Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A.
z siedzibą w Poznaniu
Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-863), przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000530819 (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art.
399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 15
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki oraz szczegółowy
porządek obrad.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu
23 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 w Poznaniu, w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Poznań
Centrum przy ul. Roosevelta 20.
Porządek obrad:
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok
obrotowy 2020 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2020;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2020;
9. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
13. wolne wnioski;
14. zamknięcie obrad.

II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
i wykonywania prawa głosu.
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za
potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem
odbioru) na adres: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej
S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań lub w postaci elektronicznej (e-mail),
poprzez
przesyłanie
wiadomości
elektronicznej
na
adres
e-mail: dworzanska.malgorzata@open.poznan.pl.
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do
Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego
żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez umieszczenie nowego porządku
obrad na stronie internetowej Spółki www.open.poznan.pl
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na
piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za
potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Ośrodek Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 24/26,
61-863 Poznań lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości
elektronicznej na adres e-mail: dworzanska.malgorzata@open.poznan.pl projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał

muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dzień przed terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie
internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i
godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i
godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki
(wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki
www.open.poznan.pl.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika
oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
Akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek
Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w
takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu
przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za
pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: dworzanska.malgorzata@open.poznan.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do
udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu
PDF),
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
4. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
5. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
6. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z
Akcjonariuszem,
7. datę udzielenia pełnomocnictwa,
8. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest
udzielane,
9. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa
oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
10. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest
przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedłożyć
dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający
zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie, a także dokument służący
identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został
zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.open.poznan.pl. Najpóźniej
przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma
być głosowana przy jego wykorzystaniu, pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi
doręczyć go Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zwołanym na dzień 23 czerwca 2021 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw
umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany do
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli będzie to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Zarząd Spółki odmówi jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce
lub spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu Spółki może
odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany
udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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.
III. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dzień
rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 4061 § 1 KSH, prawo uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dniem
Rejestracji jest 7 czerwca 2021 r.
Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj.
nie później niż dnia 8 czerwca 2021 r., zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.

Sporządzona na postawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca zgodnie z art.
407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania
(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie
wyłożona do wglądu w siedzibie, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia, tj. w dniach 18 czerwca 2021 r., a także 21-22 czerwca 2021 r.
Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę
akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Stosownie do postanowień art. 407 § 11 KSH, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane w formacie PDF za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: dworzanska.malgorzata@open.poznan.pl.
Do wskazanego powyżej żądania powinny zostać dołączone kopie następujących dokumentów
umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną załącza się kopię dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość
akcjonariusza;
b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna załącza się kopię aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego
tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza
się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub
przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
pełnomocnika;
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza
dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt c) powyżej, załącza się również kopię
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz
kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
IV. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest
umieszczony na stronie internetowej Spółki www.open.poznan.pl. Ponadto osoba
uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w
dokumentacji w siedzibie Spółki.

V. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.open.poznan.pl.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A.
z siedzibą w Poznaniu
Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23
czerwca 2021 roku.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Pana/Panią …
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
15. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
16. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
17. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał;

18. przyjęcie porządku obrad;
19. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
20. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok
obrotowy 2020 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
21. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2020;
22. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2020;
23. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
24. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;
25. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
26. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
27. wolne wnioski;
28. zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 17 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2020 r. oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę
Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz
po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020,
w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę bilansową 27.652.321,95 (dwadzieścia siedem milionów sześćset
pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden i 95/100) złotych,
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący
zysk netto w wysokości 352.056,77 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć i
77/100) złotych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020
r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 284.625,23 (dwieście osiemdziesiąt cztery
tysiące sześćset dwadzieścia pięć i 23/100) złotych,
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w
okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o 2.181.349,04 (dwa miliony sto
osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 04/100) złotych.
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie:

przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 2
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu
Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 352.056,77 (trzysta pięćdziesiąt
dwa tysiące pięćdziesiąt sześć i 77/100) złotych, na kapitał zapasowy Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi
Godlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w
roku obrotowym 2020.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu
Romanowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 roku.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu
Markowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu
Michