego dla niego urzędu skarbowego, w terminie do końca lutego 
roku następującego po roku podatkowym, przez podmioty prowadzące rachunek inwestycyjny 
podatnika.  

Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia akcji przez osoby fizyczne 
nie mające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania 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.  

Opodatkowanie dochodów osób prawnych  

Przychód z odpłatnego zbycie akcji przez osobę prawną jest opodatkowany podatkiem dochodowym 
od osób prawnych na zasadach określonych poniżej:  
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Przychód podatkowy stanowi wartość́ wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena 
bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ 
podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust. 1 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych).  

Przychód z odpłatnego zbycia akcji uważa się za związany z działalnością gospodarczą, tj. powstaje on 
w dacie zbycia akcji jako przychód należny, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymany, i podlega 
bieżącemu rozliczeniu (art. 12 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a 
kosztami jego uzyskania. Wysokość kosztów uzyskania przychodu ustala się odmiennie w zależności 
od okoliczności uprzedniego nabycia akcji będących przedmiotem odpłatnego zbycia zgodnie 
z art. 16 ust. 1 pkt 8 (akcje objęte za wkład pieniężny), art. 15 ust. 1k pkt 1 (akcje objęte w zamian za 
wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) lub art. 15 ust. 1k pkt 2 
(akcje objęte w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część) Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z odpłatnego 
zbycia akcji wynosi 19% podstawy opodatkowania.  

Przychody z odpłatnego zbycia akcji są łączone z innymi przychodami podatnika, a koszty związane 
ze zbywanymi akcjami, z pozostałymi kosztami uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 25 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które odpłatnie zbywają akcje, zobowiązane 
są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc lub co kwartał deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego zaliczki miesięcznej lub kwartalnej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od 
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie 
miesiące. Podatnik na mocy art. 25 ust. 6 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może 
również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu.  

Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji przez osoby nie 
mające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się z uwzględnieniem 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

3.9.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych   

Sprzedaż oraz zamiana akcji, zgodnie z  art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. a) i ust. 4 pkt 1) i 2), art. 3 ust. 1 pkt 1), 
4 pkt 1 i 2, art. 6. ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b), art. 7 ust. 1 pkt 1) lit. b) i pkt 2) lit. b) Ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na 
poniższych zasadach:  

W przypadku sprzedaży akcji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności 
cywilnoprawnej i ciąży na kupującym. Stawka podatku wynosi 1% wartości rynkowej akcji będących 
przedmiotem transakcji.  

Art. 9 pkt 9) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje zwolnienie od podatku od 
czynności cywilnoprawnych sprzedaży 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;  

- w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

W przypadku zamiany akcji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności 
cywilnoprawnej i ciąży na stronach transakcji, które są zobowiązane solidarnie do zapłaty podatku. 
Stawka podatku wynosi 1% wartości rynkowej akcji lub innych rzeczy albo praw majątkowych 
podlegających zamianie, od których przypada wyższy podatek.  

Art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że podatnicy są obowiązani, 
bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek od czynności 
cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem 
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przypadków, gdy podatku od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez płatnika. Notariusze są 
płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.  

3.9.4. Podatek od spadków i darowizn  

Darowizna akcji na rzecz osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn 
na poniższych zasadach:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na 
nabywcy akcji i powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę 
oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej 
formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny 
przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą złożenia takich oświadczeń.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania 
stanowi wartość nabytych akcji po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu 
w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wartość nabytych akcji 
przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych 
rzeczy i praw.  

Na mocy art. 4a ust. 1 pkt 1) Ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie akcji przez małżonka, 
zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku jeżeli, 
co do zasady, zgłoszą nabycie akcji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 
6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem innych warunków i okoliczności 
przewidzianych w art.4a ust. 2 i 4 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek zgłoszenia nie 
obejmuje przypadków, gdy: (1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej 
osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości 
rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 
Ustawy o podatku od spadków i darowizn lub (2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w 
formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron. Powyższe 
zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo 
jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.  

Zgodnie z art. 3 pkt 1) Ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi nie podlega nabycie praw 
majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym akcji), jeżeli 
w dniu nabycia ani nabywca, ani darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego 
pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 14 oraz art. 15 Ustawy o podatku od spadków i darowizn wysokość podatku ustala się w 
zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca (osobistego stosunku nabywcy do 
osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe). Jak stanowi Ustawa o podatku 
od spadków i darowizn, wyróżnia się następujące grupy podatkowe: 

1) grupę I, do której zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, 
ojczyma, macochę i teściów, przy czym za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również 
przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych 

2) grupę II, do której zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków 
pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, 
małżonków innych zstępnych; 

3) grupę III, do której zalicza się innych nabywców. 

Art. 17a ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatnicy podatku są obowiązani 
złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego 
wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy 
opodatkowania. W przypadku, gdy darowizna jest dokonywana w formie aktu notarialnego, płatnikiem 
podatku od spadków i darowizn jest notariusz.  



Ośrodek Prof i laktyk i  i  Epidemio log i i  Nowotworów im.  A.  P ienkowskiej  S .A.     

 

Memorandum In formacy jne   50 | Strona 

 

3.9.5. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Ordynacja podatkowa w art. 8 stanowi, iż płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa 

podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 

organowi podatkowemu. 

Konsekwentnie w świetle omawianych przepisów prawa podatkowego na Emitencie może spoczywać 

obowiązek płatnika do obliczenia podatku, jego pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu 

skarbowego. 

Na podstawie art. 30 §1 i § 3 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał któregokolwiek z 

nałożonych na niego obowiązków odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub 

podatek pobrany a niewpłacony. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się w przypadku, 

jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

3.10. Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz 

istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy Emitent zawarł 

takie umowy 

Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną 
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4. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów 

wartościowych. 

4.1. Warunki oferty. 

Akcje Serii F są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej 
w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie. 
Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego 
nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny 
emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, jednakże pod 
warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ustawy. Zgodnie z 
art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, emitent udostępnia do 
publicznej wiadomości memorandum informacyjne. Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało 
udostępnione na stronach internetowych Emitenta (www.open.poznan.pl) oraz Oferującego 
(www.bossa.pl). 

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 
nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 
Pienkowskiej S.A serii F (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. 

Zarząd Emitenta podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta, w tym dookreśli wszystkie niezbędne warunki subskrypcji akcji serii F oraz 
podejmie wszelkie działania związane z emisją i przydziałem Akcji. 

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Memorandum Informacyjnego lub 
znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie 
od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął 
wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum Informacyjnego będą 
udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do Memorandum Informacyjnego 
oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, tj. na stronach internetowych: 
www.open.poznan.pl i www.bossa.pl. 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub 
informacji w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu będą 
udostępniane do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało 
udostępnione Memorandum. 

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. 

Oferta Publiczna Akcji Serii F odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi 
w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 
informacje o Akcjach Serii F , ich ofercie i Emitencie. 

Oferta Publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 1/20170518 Zarządu Spółki z dnia 18 maja 2017 r. dotychczasowi Akcjonariusze 
Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii F. Opinia Zarządu dotycząca pozbawienia 
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F została zamieszczona w pkt 3.5 niniejszego 
Memorandum Informacyjnego Spółki. 

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności oraz z Akcjami 
serii F nie są związane żadne obowiązki świadczeń dodatkowych. 

4.2. Podział na transze. 

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane Inwestorom w bez podziału na transze. 
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4.3. Osoby, do których kierowana jest oferta. 

Akcje Serii F oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nierezydenci 
zainteresowani objęciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami 
prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania/siedziby lub rejestracji. 

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii F są: 

 osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 
dewizowego, 

 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 
w rozumieniu Prawa dewizowego 

4.4. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży. 

Oferta Publiczna Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

Przyjmowanie zapisów  Od 04.09.2017  do  05.09.2017 r. do godz. 18:00 

Planowany przydział Akcji 
Serii F 

06.09.2017 r. 

Miejsce przyjmowania 
zapisów  

Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ S.A.  

Rynek notowania Akcji Serii F Alternatywny System Obrotu - rynek NewConnect 

Terminy realizacji Oferty Publicznej Akcji Serii F mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o 
zmianie terminów Oferty Publicznej Akcji Serii F w porozumieniu z Oferującym. Po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie może zostać skrócony.  

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna 
informacja w trybie art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego 
do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne.  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów 
przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami 
będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten, stosownie do 
438 § 1 KSH nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku 
wydłużenia terminów zapisów do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie, 
zostanie podana stosowna informacja, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do 
Memorandum Informacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało 
opublikowane niniejsze Memorandum Informacyjne.  

W przypadku zmiany pozostałych terminów, stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej 
wiadomości w trybie art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego 
podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum 
Informacyjne, nie później niż w dniu upływu danego terminu.  

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Memorandum 
Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji 
Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona 
odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli zapisy 
na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych 
zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 



Ośrodek Prof i laktyk i  i  Epidemio log i i  Nowotworów im.  A.  P ienkowskiej  S .A.     

 

Memorandum In formacy jne   53 | Strona 

 

4.5. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania 

zapisem. 

Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej Akcji serii F zobowiązani są posiadać rachunek 
inwestycyjny w dowolnym biurze maklerskim działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Procedura składania zapisów na Akcje Serii F 

Zapisy ma Akcje Serii F składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Serii F i przyjmowane osobiście w POK 
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz za pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A.  

W ramach Oferty można składać zapisy na nie mniej niż 100 Akcji Serii F i nie więcej niż liczba Akcji 
Serii F zaoferowanych do objęcia w Ofercie. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie 
nie mogą przekroczyć liczby Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w Ofercie. Zapisy opiewające na 
wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę Akcji Serii F w Ofercie. 

Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Serii F wypełniony w trzech egzemplarzach 
formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym 
stwierdza, że: 

 zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnego i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki 
Oferty Publicznej; 

 zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii F w Publicznej Ofercie niż objęta 
zapisem lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum 
Informacyjnym; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Oferty Publicznej, oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane 
dobrowolnie, 

 wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz 
informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii F, Oferującemu 
i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii F oraz, że upoważnia 
te podmioty do otrzymania tych informacji. 

Wzór Formularza zapisu na Akcje Serii F stanowi Załącznik nr 5 do Memorandum Informacyjnego. 

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport 
w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej 
zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 
zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt 
zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii F  
w Ofercie Publicznej ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany 
za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane 
za nieważne. Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Oferty Publicznej zawartych 
w Memorandum Informacyjnym. Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji 
Serii F. 

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, 
potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapisy. 

Podstawy przydziału Akcji Serii F zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.8 Memorandum 
Informacyjnego. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenia zobowiązany jest, zgodnie z wykładnią art. 
437 § 2 KSH złożyć zapisy na subskrybowane akcje dla każdego swojego klienta z osobna. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii F 
w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany 
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za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane 
za nieważne. Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Oferty Publicznej zawartych 
w Memorandum Informacyjnym. Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji 
Serii F lub ogłoszeniem niedojścia emisji do skutku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt. 4.7 
niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

Termin związania zapisem 

Zapis na Akcje Serii F w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać 
jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii F 
z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt. 4.7 niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestorzy obejmujący Akcje Oferowane uprawnieni są do działania za pośrednictwem właściwie 
umocowanego pełnomocnika. Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas 
działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego 
zapisy na Akcje Oferowane. W związku z powyższym, inwestor, który zamierza skorzystać 
z pośrednictwa pełnomocnika przy składaniu zapisu powinien zapoznać się z zasadami udzielania 
pełnomocnictwa obowiązującymi w domu maklerskim, za pośrednictwem którego zamierza złożyć zapis 
na Akcje Oferowane. 

W razie składania Zapisu i Dyspozycji Deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa 
powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. 

Składanie Dyspozycji Deponowania 

Składając Zapis na Akcje Oferowane inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć 
nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Akcji Oferowanych, która umożliwi zapisanie na rachunku 
papierów wartościowych inwestora wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały mu przydzielone, bez 
konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. 

Dyspozycja Deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. 

Koszty i podatki, które musi ponieść inwestor zapisujący się na akcje oferowane 

Emitent uprzedza, że inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje Serii F mogą być obciążani opłatami 
z tytułu przyjęcia Zapisu na akcje w wysokości określanej w „Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego 
Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy”, która dostępna jest na stronie internetowej 
Oferującego – www.bossa.pl lub w poszczególnych POK Oferującego. 

Złożenie Zapisu na Akcje Oferowane nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem 
dochodowym. 

W świetle postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych wydatek na nabycie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który 
będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji. 

Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona od 
podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami 
finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana za 
pośrednictwem firm inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach 
rynku zorganizowanego, (iv) dokonywana poza rynkiem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy na rynku zorganizowanym 
– w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

4.6. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne 

niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty 

niepełnej. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na 
Akcje Serii F. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank 
przelewów. 

http://www.bossa.pl/
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Zgodnie z uchwałą nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy 
NBP nr 18/98), dane osób, dokonujących wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 10 tys. 
EURO podlegają wpisowi do ewidencji. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa bankowego, bank jest 
obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z 
przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 108 zd. 1 Prawa 
bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonywania w 
dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa bankowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu 
finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1505, z późń. zm.) dom maklerski i bank mają 
obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro (również, gdy jest ona 
przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą 
powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem 
pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Dom 
maklerski i bank są zobowiązane zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o 
transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnionym 
przestępstwem, , o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 
88, poz. 553, z późn. zmianami). 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii F jest jego opłacenie w kwocie wynikającej 
z iloczynu liczby Akcji Serii F objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej. 

Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Oferującego. 

Oznacza to, iż Inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu 
kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym 
czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, 
aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go 
instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się uwagę 
inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii F. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 

Brak wpłaty powoduje nieważność całego zapisu. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej Zapis 
na objęte zapisem Akcje Serii F uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Serii F wynikającą 
z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, 
będzie miał prawo nie przydzielić Akcji Serii F w ogóle lub przydzielić je według własnego uznania 
zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w pkt 4.8 Memorandum Informacyjnego. Wpłaty na Akcje 
Serii F nie podlegają oprocentowaniu. 

Wpłata za Akcje Serii F musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej 
w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek Oferującego.  

Wpłata na Akcje Serii F Oferowane dokonywana jest: 

 gotówką lub 

 przelewem na rachunek Oferującego numer: 81 1540 1157 2001 6610 4333 0005, 

prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym 
w tytule wpłaty: 

o dla osób fizycznych imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz  dopiskiem: 
„wpłata na Akcje Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A.”, 

o dla innych: nazwa subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Spółki Ośrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SA”. 

4.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą 

być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne. 

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych Zapisu przysługuje w przypadku publikacji aneksu do 
Memorandum Informacyjnego. 
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Zgodnie z art. 41 ust. 6 - 9 Ustawy o Ofercie jeżeli po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie 
udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia, okoliczności lub czynników, 
mogących mieć wpływać na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po udostępnieniu do publicznej 
wiadomości Memorandum Informacyjnego, a przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o 
których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje Serii F 
przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w 
jednym z POK firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Serii F oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni 
roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany 
terminu przydziału Akcji Serii F w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu na Akcje Serii F. 

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest 
udostępniany w związku z błędami w treści Memorandum lub czynnikami, o których Emitent powziął 
wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych 

Pomimo, iż ostateczna liczba Akcji Serii F oraz Cena Emisyjna zostanie podana przed rozpoczęciem 
zapisów, Emitent zobowiązany jest poinformować inwestora o przysługującym mu prawie do uchylenia 
się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie – art. 41 ust. 6 - 9, 
osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej Cenie 
Emisyjnej lub liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu przez złożenie w jednym z POK firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Serii F 
oświadczenia, na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej 
informacji. 

Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Serii F, przestaje być związany Zapisem z chwilą dokonania 
przydziału Akcji Serii F lub ogłoszeniem niedojścia emisji do skutku. 

4.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych. 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, na które złożono zapisy będzie niższa lub równa liczbie Akcji Serii 
F, Akcje Serii F zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do złożonych Zapisów. 

W przypadku, gdy popyt na Akcje Serii F będzie wyższy od liczby Akcji Serii F zaoferowanych, wówczas 
inwestorom zostaną przydzielone Akcje Serii F na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji 
będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ułamkowe części Akcji 
Serii F nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Serii F  łącznie kilku 
Inwestorom. 

W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu opisanego w akapicie powyżej, pozostaną Akcje Serii 
F nieprzydzielone w wyniku dokonanych zaokrągleń, zostaną one przydzielone, po jednej Akcji Serii F, 
kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Serii F. W przypadku zapisów na 
jednakową liczbę Akcji Serii F o przydziale zadecyduje Emitent. 

Emitent może odmówić dokonania przydziału Akcji Oferowanych w przypadku, gdy Zapis zostanie 

złożony przez lub w imieniu Inwestora prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta. 

O liczbie przydzielonych akcji Inwestor będzie poinformowany w POK, w którym złożył Zapis oraz 
ewentualnie w innym trybie uzgodnionym indywidualnie. 

Dostarczenie akcji Serii F 

Inwestor lub jego pełnomocnik składający zapis na Akcje Oferowane zobowiązany jest złożyć 
nieodwołalną Dyspozycję Deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii F, Zarząd podejmie działania 
mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. 

4.9. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot. 

Zwrot wpłat na Akcje Oferowane dokonanych na zapisy co do których inwestorzy uchylili się od skutków 
prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Memorandum Informacyjnego, zostanie dokonany 
zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu. w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia 
oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisu na Akcje Oferowane. 
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W przypadku niedojścia Oferty Publicznej Akcji Serii F do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów 
środków dokonany zostanie zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu w terminie 7 dni 
roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Publicznej Akcji Serii F do skutku. 

Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych Inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Serii F, lub 
których zapisy zostały zredukowane nastąpi w terminie 7 dni od dokonania przydziału Akcji Serii F, 
zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu. 

Zwroty środków następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków 
poniesionych przez Inwestora w związku z zapisem na Akcje Oferowane i zostaną pomniejszone o 
ewentualne koszty przelewu. 

4.10. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent 

może odstąpić od jej przeprowadzenia. 

Oferta Publiczna Akcji Serii F nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 gdy do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym nie 

zostanie objęta zapisem i należycie opłacone przynajmniej 1 Akcja Serii F, 

 Zarząd Emitenta nie złoży do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie 

podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały NWZ 

o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii F, lub 

 sąd rejestrowy wyda prawomocne orzeczenie w przedmiocie odmowy zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F. 

Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta publiczna może zostać odwołana lub zawieszona 

oraz, czy odwołanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty 

Na dzień sporządzania Memorandum Informacyjnego Zarząd Emitenta nie przewiduje zawieszenia 
Oferty Publicznej ani jej odwołania. Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub 
odwołania Publicznej Oferty po jej rozpoczęciu (tj. po publikacji Memorandum Informacyjnego). Do dnia 
rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo 
wycofaniu oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć 
decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać 
będą na zasadność zawieszenia oferty lub jej odwołania. Do czynników takich zaliczyć należy 
w szczególności zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć powodzenie 
Oferty akcji lub na cenę akcji Emitenta lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla nabywców 
Akcji Serii F. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe 
i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub Emitenta, 
które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą 
działalność Emitenta, (ii) a także wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ 
na działalność operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż 
przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe 
dla Emitenta. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta przed rozpoczęciem przyjmowania 
Zapisów na Akcje serii F to informacja o zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej 
wiadomości komunikatem aktualizującym w trybie art. 41 ust. 10 Ustawy o ofercie. 

Gdy informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje 
serii F, wówczas  zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie 
tj. w formie aneksu do Memorandum Informacyjnego. 

W przypadku zawieszenia Oferty Akcji Serii F w trakcie trwania subskrypcji złożone Zapisy na Akcje 
Serii F zostają przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu 
zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły Zapis na Akcje Serii F mają natomiast prawo uchylenia 
się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu 
do Memorandum Informacyjnego, na podstawie, którego Oferta jest zawieszana. Uchylenie się od 
skutków prawnych Zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym POK firmy 
inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, od którego skutków dana osoba się uchyla. Środki pieniężne 
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przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. 4.9 
Memorandum Informacyjnego 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji 
Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 
terminów Oferty , które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie 
późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej 
z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe 
terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w trybie, w jakim 
zostało opublikowane Memorandum Informacyjne. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Serii F w trakcie trwania subskrypcji, Inwestorzy przestają być 
związani złożonymi Zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają 
zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. 4.9 Memorandum Informacyjnego. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej ważność udostępnionego do publicznej wiadomości 
Memorandum Informacyjnego wygasa z dniem ogłoszenia w sposób określony w art. 47 ust. 1, przez 
Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej oraz rezygnacji z ubiegania się o wprowadzenie do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na podstawie tego Memorandum Informacyjnego. 

Na mocy art. 16 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną lub subskrypcją dokonywaną na podstawie 
Oferty Publicznej przez Emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji albo 
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o 
Ofercie, Komisja może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia.  

Komisja, w związku z Ofertą Publiczną lub subskrypcją może wielokrotnie zastosować środek 
przewidziany w pkt 2 powyżej. 

Ponadto, na mocy art. 18 Ustawy o Ofercie, KNF może zastosować powyżej przytoczone sankcje 
również gdy: 

1) Oferta Publiczna lub subskrypcja dokonywane na podstawie Oferty Publicznej, lub wprowadzenie 
akcji do obrotu w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
Emitenta; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów 
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 
mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

4.11. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku 

oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot lub o odstąpieniu 

od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu.  

W przypadku dojścia do skutku Oferty Publicznej informacja o tym fakcie zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po dokonaniu przydziału, 
w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej 
Spółki: www.open.poznan.pl oraz na stronie internetowej Oferującego: www.bossa.pl. 
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W przypadku niedojścia do skutku Oferty Publicznej informacja o tym fakcie zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji 
przez Emitenta, w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne, tj. na 
stronie internetowej Spółki: www.open.poznan.pl oraz na stronie internetowej Oferującego: 
www.bossa.pl. 

Informacja o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów 
na Akcje Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w formie aneksu do Memorandum 
Informacyjnego, które zamieszczone zostanie w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze 
Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej Spółki: www.open.poznan.pl oraz na stronie 
internetowej Oferującego: www.bossa.pl. 

Informacja o odstąpieniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej po rozpoczęciu zapisów na Akcje 
Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 
godzin po podjęciu takiej decyzji, w formie aneksu do Memorandum Informacyjnego, które 
zamieszczone zostanie w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne, tj. 
na stronie internetowej Spółki: www.open.poznan.pl oraz na stronie internetowej Oferującego: 
www.bossa.pl,  

W przypadku zawieszenia przeprowadzenia Oferty Publicznej po rozpoczęciu przyjmowania zapisów 
na Akcje Oferowane, wszystkie złożone zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły 
zapisy, będą mogły uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli w terminie dwóch dni roboczych 
od dnia udostępnienia aneksu do niniejszego Memorandum Informacyjnego zawierającego informację 
o zawieszeniu Oferty Publicznej (szczegółowe informacje o prawie do uchylenia się od skutków 
prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Memorandum Informacyjnego zostały wskazane 
w pkt 4.7 niniejszego Memorandum). 

4.12. Informacja na temat wprowadzenia Akcji do obrotu.  

Emitent ma zamiar ubiegać się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu:  
 

 3.255.938 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii 
D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.255.938,00 zł 
(trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem i 00/100),  

 484.700 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji serii E, o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 484.700,00 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery 
tysiące siedemset i 00/100),  

 3.360.000 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.360.000,00 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt 
tysięcy złotych i 00/100), 

 
Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii F Zarząd podejmie działania mające na celu 
jak najszybszej rejestracji Akcji serii F w KDPW i  rozpoczęcie notowań Akcji serii F. 
 
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu 
zorganizowanego. 

 
Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym systemie 
obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym 
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5. Dane o emitencie 

5.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta 

wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adres 

poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej, 

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer 

według właściwej identyfikacji podatkowej  

Nazwa (firma): 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 
Pienkowskiej spółka akcyjna S.A. 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Kazimierza  Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań 

Adres poczty elektronicznej: osrodek@open.poznan.pl 

Adres strony internetowej: www.open.poznan.pl 

REGON: 631255600 

NIP: 783-170-80-18 

Numer KRS: 0000530819 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII  Wydział 
Gospodarczy KRS 

Telefon: +48 61 8518 627 

5.2. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony  

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

5.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 

emitent  

Emitent został utworzony na podstawie powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisów prawa, a w szczególności Emitent został utworzony i działa na podstawie Kodeksu 
Spółek Handlowych.  
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu jako publiczny zakład opieki zdrowotnej 
został utworzony przez Wojewodę Poznańskiego Zarządzeniem z dnia 13 października 1998 r. w 
oparciu o przepisy Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 
z późn. zmianami) i wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Poznańskiego w dniu 
3.12.1998 r. pod nr 0286/0001. Następnie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 
działający na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Ośrodka i zatwierdzonego przez 
Wojewodę Poznańskiego został wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu 
Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy pod numerem PZOZ nr 39, a w dniu 26 marca 2002 r. do 
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
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Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 
0000100064. 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o.o. powstała w wyniku 
przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą: Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, dokonanego na podstawie art. 77 i 78 w zw. z art. 75 pkt 2) Ustawy o działalności 
leczniczej, Aktem przekształcenia z dnia 16 grudnia 2013 r. sporządzonym przed notariuszem Anną 
Kantorską w Poznaniu (Rep. A nr 10695/2013). Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. 
Aliny Pienkowskiej Spółka z o.o. działała na podstawie Aktu założycielskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. 
podpisanego przez założyciela spółki - Województwo Wielkopolskie i została zarejestrowana w dniu 
02.01.2014 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000492423. 
W dniu 24 października 2014 roku uchwałą nr 1/24102014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o.o. podjętą przed 
notariuszem Anną Kantorską w Poznaniu (Rep. A nr 9775/2014), stosownie do treści art. 551 w zw. z 
art. 577 k.s.h. przekształcono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą: 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.  
Zgodnie z art. 552 k.s.h. przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 
następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 
w dniu 12 listopada 2014 r., pod numerem 0000530819, na podstawie postanowienia sądu rejestrowego 
z dnia 7 listopada 2014 roku. 

5.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 

rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego 

utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer 

zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał  

Wpis Emitenta jako spółki akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000530819 w dniu 12 listopada 2014 roku. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.  

5.5.  Krótki opis historii emitenta  

1998  

XII Utworzenie przez Wojewodę Poznańskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod firmą: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu i wpis do rejestru zakładów 

opieki zdrowotnej.  

Jako placówka ochrony zdrowia Ośrodek prowadzi działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i 

leczenia nowotworów złośliwych oraz realizuje projekty z zakresu edukacji, promocji zdrowia, jak 

również badania naukowe oraz szkoleniowe dla różnych grup odbiorców (lekarzy, pielęgniarek, 

techników radiodiagnostyki, uczniów, mieszkańców Wielkopolski itp.). 

Początkowo podstawowym zakresem działalności placówki od jej powstania była profilaktyka chorób 

piersi realizowana poprzez wykonywanie badań mammograficznych i ultrasonograficznych 

wykonywanych stacjonarnie oraz badania genetycznej predyspozycji do zachorowań na nowotwory.  

Działalność Ośrodka z czasem skierowana była również na profilaktykę innych nowotworów m.in. 

przewodu pokarmowego, ginekologicznych i urologicznych. 

2000 

Uruchomienie nowoczesnego Laboratorium Analityczno-Diagnostycznego oraz Genetycznego Banku 

Danych Poradni Genetycznej, stanowiących zaplecze dla prowadzonych przez Ośrodek badań 
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profilaktycznych i diagnostycznych oraz zapewniających profesjonalną opiekę ponad jedenastu 

tysiącom rodzin, u których występuje dziedziczna predyspozycja do zachorowań na nowotwory.  

2002  

Rozpoczęcie wykonywania badań mammograficznych w mammobusie, docierającym do większości 

wielkopolskich gmin. 

Wizyta audytoryjno-studyjna specjalistów uniwersyteckich szpitali w Nijmegen i Leuven będących 

ośrodkami referencyjnymi w UE i uzyskanie rekomendacji co do jakości badań mammograficznych  

wykonywanych w OPEN. 

2005 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN:EN ISO 9001:2008 na terenie całej 

placówki. 

2006 

Rozpoczęcie masowych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego i 

prostaty dla mieszkańców Wielkopolski. 

2007 

Uruchomienie Pracowni Videodermatoskopii w ramach profilaktyki raka skóry i czerniaka.  

2008 

Uruchomienie pierwszej w Wielkopolsce Pracowni Mammografii Cyfrowej. 

2009 

Uruchomienie Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Piersi wyposażonej w zestaw do biopsji 

stereotaktycznej. 

2010 

Zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim audycie klinicznym jakości badań mammograficznych 

organizowanym przez Centrum Onkologii w Warszawie dla blisko 400 pracowni mammograficznych. 

2012 

Zakończenie rozbudowy placówki i uruchomienie nowych poradni diagnostyczno- zabiegowych. 

2013  

Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, dokonane decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 

r.  

Objęcie przez założyciela i jedynego wspólnika spółki z o.o. - Województwo Wielkopolskie 100 udziałów  

w kapitale zakładowym o łącznej wartości 4.000.000 zł .  

2014  

I Wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. 

Aliny Pienkowskiej Sp. z o.o.  pod numerem KRS 0000492423 w dniu 02.01.2014 r. 

IV Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. 

Aliny Pienkowskiej Sp. z o.o. do kwoty 4.480.000,00 zł, poprzez utworzenie nowych udziałów o łącznej 

wartości 480.000,00 zł, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/09042014 

z dnia 9 kwietnia 2014 r. i objęcie ich przez dotychczasowego wspólnika spółki - Województwo 

Wielkopolskie.  

VII Odnowienie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, ważnego 

do dnia  11 sierpnia 2017 r. i obejmującego: diagnostykę obrazową w ramach pracowni stacjonarnej i 

mobilnej, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, profilaktykę, diagnostykę laboratoryjną oraz 

epidemiologię nowotworów. 
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X Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą: Ośrodek 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna na mocy uchwały nr 

1/24102014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o.o. z dnia 24 października 2014 roku, podjętej przed 

notariuszem Anną Kantorską w Poznaniu (Rep. A nr 9775/2014). Objęcie przez założyciela i jedynego 

akcjonariusza - Województwo Wielkopolskie 4.480.000 akcji imiennych zwykłych serii A  o wartości 

nominalnej 1 zł każda akcja oraz łącznej wartości 4.480.000,00 zł.  

XI Wpisanie do  rejestru przedsiębiorców KRS spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 

im. Aliny Pienkowskiej S.A. pod numerem 0000530819  w dniu 12 listopada 2014 r. 

2015  

VI Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. 

Aliny Pienkowskiej S.A. do kwoty 6.401.015,00 zł w drodze emisji 1.921.015 nowych akcji imiennych 

zwykłych serii B,   o wartości nominalnej 1 zł każda akcja i łącznej wartości 1.921.015 zł, na mocy 

uchwały nr 9/23062015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2015 r. 

podjętej przed notariuszem Anną Kantorską w Poznaniu (Rep. A nr 5222/2015).  Objęcie akcji serii B 

przez Społeczną Fundację „Ludzie dla  Ludzi” w Poznaniu w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wydzielonej funkcjonalnie i finansowo pod nazwą: „Mobilna 

Pracownia Mammograficzna, obejmująca m.in. 2 mammobusy. Wpis podwyższonego kapitału 

zakładowego Emitenta w KRS nastąpił w dniu 17 lipca 2015  r.   

VI Uchwalenie Programu motywacyjnego dla pracowników i personelu medycznego świadczącego 

usługi na rzecz Spółki zatwierdzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/23062015 z 

dnia 23 czerwca 2015 r. określającego warunki objęcia przez osoby uprawnione Akcji Serii E Emitenta. 

X Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej S.A. do kwoty nie mniejszej niż 7.401.017,00 zł i nie większej niż 16.186.015,00 zł, 

poprzez emisję: 1.000.000 akcji imiennych zwykłych serii C, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8.300.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii D, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 485.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii E, na mocy uchwały nr 2/15102015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 

października 2015 r. podjętej przed notariuszem Anną Kantorską w Poznaniu (Rep. A nr 9144/2015).  

Objęcie 1.000.000 akcji imiennych serii C przez Województwo Wielkopolskie.  

XI Zawarcie umowy dotacji i pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - „Docieplenie budynków z remontem elewacji nieruchomości - przedsięwzięcie dofinansowane 

ze środków NFOŚiGW w ramach  projektu pn. ”Działania energooszczędne w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie województwa wielkopolskiego”. 

XII Oferta publiczna Akcji serii D prowadzona w okresie od 10 grudnia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r. na 

podstawie Memorandum Informacyjnego opublikowanego w dniu 4 grudnia 2015 r. Przydział Akcji serii 

D w łącznej ilości 3.255.938. Przydział i zawarcie umów objęcia Akcji serii E w łącznej ilości 484700 w 

ramach Programu motywacyjnego.  

2016  

I Wpis podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 11.141.653,00 zł o emisję akcji serii 

C, serii D i akcji serii E w KRS w dniu 03.02.2016 r.  
 

I Powołanie spółki zależnej: OPEN Inwestycje sp. z o.o. , w której Emitent posiada 100% udziałów w 

kapitale i głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka zależna jako spółka celowa została powołana 

do realizacji i rozliczenia planowanej inwestycji rozbudowy budynków Ośrodka i pełnienia funkcji 

inwestora zastępczego na rzecz Emitenta.  

 

IX Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie zgłaszalności na 

badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” oraz 

„Programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie 

województwa, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do 

lekarzy, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W ramach projektu zakupiony został 
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nowoczesny cytobus, który umożliwi i ułatwi kobietom dostęp do badań cytologicznych na terenie całego 

województwa. Projekt realizowany jest we współpracy z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” oraz 

Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG z siedzibą w Poznaniu. 

Wartość projektu: 6 245 976,33 zł, kwota dofinansowania z EFS: 5 309 079,88 zł. 

X Dematerializacja Akcji serii  D - zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW S.A. pod numerem PLOPIEN00013 w dniu 27.10.2016 r.  

X Zakończenie procesu termomodernizacji budynków – przedsięwzięcia pn. ”Działania 

energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” 

realizowanego w ramach dofinansowania na podstawie umów z NFOŚiGW.   

2017 

Realizacja programów zdrowotnych m.in. rozwoju profilaktyki onkologicznej wśród kobiet na terenie 

całej Wielkopolski oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego na terenie całej Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 

emitenta oraz zasad ich tworzenia  

Zgodnie ze Statutem Emitenta oraz obowiązującymi przepisami prawa Emitent tworzy następujące 

kapitały:  

 kapitał zakładowy, 

 kapitał zapasowy, 

 kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na 

wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Kapitał zakładowy  

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 

11.141.653,00 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote) i 

dzieli się na 11.141.653,00 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 

trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:  

a) 4.480.000 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 

od 0000001 do 4480000 o łącznej wartości nominalnej 4.480.000,00 zł (cztery miliony 

czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),  

b) 1.921.015 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście) akcji imiennych 

serii B, o numerach od 0000001 do 1921015, o łącznej wartości nominalnej 1.921.015,00 zł 

(jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście złotych),  

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 0000001 do 

1000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),  

d) 3.255.938 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 3.255.938, o wartości nominalnej 

1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.255.938 zł (trzy miliony 

dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych),  

e) 484.700 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E, o numerach od 000001 do 484.700, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja 

i o łącznej wartości nominalnej 484.700,00 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące 

siedemset złotych). 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 11.141.653,00 zł.  

Kapitał zapasowy  

Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych Emitent zobowiązany jest utworzyć kapitał zapasowy 

na pokrycie straty i przelewać do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten 

nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również 
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przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałe - po 

pokryciu kosztów emisji akcji.  

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego 

w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w 

sprawozdaniu finansowym. 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał zapasowy Emitenta wynosił 1.684.817,61 zł. 

Inne kapitały  

Statut Emitenta (§ 28) przewiduje także możliwość tworzenia kapitałów rezerwowych na pokrycie 

szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 

lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

Wartość kapitału własnego Emitenta.  

Zgodnie z bilansem Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, na 

wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje: 

 

[ zł ] 31.12.2016 

KAPITAŁ WŁASNY          12.829.439,16 zł 

Kapitał zakładowy          11.141.653,00 zł 

Kapitał zapasowy             1.684.817,61 zł 

Wynik finansowy bieżącego okresu                   2.968,55 zł 

źródło: Emitent 

5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  

5.8. 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 ze wskazaniem wartości 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 

wygaśnięcia praw obligatariuszy  

Na Dzień Memorandum Informacyjnego Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji 

dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.  

5.9. 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 w dacie 
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aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał 

zakładowy w tym trybie  

Na podstawie § 9 Statutu Emitenta Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku 

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3/4 kapitału zakładowego tj. 

kwotę 3.360.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 3.360.000 akcji zwykłych na okaziciela, o 

wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja (Kapitał Docelowy).  

W granicach Kapitału Docelowego podwyższenie kapitału może być dokonane na następujących 

zasadach: 

a) upoważnienie określone w Statucie zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu przekształcenia 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od dnia 12 listopada 2014 roku;   

b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; 

c) podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga 

uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji ustaloną uprzednio przez 

Zarząd; 

d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w 

części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;  

e) Zarząd może wydać akcje w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i 

niepieniężne.  

Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/20170518 z dnia 18 maja 2017 r. sporządzoną przed notariuszem Anna 

Kantorską Kancelaria Notarialna w Poznaniu Rep. A nr 6180/2017 Zarząd działając na podstawie 

upoważnienia § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego o kwotę 

nie większą niż 3.360.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 3.360.000 Akcji Serii F o wartości 

nominalnej 1,00 złotych każda akcja. Treść Uchwały Zarządu została zawarta w pkt. 3.4 niniejszego 

Memorandum. 

5.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 

notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane 

w związku z nimi kwity depozytowe  

Akcje Emitenta nie są ani nie były dotychczas przedmiotem obrotu na rynku papierów wartościowych. 
Emitent nie wystawił kwitów depozytowych.  

Zamiarem Emitenta jest dematerializacja i rejestracja w KDPW wszystkich Akcji Emitenta oraz złożenie 
wniosku wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji serii D, E oraz 
F. 

5.11. Informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez 

niego papierom wartościowym  

Emitent nie występował o nadanie ratingu Emitentowi ani papierom wartościowym Emitenta. 

5.12. Podstawowe informacje o powiązaniach 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), 
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formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta 

w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów  

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent jest podmiotem dominującym wobec : 

Open Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent posiada 14.100 udziałów o 
łącznej wartości 705.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i 100 % udziału w głosach na 
Zgromadzeniu Wspólników. 

Spółka zależna Open Inwestycje Sp. z o.o. powstała jako spółka celowa dla realizacji oraz rozliczen ia 
inwestycji polegającej na termomodernizacji i rozbudowie budynków, w których prowadzone jest 
przedsiębiorstwo Emitenta oraz zakupie nowych urządzeń. Open Inwestycje Sp. z o.o. jest 
kompleksowo odpowiedzialna za realizację inwestycji i pełni funkcję inwestora zastępczego na rzecz 
Spółki.  

W związku z prowadzeniem działalności leczniczej – przedmiotowo zwolnionej z podatku VAT, Emitent 
nie ma możliwości dokonania odliczenia tego podatku. Model realizacji inwestycji oparty o kontrolowaną 
przez Emitenta spółkę zależną będącą inwestorem zastępczym pozwoli na dokonywanie rozliczeń 
determinujących uzyskanie korzyści finansowych, poprzez uzyskanie oszczędności podatkowej w 
postaci podatku VAT od ponoszonych nakładów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
podatkowego.  

Podstawowe dane o spółce zależnej:  

Firma Emitenta:   Open Inwestycje spółka z ograniczona odpowiedzialnością  

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Poznań 

Adres:   ul. Kazimierza  Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań  

REGON:   363945831  

NIP:   7831738953 

KRS:    0000607109 

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII  Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji:  14.03.2016 r.  

 

Przedmiot działalności : 

Przedmiotem działalności gospodarczej OPEN Inwestycje Sp.  o.o. zgodnie z Umową spółki i Polską 

Klasyfikacją Działalności jest:  

68.32.Z Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego 

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,  

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi  

77. 39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń ( w tym maszyn i urządzeń medycznych)  

68. 32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  

68. 32. Z Przygotowanie inwestycji  

71. 11. Z. Działalność w zakresie architektury 

68. 32 Z. Nadzór inwestorski  

43. 99.Z. Roboty budowlane specjalistyczne  

74. 10. Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  

 
Emitent nie posiada akcji ani udziałów innych spółek lub spółdzielni 
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5.13. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

5.13.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi 

w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta, nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, poza powiązaniami 

wskazanymi punkcie 5.13.2. 

5.13.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi 

akcjonariuszami Emitenta 

Pan Dariusz Godlewski jest Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Emitenta posiadającym 150.000 akcji 

serii E, co stanowi 1,3% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Pan Dariusz Godlewski jest również Przewodniczącym Rady Społecznej Fundacji „Ludzie dla Ludzi”, 

która jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 18,68% udziału w kapitale zakładowym i głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe i 

organizacyjne, poza powiązaniami wskazanymi powyżej oraz w punkcie 5.13.1. 

5.14. 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 emitenta, w podziale na segmenty działalności  

5.14.1. Podstawowe informacje o działalności 

Przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych usług 

medycznych w zakresie: genetyki, profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych. 

Przedmiotem działalności gospodarczej Emitenta, zgodnie z jego Statutem i Polską Klasyfikacją 

Działalności, jest: 

 działalność lecznicza wykonywana w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych PKD 86; 

 działalność lecznicza wykonywana w formie leczenia szpitalnego PKD 86; 

 działalność w zakresie epidemiologii, profilaktyki i promocji zdrowia PKD 86; 

 działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności rehabilitacja psychofizyczna PKD 86.90.A;  

 działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia PKD 85; 

 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie medycyny PKD 72; 

 działalność wydawnicza PKD 58; 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z; 

 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z; 

 działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z.  

Ośrodek działa w Poznaniu nieprzerwanie od 1998 roku, początkowo jako samodzielny publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej.  Prowadzi działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia 

nowotworów złośliwych, a także edukacji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów 

złośliwych, jak również organizuje i prowadzi kursy dokształcające dla różnych grup odbiorców 

(pielęgniarki środowiskowe, technicy radiodiagnostyki, uczniowie, mieszkańcy Wielkopolski itp.).  
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Od 1998 roku Ośrodek prowadzi profilaktyczne badania mammograficzne, wykonując je stacjonarnie, a 

od 2002 roku również w mammobusie docierającym zwłaszcza do oddalonych od Poznania gmin. W 

ciągu dziesięciu lat wykonanych zostało ponad 150 tysięcy badań. Wysoka jakość badań 

mammograficznych została potwierdzona rekomendacjami uzyskanymi od wiodących europejskich 

ośrodków badań skryningowych w Leuven oraz Nijmegen. 

Od początku istnienia działalność Emitenta skierowana była także na profilaktykę raka szyjki macicy i 

raka gruczołu krokowego. 

W 2000 roku Ośrodek uruchomił nowoczesne Laboratorium Analityczno-Diagnostyczne oraz 

Onkologiczną Poradnię Genetyczną stanowiącą zaplecze dla prowadzonych przez Ośrodek badań 

profilaktycznych i diagnostycznych oraz zapewniającą profesjonalną opiekę ponad dziewięciu tysiącom 

rodzin, w których miały miejsce zachorowania na dziedziczne postaci nowotworów złośliwych. 

Aktualnie Ośrodek może także dokonywać badań znamion na skórze za pomocą specjalistycznego 

sprzętu medycznego. 

Od początku funkcjonowania Ośrodek prowadzi analizy epidemiologiczne w zakresie zachorowalności 

i umieralności powodowanej nowotworami na terenie Wielkopolski, co umożliwia identyfikację źródeł 

największego zagrożenia oraz tworzenie prognoz w tym zakresie. 

Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności związanej z profilaktyką, diagnostyką  i leczeniem  

nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz innych chorób społecznych. Do 

zadań Ośrodka należy w szczególności: 

 świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki zmian w piersiach i ich leczenia, 

 prowadzenia działalności  profilaktycznej i diagnostycznej w zakresie nowotworów przewodu 

pokarmowego,  układu moczowo-płciowego i skóry, 

 świadczenie wymienionych wyżej usług dla zakładów podstawowej opieki zdrowotnej i szpitali oraz  

innych podmiotów medycznych, 

 prowadzenie działalności badawczej i epidemiologicznej w zakresie nowotworów i innych chorób 

społecznych, polegającej między innymi na  opracowywaniu danych dotyczących zachorowalności 

i  śmiertelności nimi powodowanej, przy współpracy z instytucjami zajmującymi się zbieraniem tego 

typu danych, 

 prowadzenie poradnictwa genetycznego i  genetycznego banku danych w zakresie nowotworów 

warunkowanych dziedzicznie, 

 prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu prewencji, diagnostyki i epidemiologii 

nowotworów, 

 prowadzenie masowych badań przesiewowych dla populacji objętej administracyjnie działaniami 

Ośrodka. 

Obszar działalności Ośrodka obejmuje głównie województwo wielkopolskie. OPEN jest podstawową 

i wiodącą placówką w zakresie profilaktyki i diagnostyki  nowotworów dla regionu Wielkopolski. 

Odbiorcami usług Ośrodka są w większości mieszkańcy Wielkopolski korzystający z prawa do 

świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówka świadczy też  usługi 

komercyjne dla innych podmiotów i odbiorców indywidualnych. Konkurencję dla Ośrodka stanowią 

niewielkie placówki świadczące najczęściej tylko jeden rodzaj usług medycznych. 

Do poradni funkcjonujących w strukturze OPEN należą: 

 Onkologiczna Poradnia Genetyczna 

Korzystają z niej osoby u których istnieje ryzyko występowania dziedzicznej predyspozycji do 

zachorowania na  nowotwory. U osób takich prowadzona jest diagnostyka genetyczna złożona z dwóch 

etapów: analizy rodowodowo-klinicznej, w czasie której analizuje się przypadki zachorowań na 

nowotwory w danej rodzinie, z uwzględnieniem rodzaju nowotworu, typu histopatologicznego, wieku 

osoby chorej oraz stopnia pokrewieństwa z osobą poddaną badaniu. W zależności od wyniku analizy 

rodowodowo-klinicznej przeprowadzane są badania molekularne, mające na celu ustalenie mutacji w 

konkretnych genach odpowiedzialnych za predyspozycję dziedziczną do zachorowań na konkretne 

nowotwory. W chwili obecnej pod opieką Onkologicznej Poradni Genetycznej znajduje się ponad 11 

tysięcy rodzin z całego kraju, u których stwierdzono zwiększone prawdopodobieństwo zachorowań na 

nowotwory. Osoby te mają możliwość wykonywania przez naszą poradnię badań kontrolnych,  zgodnie 
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ze szczegółowymi zaleceniami wynikającymi z diagnozy. Onkologiczna Poradnia Genetyczna Ośrodka 

ściśle współpracuje z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych, kierowanym przez prof. 

Jana Lubińskiego, uznanego międzynarodowego eksperta w tym zakresie. Poradnia uczestniczyła bądź 

uczestniczy w kilkunastu projektach badawczych,  zarówno krajowych jak i zagranicznych,  których 

efektem są liczne publikacje w renomowanych pismach medycznych. 

 Poradnia Chirurgiczna 

W poradni tej przeprowadzane są konsultacje oraz  zabiegi chirurgiczne i diagnostyczne w znieczuleniu 

miejscowym. Dotyczą one głównie zmian w obrębie gruczołu piersiowego, tarczycy, skóry, przewodu 

pokarmowego. Poradnia dysponuje możliwościami bardzo precyzyjnej diagnostyki pod kontrolą 

ultrasnografii, w oparciu o system próżniowej biopsji mammotomicznej, który umożliwia precyzyjne 

pobranie z jednoczesnym wycięciem zmian z marginesem o średnicy od 1 do kilkunastu milimetrów. 

Całość zabiegu jest monitorowana na ekranie,  dając gwarancję dokładności i precyzji. 

 Poradnia Urologiczna 

Funkcjonuje ona w ścisłej współpracy z Kliniką Urologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i 

świadczy usługi przede wszystkim dla osób z dziedziczną predyspozycją do zachorowań na nowotwory 

układu moczowo-płciowego. 

 Poradnia Ginekologiczna 

Ukierunkowana jest na prowadzenie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów żeńskich 

narządów rodnych. Doświadczony zespół lekarski ma pod opieką ponad dwa tysiące pacjentek. 

 Poradnia Onkologiczna 

Prowadzi diagnostykę osób podejrzanych o występowanie choroby nowotworowej,  jak i kontrolne 

badania stanu zdrowia osób po leczeniu onkologicznym. Diagnostyka prowadzona jest przez wysokiej 

klasy specjalistów w oparciu o badanie przedmiotowe obrazowe i diagnostykę inwazyjną. Rocznie z 

usług Ośrodka w tym zakresie, korzysta blisko 20 tysięcy osób. 

 Pracownia Diagnostyczna 

Pracownia jest jedną z najnowszych linii diagnostycznych w zakresie schorzeń gruczołu piersiowego. 

Poza doświadczoną kadrą specjalistów, dysponuje znakomitym sprzętem diagnostycznym w postaci 

cyfrowych mammografów pracujących w warunkach stacjonarnych i mobilnych oraz nowoczesnych 

ultrasonografów. Wykonuje ona zarówno mammografię profilaktyczną, adresowaną do kobiet zdrowych, 

chcących sprawdzić stan swoich piersi jak i diagnostyczną, dla pań z podejrzeniem występowania 

różnych schorzeń. 

Profilaktyczne badania mammograficzne wykonywane są w warunkach stacjonarnych i w jednostkach 

mobilnych. Placówka dysponuje dwoma mammobusami, umożliwiającymi wykonywanie tego typu 

badań w terenie. Rocznie w tych pracowniach wykonywanych jest ponad trzydzieści tysięcy badań o 

bardzo wysokiej jakości. Świadectwem tego są pozytywne opinie ekspertów z renomowanych ośrodków 

diagnostycznych w Leuven/Belgia i Nijmegen/Holandia. Osoby pracujące w tej pracowni corocznie 

odbywają szkolenia w tym zakresie w Belgii i Holandii. 

 Pracownia Badań Przesiewowych 

Ta komórka zajmuje się organizacją badań profilaktycznych na terenie Wielkopolski. Dotyczy to 

organizowania badań mammograficznych oraz badań w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów 

jelita grubego i prostaty. Rocznie wykonywanych jest ponad 25 tysięcy badań mammograficznych, 8 

tys. badań w kierunku nowotworów jelita grubego i 6 tysięcy badań w kierunku nowotworów prostaty. 

 Pracownie USG  

Placówka posiada dwie pracownie diagnostyki ultrasonograficznej, w których prowadzone są  badania 

obrazowe piersi, jamy brzusznej, tarczycy i układu moczowo-płciowego. 

Ponadto OPEN przeprowadza wideodermatoskopowe badania znamion skórnych, jako profilaktykę 

czerniaka złośliwego oraz prowadzi szczepienia zapobiegające zakażeniom wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV), co stanowi profilaktykę dla raka szyjki macicy. 
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Do dyspozycji OPEN pozostaje również laboratorium analityczno-diagnostyczne, świadczące usługi na 

potrzeby Ośrodka  i innych podmiotów. 

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Ośrodek wykonuje również bezpłatne badania 

mammograficzne w mammobusie przeznaczone dla kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej 

nie chorowały na raka piersi, a od ostatniego badania profilaktycznego piersi minęły przynajmniej dwa 

lata. 

5.15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Memorandum informacyjnym 

Emitent dokonywał zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby 

działalności. Dokonywano zakupu środków transportu w tym mammobusu, specjalistycznego sprzętu w 

tym mammografu, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania komputerowego.  

Ponadto dokonano termomodernizacji nieruchomości wraz z remontem elewacji budynku przy ul. 

Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu. 

We wskazanym okresie Emitent poniósł również nakłady inwestycyjne związane z: 

- rozbudową OPEN etap II na kwotę 226.670,35 zł (inwentaryzacja kompleksu budynków, projekt 

koncepcyjny nadbudowy i nowych elewacji, ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne budynku z badaniami 

geotechnicznymi gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza sieci cieplnej, 

aktualizacja dokumentacji kosztorysowej) 

- wydatki związane z Wielkopolskim Uniwersytetem Zdrowia kwota 232.965,30 zł. 

W 2016 roku Emitent zakończył raportem podsumowującym zgromadzone wyniki przeprowadzonych  

jakościowych i ilościowych badań dotyczących zachowań związanych ze zdrowiem dorosłych 

mieszkańców województwa wielkopolskiego stanowiące podstawy i bardzo istotny element działania 

Wielkopolskiego Uniwersytetu Zdrowia (WUZ). 

Istotną transakcją dla Emitenta w 2016 roku było zawiązanie innej Spółki celowej OPEN Inwestycje Sp. 

z o.o. z kapitałem podstawowym 5.000 zł, realizującej inwestycję nadbudowy, przebudowy i zmiany 

sposobu użytkowania budynków OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26. Aktem notarialnym z dnia 

14 marca 2016 roku został podwyższony kapitał zakładowy Spółki zależnej o kwotę 700.000,00 zł. 

Zgodnie z protokołem Zgromadzenia Wspólników OPEN Inwestycje Sp. z o. o. Emitent dokonał dopłat 

w wysokości 1.001.100,00 zł. Emitent posiada 100% udziału w kapitale OPEN Inwestycje Sp. z o.o. 

W 2016 roku Emitent nie dokonywał inwestycji zagranicznych. 

5.16. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: 

upadłościowym, układowym, likwidacyjnym, ugodowym, 

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma 

lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta  

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe, likwidacyjne, ugodowe, 
arbitrażowe lub egzekucyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie istnieją 
jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania 
upadłościowego, układowego, likwidacyjnego, ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego. 

5.17. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami 

administracji publicznej, postępowań sądowych lub arbitrażowych, 
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włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co 

najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić 

według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub 

miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na 

sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej 

informacji o braku takich postępowań  

Nie są prowadzone oraz nie były prowadzone przez okres ostatnich dwunastu miesięcy żadne 
postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które 
mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową 
Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek 
postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliższej przyszłości. 

5.18. Zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację 

ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość 

realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień 

w nich inkorporowanych 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie 
wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

Zgodnie z bilansem Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, na 

wartość zobowiązań Spółki, składają się następujące podstawowe pozycje: 

[ zł ] 31.12.2016 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.987.911,20 

Rezerwy na zobowiązania 36.192,37 

Zobowiązania długoterminowe 812.867,05 

Zobowiązania krótkoterminowe 743.140,08 

Rozliczenia międzyokresowe 1.395.711,70 

Na dzień 31.12.2016 r. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 812.867,05 r., na 

które składa się:  

- pożyczka z dnia 27.11.2015 r. udzielona przez NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia 

„Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa 

wielkopolskiego na kwotę 804.485,00 zł  - zobowiązanie długoterminowe w kwocie 774.691,00 zł , 

- leasing finansowy z dnia 09.09.2016 r. udzielony przez Pekao Leasing na finansowanie zakupu sprzętu 

medycznego (laser chirurgiczny i aparat do krioterapii na kwotę 52.298,73 zł - zobowiązanie 

długoterminowe w kwocie 38.176,05 zł . 

Ponadto Spółka ma zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kredyt obrotowy dla 

podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w odnawialnej linii kredytowej z limitem do kwoty 

300.000,00 zł.  

Na dzień 31.12.2016 r. Spółka nie korzystała z kredytu. 

Zobowiązania Emitenta wynikają z prowadzenia działalności operacyjnej oraz realizowanych inwestycji. 

Powyższe nie wpływają na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych. 
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Emitent będzie dokładał należytych starań, aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do 

rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z 

nich. 

5.19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających 

wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty 

sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym, zamieszczonymi w memorandum informacyjnym  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia 

mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 

5.20.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 

majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych 

dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, 

o których mowa w Rozdziale 5  

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego Memorandum 

Informacyjnego, nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

5.21. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących 

przedsiębiorstwo emitenta  

5.21.1. Osoby zarządzające 

Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta.  

Kadencja członków Zarządu trwa cztery lata i jest kadencją wspólną. Kadencja obecnego Zarządu 

upłynie w dniu 12.11.2018 r. a mandat wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.   

Obecnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Dariusz Godlewski.  

Dariusz Godlewski - Prezes Zarządu Emitenta 

Pan Dariusz Godlewski, 53 lata, doktor nauk medycznych, specjalista onkolog, specjalista zdrowia 

publicznego. 

Pan Dariusz Godlewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytetu Medycznego) w Poznaniu, który ukończył w 1987 roku. W roku 1994 obronił pracę 

doktorską pt. „Socjomedyczne aspekty opinii i zachowań w przypadku ryzyka wystąpienia choroby 

nowotworowej na przykładzie populacji województwa poznańskiego”, opartą na pionierskich badaniach 

w tym zakresie, uzyskując stopień doktora nauk medycznych.  

Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Na 

podstawie zdanego egzaminu państwowego uzyskał uprawnienia do pełnienia funkcji w radach 

nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1998 był członkiem rad nadzorczych, między innymi w 

Uzdrowisku Kamień Pomorski, Polanex sp. z o.o. i Szpitala w Puszczykowie. W roku 1987 podjął pracę 

jako asystent w Zakładzie Radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Następnie od 

1993 roku kierował nowo utworzoną Pracownią Epidemiologii w tej palcówce, a od roku 1996 kierował 

Zakładem Prewencji i Epidemiologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zakład ten 
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zajmował się epidemiologią nowotworów, nowotworami dziedzicznie warunkowanymi i badaniami 

przesiewowymi w onkologii. 

W latach 1993-1996 pełnił funkcję członka Rady do Spraw Zdrowia przy Prezydencie R.P. Od 1998 roku 

pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, a po 

przekształceniu Ośrodka w spółkę kapitałową - funkcję Prezesa Zarządu. 

Jest założycielem Społecznej Fundacji „Ludzie dla ludzi”, w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady 

Fundacji oraz doradcą medycznym Federacji Stowarzyszeń Amazonki. 

Dr Dariusz Godlewski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i wystąpień z zakresu 

epidemiologii nowotworów, genetyki onkologicznej i zdrowia publicznego. Jest także inicjatorem oraz 

realizatorem szeregu programów i kampanii profilaktycznych realizowanych zarówno w Wielkopolsce 

jak i na terenie całego kraju. Od wielu lat prowadzi wykłady z zakresu epidemiologii i profilaktyki 

nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka piersi, dla lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu. 

W okresie od czerwca 2008 r. do czerwca 2014 roku Pan Dariusz Godlewski był Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Szpitala w Puszczykowie sp.  z o.o. 

Pan Dariusz Godlewski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 

wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie z oświadczeniem pan Dariusz Godlewski: 

 nie jest obecnie ani nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat (za wyjątkiem wyżej opisanym) 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki 

prawa handlowego, 

 jest osobą niekaraną, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

5.21.2. Osoby nadzorujące 

Zgodnie z brzmieniem Statutu Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, 

gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków 

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.  

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja członków Rady 

Nadzorczej upłynie w dniu 12.11.2018 r. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną z 

dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.  

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1) Monika Urbaniak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2) Tomasz Banasiewicz  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3) Bogdan Klepas- Sekretarz Rady Nadzorczej  

4) Jagoda Gołębiewska – Członek Rady Nadzorczej 

5) Michał Chojara  - Członek Rady Nadzorczej 

6) Paweł Bator – Członek Rady Nadzorczej 

Monika Urbaniak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
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Pani Monika Urbaniak, 42 lata, dr hab. nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki w 

Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalista w dziedzinie prawa 

medycznego i konstytucyjnego. 

Pani Monika Urbaniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu. Od 2001 roku wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Poznaniu. W latach 1997 – 

2003 odbyła studium doktoranckie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa 

Konstytucyjnego zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych. W 2015 roku uzyskała 

stopień doktora habilitowanego nauk prawnych - prawo. 

Pani Monika Urbaniak od 2006 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na 

stanowisku adiunkta. Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu. Ponadto od 2005 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. 

W okresie od listopada 2013 roku do marca 2015 roku pani Monika Urbaniak była członkiem Rady 

Nadzorczej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe sp. z o.o. w Czerwonaku. 

Pani Monika Urbaniak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec 

Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie z oświadczeniem pani Monika Urbaniak: 

 za wyjątkiem wyżej opisanym - nie jest obecnie ani nie była w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki 

prawa handlowego;  

 jest osobą niekaraną, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz 

nie otrzymała w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego  

 w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji; 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Tomasz Banasiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Tomasz Banasiewicz, 46 lat, profesor nadzwyczajny nauk medycznych, dr. hab. nauk medycznych, 

specjalista chirurgii, koloproktolog (Europejski Certyfikat Koloproktologii - EBSQ in Coloproctology). 

Pan Tomasz Banasiewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytetu Medycznego) w Poznaniu. W latach 1995 -1996 odbywał staż podyplomowy w Szpitalu 

Klinicznym nr 2 w Poznaniu. Następnie w latach 1996 - 2002 był słuchaczem studiów doktoranckich na 

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej.  W roku 2003 obronił pracę doktorską na temat 

angiogenezy w rakach jelita grubego, w roku 2010 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk 

medycznych, a w roku 2014 tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych. 

Przebywał na stypendiach naukowych zagranicznych:  w 1996 roku - semestr letni V roku Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu we Freiburgu, w 2001 roku na stypendium kliniczno-badawczym w 

Marienhospital, Stuttgart oraz w 2004 roku na stypendium klinicznym w Stadtkrankenhaus w 

Monachium (Prof Heitland).  

Pracował w Oddziale Chirurgii SP ZOZ Środa Wlkp., w Oddziale Chirurgii SP ZOZ Grodzisk Wlkp., w 

zespole Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, 

Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu .    

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, Redaktorem Naczelnym 

i twórcą czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal, członkiem Rady Programowej 

kampanii społecznej „STOMAlife”, Sekretarzem Polskiego Klubu Koloproktologii, członkiem 
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Towarzystwa Chirurgów Polskich, European Society of Coloproctogy, International Society for Pelvi 

Perineology. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, w tym autorem ponad 100 

prac oryginalnych (Impact Factor 92,581), ponad 250 doniesień zjazdowych, referatów, prezentacji 

ustnych, 25 rozdziałów w podręcznikach i monografiach oraz redaktorem 3 monografii. Najważniejsze 

opracowane i opublikowane własne metody badawcze i techniki operacyjne to: monitorowanie 

przebiegu i ciężkości zapalenia zbiornika jelitowego przy użyciu oznaczania aktywności kinazy 

pirogronianowej w stolcu; aktywność kinazy MAP jako parametr korelujący z aktywnością i progresją 

procesu nowotworowego w raku żołądka i guzach przerzutowych do wątroby; śródoperacyjna 

lokalizacja przytarczyc techniką wybarwiania błękitem metylenowym; przydatność PET/CT we 

wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych u chorych po proktokolektomii odtwórczej z powodu 

polipowatości rodzinnej; ocena nasilenia objawów choroby wysokościowej poprzez analizę poziomu 

glikemii; nieinwazyjne wyłonienie ileostomii pętlowej w asyście endoskopowej, technika zaopatrzenia 

przetok okołoodbytniczych przy pomocy modyfikowanej terapii podciśnieniowej; technika zaopatrzenia 

nieszczelności zespolenia górnego odcinka przewodu pokarmowego przy pomocy modyfikowanej 

endoskopowej terapii podciśnieniowej. Otrzymał szereg liczących się nagród i wyróżnień. 

Pan Tomasz Banasiewicz prowadzi również działalność gospodarczą w formie Indywidualnej 

Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Tomasz Banasiewicz.   

Od 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Inno Gene S.A. w Poznaniu.  

Poza powyższą działalnością pan Tomasz Banasiewicz nie wykonuje poza Emitentem działalności, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt 

interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie z oświadczeniem pan Tomasz Banasiewicz: 

 za wyjątkiem wyżej opisanym - nie jest obecnie ani nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki 

prawa handlowego;  

 jest osobą niekaraną, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji; 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Bogdan Klepas - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Pan Bogdan Klepas, 64 lata, magister, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i 

Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) w Poznaniu, na kierunku Marketing i Doradztwo.    

Współzałożyciel i członek władz NSZZ Solidarność w ZPM H. Cegielski w Poznaniu, a następnie 

wieloletni działacz związkowy i członek zarządu regionu oraz władz krajowych NSZZ Solidarność. 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności nadanym przez Prezydenta RP w maju 2015 r.  

W latach 1968 -1990 pan Bogdan Klepas był zatrudniony w Zakładach Przemysłu Metalowego im. H. 

Cegielskiego w Poznaniu jako konstruktor w Fabryce Wagonów i Lokomotyw. W latach 2006 -2009 był 

doradcą Zarządu w SIGMA sp. z o. o Lubiń z siedzibą w Poznaniu oraz STOMIL - POZNAŃ S.A. 

Następnie w latach 2009 – 2011 pracował na stanowisku głównego specjalisty PR w H.CEGIELSKI 

POZNAŃ S.A. W latach 2009 - 2011 prowadził własną działalność w zakresie doradztwa 

gospodarczego. Od 2011 roku Pan Bogdan Klepas jest zatrudniony w ENEA S.A jako doradca zarządu. 

W latach 1998 - 2002 był członkiem Rady Nadzorczej reprezentującym Ministra Skarbu Państwa w 

spółce Cefarm Szczecin. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej a od 2001 r. 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Lider sp. z o.o.  Następnie z ramienia Prezydenta Miasta 

Poznania pełnił funkcję członka Rady w spółkach: MPK sp. z o.o (2003 – 2006) oraz  Aquanet sp. z o.o  
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(2006 – 2008).  W latach 2008 - 2010 był członkiem Rady Nadzorczej reprezentującym Starostę 

Poznańskiego w spółce Szpital Puszczykowo sp. z o. o.   

Od 2010 roku do października 2015 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Targowiska Sp. z o.o.   

Pan Bogdan Klepas nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 

wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie z oświadczeniem pan Bogdan Klepas: 

 za wyjątkiem wyżej opisanym - nie jest obecnie ani nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki 

prawa handlowego; 

 jest osobą niekaraną, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji; 

 -nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Jagoda Gołębiewska – Członek Rady Nadzorczej 

Pani Jagoda Gołębiewska, 32 lata, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. W trakcie uzyskiwania tytułu 

doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz uprawnień biegłego 

rewidenta. 

W 2010 roku ukończyła cykl szkoleń w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zorganizowanych przez Ernst&Young 

w Poznaniu i Warszawie. W 2015 roku ukończyła cykl szkoleń w zakresie cen transferowych, 

zorganizowanych przez Verlag C.H.BECK oHG, BeckAkademie Seminare w Hamburgu. 

Doświadczona i wykwalifikowana specjalistka w zakresie audytu i doradztwa finansowego, doradztwa 

gospodarczego i transakcyjnego dla przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania 

m.in. następującymi projektami doradczymi: restrukturyzacje i wyceny, due diligence w procesie fuzji i 

przejęć, modelowanie finansowe, feasibility study, strategie rozwoju. Współkoordynator projektów 

związanych z pozyskaniem finansowania oraz świadczonych dla instytucji finansowych.  

Koordynuje liczne projekty o indywidualnym charakterze także przy współpracy z zewnętrznymi 

doradcami branżowymi. Posiada doświadczenie przy realizacji projektów doradczych i szkoleń m.in. w 

branżach takich jak: energetyczna, telekomunikacyjna, kolejowa, budowlana i przemysłowa. 

W latach 2005 do 2008 pracowała jako Asystent i Senior w Dziale Audytu Sarnowski & Wiśniewski 

Spółka Audytorska Sp. z o.o., a następnie w latach 2009 – 2014 jako Menadżer SWGK Audyt Sp. z o.o. 

(wcześniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.), gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie 

projektami z zakresu usług audytorskich oraz doradczych, badanie jednostkowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie ze standardami polskimi i międzynarodowymi.  

Aktualnie od września 2014 roku pozostaje członkiem Zarządu  SWGK Consulting Sp. z o.o. 

Pani Jagoda Gołębiewska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie 

dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 

wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

 Zgodnie z oświadczeniem pani Jagoda Gołębiewska: 

 za wyjątkiem wyżej opisanym - nie jest obecnie ani nie była w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki 

prawa handlowego; 
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 jest osobą niekaraną, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz 

nie otrzymała w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji; 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Michał Chojara - Członek Rady Nadzorczej 

Pan Michał Chojara, 60 lat,  mgr inżynier, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy 

Maszyn, oraz absolwentem podyplomowego Studium Prawa Samorządowego na Polskiej Akademii 

Nauk. 

W latach 1981 – 1986 pracował jako kierownik działu produkcji w spółce Powogaz - Pniewy, a od 1986 

roku do 1990 roku był Dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Pniewach. W latach 1991 – 1993 pracował jako Zastępca Dyrektora Teatru Nowego. Następnie w latach 

1994  - 1996 zatrudniony był na stanowisku specjalisty ds. marketingu w spółce Powogaz - Pniewy. W 

okresie od 1996 roku do 2010 roku Pan Michał Chojara pełnił funkcję Burmistrza Gminy Pniewy. Od 

2011 roku zatrudniony jest jako kierownik działu sprzedaży we Funduszu Rozwoju i Promocji 

Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu.    

W latach 2003 – 2011 był Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. W latach 

2002 -2006 był członkiem Komitetu Sterującego WRPO, a  w latach 2003 – 2007 członkiem 

Wielkopolskiego Zespołu ds. Innowacji powołanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Ponadto w latach 2002 - 2010 był członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Od 2012 roku pozostaje V-ce Przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Od 

2013 roku jest również członkiem zarządu Unii Wielkopolan. 

Pan Michał Chojara nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 

wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie z oświadczeniem pan Michał Chojara: 

 nie jest obecnie ani nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego; 

 jest osobą niekaraną, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji; 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Paweł Bator - Członek Rady Nadzorczej 

Pan Paweł Bator, 38 lat, dr nauk ekonomicznych, wykładowca Wyższej Szkoły Hotelarstwa i 

Gastronomii  

w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Pan Paweł Bator jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowych 

studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa 

gospodarczego i handlowego.  
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W 2001 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu a w dniu 14 

grudnia 2006 roku uzyskał  stopień doktora nauk ekonomicznych z dyscypliny nauk o zarządzaniu, o 

specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.  

W okresie od 2002 roku do 2007 roku był zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Zarządzania 

Przedsiębiorstwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od października 

2007 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i 

Bankowości w Poznaniu.  W latach 2008 – 2014 był zatrudniony na stanowisku inspektora w 

Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu i odpowiadał za realizację projektów 

systemowych w ramach Poddziałania 1.3.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od października 

2014 roku pracuje na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 

i pełni tam funkcję kierownika Katedry Zarządzania i Marketingu. 

W trakcie pełnienia obowiązków wykładowcy prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: zarządzanie 

przedsiębiorstwem, analiza ekonomiczna, finanse przedsiębiorstw, ryzyko w przedsiębiorstwie, 

ekonomia, metody oceny projektów gospodarczych, nauka o organizacji, podstawy zarządzania oraz 

metody organizacji i zarządzania. 

Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce ekonomicznej, która dotyczy takich obszarów jak: 

organizacja i zarządzanie, zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim, zarządzanie ryzykiem i finansami 

przedsiębiorstw. Ponadto jest promotorem i recenzentem wielu prac licencjackich i magistersk ich. Pan 

Paweł Bator jest także członkiem Rady Naukowo-Dydaktycznej w Wyższej Szkole Hotelarstwa i 

Gastronomii w Poznaniu.  

Pan Paweł Bator nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 

wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie z oświadczeniem pan Paweł Bator: 

 nie jest obecnie ani nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego; 

 jest osobą niekaraną, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, względem których miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji; 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

5.22. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu  

5.22.1. Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym 

oraz głosach na WZ na dzień sporządzenia niemniejszego Memorandum przedstawiona została 

w poniższej tabeli: 

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 

udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

Województwo Wielkopolskie  5.480.000 49,18% 
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Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi”  2.081.015 18,68% 

Barclays Bank  3.076.923 27,62% 

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) 503.715 4,52% 

Razem 11.141.653 100,00% 

5.22.2. Hipotetyczna struktura akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału z tytułu emisji 

Akcji Oferowanych, przy założeniu uplasowania całości Oferty 

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 

udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

Województwo Wielkopolskie  5.480.000 37,79% 

Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi”  2.081.015 14,35% 

Barclays Bank  3.076.923 21,22% 

Pozostali akcjonariusze 3.863.715 26,64% 

Razem 14.501.653 100,00% 
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Załączniki  

Załącznik nr 1 Aktualny odpis z KRS 
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Załącznik nr 2 Statut Emitenta 
 

  
 

 

STATUT  

Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej 

SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej Spółka Akcyjna.--------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

-- 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. ---------------------------------------------------------------------  

 

§ 3 

1. Założycielem Spółki jest Województwo Wielkopolskie. ------------------------------------------

---- 

2.  Spółka  powstała  w 

wyniku  przekształcenia  w  spółkę  akcyjną  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

działającej  pod  firmą  Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.----------------- 

 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-------------------------------------------------------------------  

 

§ 5 
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Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać 

poza granicami kraju. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 6 

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także 

uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. Przedmiot działalności Spółki. 

§ 7 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  ---------------------------------------------------------------  

1) działalność lecznicza wykonywana w formie ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych PKD 86; --------------------------------------------------------------------------  

2) działalność lecznicza wykonywana w formie leczenia szpitalnego PKD 86; -----------  

3) działalność w zakresie epidemiologii, profilaktyki i promocji zdrowia PKD 86;--------

--- 

4) działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności rehabilitacja psychofizyczna PKD 

86.90.A;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

5) działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia PKD 85; ---------------------------  

6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie medycyny PKD 72;  ---------------  

7) działalność wydawnicza PKD 58; ------------------------------------------------------------  

8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 

68.20.Z; ------------------------------------------------------------------------------------------  

9) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z; ---------------  

10) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 

81.10.Z.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie 

właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.  -------------------------  

 

III. Kapitał zakładowy i akcje. 

 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.141.653,00 zł (jedenaście milionów sto 

czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote).  -------------------------------  
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2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.141.653,00 (jedenaście milionów sto 

czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 

zł (jeden złoty) każda, w tym:  -----------------------------------------------------------------  

a)  4.480.000 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A  

o numerach od 0000001 do 4480000 o łącznej wartości nominalnej 4.480.000,00 zł 

(cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),  -----------------------------------  

b) 1.921.015 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście) akcji imiennych 

serii B, o numerach od 0000001 do 1921015, o łącznej wartości nominalnej 1.921.015,00 zł 

(jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście złotych),  -------------------------  

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii C, o numerach od 0000001 do 1000000, o 

łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),  -------------------------------  

d) 3.255.938,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) 

akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 3255938, o łącznej wartości 

nominalnej 3.255.938,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 

trzydzieści osiem złotych),              

e) 484.700 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii 

E, o numerach od 000001 do 484700, o łącznej wartości nominalnej 484.700,00 zł (czterysta 

osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).         

3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia Spółki  

z o. o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.  ----------------------------  

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez 

podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego 

lub rezerwowego.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Zdematerializowane akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje 

imienne.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 9 

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 

Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3/4 kapitału zakładowego tj. kwotę 3.360.000,00 (trzy 

miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.360.000 

(trzech milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 
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nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach: 

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

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

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

a) upoważnienie określone w § 9 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od 

dnia wpisu przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym;  ---------------------------------  

b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym  

§ 9 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego; ---------------------------------------------------------------------------------  

c) podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego 

wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji ustaloną 

uprzednio przez Zarząd; -----------------------------------------------------------------------------  

d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości 

lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;  --------------  

e) Zarząd może wydać akcje w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne  

i niepieniężne.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 10 

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.  ---------------  

 

§ 11 

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do 

liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do 

dokonanych wpłat na akcje.  --------------------------------------------------------------------------  

2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne 

Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę 

akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).  ----  

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze 

uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków 

przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.  ----------------------------------------  

 

§ 12 



Ośrodek Prof i laktyk i  i  Epidemio log i i  Nowotworów im.  A.  P ienkowskiej  S .A.     

 

Memorandum In formacy jne   93 | Strona 

 

1. Akcje mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie 

spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów 

określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.  ---------------------------------------  

 

IV. Organy Spółki 

§ 13 

Organami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Walne Zgromadzenie,  ----------------------------------------------------------------------------------  

b) Rada Nadzorcza,  ----------------------------------------------------------------------------------------  

c) Zarząd.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 14 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne 

Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie lub w innym miejscu oznaczonym w 

zaproszeniu lub ogłoszeniu.  -------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 15 

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----------------

---- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego 

roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed 

upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień 

niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -------------  

4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne 

Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na 

termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania 
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uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne 

Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, 

jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, 

zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.  ------------  

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  --------------------------------------------  

a) z własnej inicjatywy,  -------------------------------------------------------------------------------  

b) na żądanie Rady Nadzorczej lub  -----------------------------------------------------------------  

c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego.  --------------------------------------------------------------  

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.  ----  

7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie 

uzna za wskazane. --------------------------------------------------------------------------------------  

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ----------  

 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw  

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone 

Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała 

charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed 

wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 

złożone w postaci elektronicznej. ---------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni,  

a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 

(osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany  
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w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. ------------  

 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt  

z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----------------------------  

2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są 

bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią 

inaczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. ------------------------  

4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały 

Walnego Zgromadzenia wymagają:  -----------------------------------------------------------------  

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

sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,  -------------------------------------  

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,  ------------------------------  

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków,  ------------------------------------------------------------------------------------  

4) określenie dnia dywidendy, -------------------------------------------------------------------  

5) zmiana Statutu, ---------------------------------------------------------------------------------  

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, --------------------------------------  

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------  

8) umorzenie akcji, --------------------------------------------------------------------------------  

9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, ---------------------  

10) emisja warrantów subskrypcyjnych, ---------------------------------------------------------  

11) nabycie akcji własnych w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, -------------------------------------------------------------------------------------  

12) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -------------------------  

13) wykorzystanie kapitału zapasowego, --------------------------------------------------------  

14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --------------------------  

15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia. ---------------------------------------------------------------------------------  
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5. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: --------------------------------------------  

a. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; ------------------------------------------  

b. zbycie akcji, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale 

zakładowym Spółki przez Województwo Wielkopolskie; ---------------------------------  

c. zmiana Statutu Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki.  

Z zastrzeżeniem, iż dopóki Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem Spółki,  

§ 17 ust 7 Statutu Spółki nie może ulec zmianie; -----------------------------------------  

d. rozwiązanie i likwidacja Spółki. --------------------------------------------------------------  

6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta 

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów  

w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  ------------  

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia nieruchomości, które Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przekazał w dniu 27 września 2013 r. aktem notarialnym 

Rep. A nr 11118/2013, na własność samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej, 

przekształconego następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podejmowane są 

większością 2/3 statutowej liczby głosów. Postanowienie to traci moc z dniem zbycia 

ostatniej akcji posiadanej przez Województwo Wielkopolskie. -----------------------------------  

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące: -------------------------------------------------------  

1) rozwiązania Spółki,  ----------------------------------------------------------------------------------  

    2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,  --------------------------------------------------------------------  

    3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,  ----------------------------------------  

- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.  ---------------------------------------  

 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady,  

a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----  

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne 

Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------  

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie 

najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------  

 

 Rada Nadzorcza 
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§ 19 

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie 

miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych  

i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.  ------------------------------------------------------  

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 

1, Walne Zgromadzenie.  ------------------------------------------------------------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres czteroletniej wspólnej kadencji.  

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek 

rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą 

większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany 

członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia przez najbliższe 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja nowopowołanego członka Rady wygasa  

z dniem upływu kadencji pozostałych członków Rady. --------------------------------------------  

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członków Rady.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----------------------------------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne 

Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, 

akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym 

powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka 

do podejmowania bezstronnych decyzji. ------------------------------------------------------------  

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat 

swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 

5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny 

członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich 

okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.  ----------------------------------------  

9. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący Województwo Wielkopolskie powinni spełniać 

wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w 

sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w 

których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. 
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zm.),  

z uwzględnieniem art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

10. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Walnemu Zgromadzeniu na piśmie oraz do 

wiadomości Województwa Wielkopolskiego do czasu, gdy Województwo Wielkopolskie jest 

akcjonariuszem Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch 

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić 

jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. --------------------------------------------------------------  

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani 

uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka 

Rady Nadzorczej.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 21 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez 

Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. 

Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady 

Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku 

obrad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy 

razy w roku obrotowym. -------------------------------------------------------------------------------  

3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku 

zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek 

obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.  -------------------------  

4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.-------------------------  

5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek 

Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie 

nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. ------------------  
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6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady 

Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie 

Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

 - 

7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej 

przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. ---------------------------  

 

 

§ 22 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem 

przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------  

2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może 

także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak 

odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, 

który brał  

w nim udział.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, 

chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.  -------  

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są 

wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie 

poszczególnych spraw w porządku obrad.  ---------------------------------------------------------  

5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym 

lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu  

w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt 

interesów.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni 

na posiedzenie. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, 

przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na 

podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie 
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wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z 

ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni 

określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten 

każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. ------------------  

7. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin 

posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad. --------------------  

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

9. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady 

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

10. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących: --------------------------  

1) spraw określonych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych;----------------------------

--- 

2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy; -----------------------------------------------------------------------------

--- 

3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;------------------------

--- 

4) strategicznych planów wieloletnich Spółki; ----------------------------------------------------

---- 

5) rocznych planów rzeczowo - finansowych; -----------------------------------------------------

--- 

6) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady.------------------------

---- 

 

§ 23 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -------------------------------  

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----------------------------------------------------------  

a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo 

pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników tej oceny, -------------------------------------------------------------  
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b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał 

Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------------------------  

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, ----------------------  

d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz 

ustalanie ich wynagrodzenia, ---------------------------------------------------------------------  

e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy 

zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 

czynności, --------------------------------------------------------------------------------------------  

f. wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji 

imiennej, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

g. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,  

h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------  

i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----------------------------------------------------  

j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,---  

k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty 

powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, --------------------------------------------  

l. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, ----------------------------------------  

m. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału  

w nieruchomości, -----------------------------------------------------------------------------------  

n. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których 

wartość przekracza kwotę 4.480.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt 

tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------------------------  

o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym  

z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, ---  

p. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 

albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, 

leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości 

przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) 

EURO, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

q. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego 

lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 17 ust. 4 pkt 7, składników 

aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,- 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO, -----------------------------------------------------------  
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r. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub 

innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, 

likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ---------------------------------------  

s. udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w lit 

p. z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki, -----------------------------  

t. udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do 

świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -  

u. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu  

z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 254), -----------  

v. udzielanie zgody na wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do Spółki, 

jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy) EURO. ------------------------------------------------------------------------  

3. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji 

lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań 

upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. W takich przypadkach zgody Rady Nadzorczej wymaga również: ----------------  

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za 

wyjątkiem:------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub  

w alternatywnym systemie obrotu,-------------------------------------------------------------

--- 

b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% 

udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,------------------------------------

--- 

c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań 

upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody;--------------------------------

--- 

2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu 

Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: 

 - 

a) zawiązania przez spółkę innej spółki,----------------------------------------------------------

--- 

b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki, 
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c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,--------------------

-- 

d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,---------------------------------

---- 

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----------------------------------

--- 

f)   nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału  

w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz 

oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 

równowartość w złotych kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO,----------

---- 

g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego 

korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich 

wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy) EURO,-------------------------------------------------------------------------------------

--- 

h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy  

o podobnym charakterze,------------------------------------------------------------------------

--- 

i)   emisji obligacji każdego rodzaju,--------------------------------------------------------------

----- 

j)   nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,-----------------------------------

--- 

k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do 

postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,-----------------------------------------

--- 

l)   tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,-------------------------------------

----- 

m) użycia kapitału zapasowego,--------------------------------------------------------------------

--- 

n) umorzenia udziałów lub akcji,-------------------------------------------------------------------

--- 
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o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,---------------------------------

--- 

p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub 

spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,- 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO.----------------------------------------------------------

--- 

4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb 

działania Rady. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Zarząd Spółki 

§ 24 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych  

i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej 

wspólnej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.  

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji 

albo odwołania go ze składu zarządu. ---------------------------------------------------------------  

4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości 

Województwa Wielkopolskiego do czasu, gdy Województwo Wielkopolskie jest 

akcjonariuszem Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------  

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne 

kadencje. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 25 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie 

uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na 

wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.  ------------------------------------  

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści 
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projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może 

zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z 

pozostałych członków Zarządu. -----------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------------------------------------------  

4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną 

funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu  

w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -  

 

§ 26 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. --------------  

2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego 

Zgromadzenia oraz przepisami prawa. ---------------------------------------------------------------  

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do 

wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu 

działania Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu zostaną określone  

w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

  

 

§ 27 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i 

prokurenta. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

V. Rachunkowość Spółki 

§ 28 

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----------------------------------------------------------------

---- 

a) kapitał zakładowy,----------------------------------------------------------------------------------

--- 
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b) kapitał zapasowy,-----------------------------------------------------------------------------------

--- 

c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne 

cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------

--- 

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:----------------------------------

--- 

a) kapitał zapasowy,-----------------------------------------------------------------------------------

--- 

b) kapitał rezerwowy,---------------------------------------------------------------------------------

---- 

c) dywidendę dla akcjonariuszy,---------------------------------------------------------------------

---- 

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

--- 

 

§ 29 

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd 

zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu ich przez biegłego 

rewidenta, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku 

obrotowego.-----------------------------------------------------------------------------------------

--- 

2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 

8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej 

trzeciej kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------

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

3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji 

powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.-------

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

4. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze  

w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te 

dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.--------------

---- 
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§ 30 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna 

się z dniem przekształcenia i trwa do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa 

tysiące czternastego) roku.  -------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki. 

§ 31 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod 

firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”. ----------------------------------------------  

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba 

że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.  --------------------------------------------------------  

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

§ 32 

1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. ----------------------------------------  

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez 

to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu  

o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu 

poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest 

ustalana. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Załącznik nr 3 Definicje i objaśnienia skrótów  
 

Akcje, Akcje Emitenta Akcje serii A, Akcje Serii B, Akcje serii C, Akcje serii D, Akcje serii E, Akcje 

serii F Spółki 

Akcje serii F, Akcje Oferowane do 3.360.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 1  

zł każda, będących przedmiotem oferty 

Cena Emisyjna Akcji, Cena 

Emisyjna, Cena Emisyjna Akcji 

Oferowanych 

Cena emisyjna Akcji serii F 

Dyspozycja Deponowania Oświadczenie Inwestora o rachunku papierów wartościowych, na którym 

zaksięgowane powinny zostać objęte (nabyte) przez Inwestora Akcje 

Oferowane 

Dzień Memorandum, Data 

Memorandum 

Dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego, tj. 1 września 

2017 r. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Spółka, Ośrodek, OPEN Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej 

S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. ul. Kazimierza  Wielkiego 24/26, 61-863 

Poznań 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

Inwestor Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości 

prawnej, będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu 

przepisów Prawa Dewizowego 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna  

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 

ze zm.) 

Kodeks Handlowy, KH Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 

1934 roku Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

Księga Popytu Rejestr składanych przez Inwestorów Deklaracji zainteresowania nabyciem 

Akcji Oferowanych 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze 

zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Memorandum, Memorandum 

Informacyjne 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty 

publicznej Akcji Serii F, sporządzony na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Finansów dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych 

warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne 

sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się 

o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

regulowanym 

Oferujący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie 

Osoby nadzorujące Członkowie Rady Nadzorczej 

Osoby zarządzające Członkowie Zarządu 

Publiczna Oferta, Oferta, Oferta 

Publiczna 

Publiczna oferta objęcia Akcji serii F 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 



Ośrodek Prof i laktyk i  i  Epidemio log i i  Nowotworów im.  A.  P ienkowskiej  S .A.     

 

Memorandum In formacy jne   109 | Strona 

 

POK Punkt Obsługi Klienta 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza 

Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 

im. Aliny Pienkowskiej S.A. 

Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 

stycznia 2006 r., który wszedł w życie z dniem 24 stycznia 2006 r. 

Statut, Statut Emitenta, Statut 

Spółki 

Statut Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej S.A. 

UE Unia Europejska 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 

Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U.       

Nr 157, poz. 1119)  

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 

Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. 

U. Nr 183, poz. 1537) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. Nr 183, poz. 1538) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 122, poz. 1319, ze 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 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) 

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 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst – 

Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

WZA, Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, Walne 

Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  S.A. 

Zapis zapis na Akcje Oferowane 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 

Spółki 

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej S.A.  S.A. 

Załącznik nr 4 Słownik pojęć branżowych i technicznych 
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

Chirurgia jednego dnia Tryb realizacji świadczeń medycznych w którym w którym od przyjęcia do 

wypisania pacjenta ze szpitala mija nie więcej niż 24 godziny 

Videodermatoskopia Technologia do diagnozowania i kontroli znamion skórnych – wczesne 

wykrywanie nowotworów skóry 

Biopsja stereotaktyczna Metoda alternatywa do tradycyjnej biopsji, w stosunku do której jest mniej 

ryzykowna i wymaga krótszego czasu rekonwalescencji. Wykonywana jest 

pod kontrolą wzroku z użyciem metod radiologicznych. 
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Załącznik nr 5 Formularz zapisu na Akcje 

Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Serii F Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. 

 
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii F Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. 
z siedzibą w Poznaniu (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VII, Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000530819) o wartości nominalnej 1 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii F  emitowane są na mocy Uchwały nr 1/20170518 Zarządu Spółki Ośrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z dnia 18.05.2017 r. Akcje Serii F  przeznaczone są  do 
objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 
Upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii F  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., 00-
517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80 (wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000048901). DM 
BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.1994 r. 
 
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): _____________________________________________________________ 
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: .__________ Miejscowość: _________________________ 
    Ulica: _______________________________________________ Numer domu: __________ Nr mieszkania: ____________ 
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ___________________________________________________________ 
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ____________________________________________________________ 
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek  
      organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: ____________________________________________________ 
6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ___________________________________________________ 
7. Status dewizowy:*   □ rezydent          □ nierezydent 
8. Liczba subskrybowanych Akcji Serii F : ___________________________________________________________________ 
 (słownie: ____________________________________________________________________________________________ 
9. Cena Emisyjna wynosi _______ zł (słownie: _______________________________________________________________ 
10. Kwota wpłaty na Akcje Serii F : _____________________________________________ zł 
     (słownie: _________________________________________________________________________________________.) 
11. Forma wpłaty na Akcje Serii F : 
_________________________________________________________________________ 
12. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:   □ gotówka w POK, w którym złożono zapis        □ przelew 
      rachunek nr: _______________________________________________________________________________________ 
      prowadzony przez ___________________________________________________________________________________ 

 
Oświadczenie osoby składającej zapis 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Memorandum i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej.  Oświadczam, że 
zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii F w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie 
z zasadami opisanymi w Memorandum. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, oraz 
przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu 
zapisu zostały podane dobrowolnie. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie informacji 
związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii F Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji 
Akcji Serii F  oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 
 
Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty 
bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. 

 
 
 

............................................................... ....................................................................... 
(data i podpis subskrybenta) (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, 

pieczęć adresowa domu maklerskiego) 
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___________________________________________________________________________________________
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII F Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. 

Aliny Pienkowskiej S.A. . 
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _____________________________________ 
prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): _____________________________ 
wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii F Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. 
Oświadczenie: Ja niżej podpisany, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania POK, w którym dokonałem zapisu na 
Akcje Serii F  Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A., o wszelkich zmianach 
dotyczących numeru wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz 
stwierdzam nieodwołalność niniejszej Dyspozycji. 
Uwaga: Dyspozycja bez wpisanego pełnego numeru rachunku, nazwy i kodu domu maklerskiego jest nieważna. 
 

............................................................... ....................................................................... 
(data i podpis subskrybenta) (data przyjęcia oraz podpis i pieczęć przyjmującego 

Dyspozycję) 
*) właściwe zaznaczyć „x”  
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Załącznik nr 6 Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na Akcje 

 

Lp. NAZWA POK Miasto Kod Ulica Telefon 

1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44 

2 Bielsko-Biała – AFI* 43-300 Cyniarska 36 (33) 812 33 89 

3 Częstochowa 42-200 Al. NMP 2 
(34) 361 00 03, 

 361 00 59 

4 Gdańsk 80-824 
Podwale Przedmiejskie 

30 
(58) 320 88 48 

5 Katowice 40-048 Kościuszki 43 (32) 606-76-20 

6 Kielce 25-102 Warszawska 31 (041) 344 45 25 

7 Koszalin – AFI* 75-950 1 Maja 18/9 (94) 346-51-31 

8 Kraków 31-068 Stradomska 5a/10 (12) 433-71-40 

9 Łódź 90-368 Piotrkowska 166/168 (42) 636-00-05 

10 Olsztyn – AFI* 10-539 Dąbrowszczaków 8/9 (89) 527 28 82 

11 Poznań 60-523 Dąbrowskiego 79A 
(61) 841-14-12 

 (61) 847-91-16 

12 Rzeszów 35-017 S. Moniuszki 8 (17) 850 84 86 

13 Szczecin 70-415 Al. Papieża J. Pawła II 6 (91) 434-44-30 

14 Warszawa 00-517 Marszałkowska 78/80 (22) 5043-300 

15 Wrocław 50-107 Sukiennice 6 (71) 344-82-02 

*Agent Firmy Inwestycyjnej  

 


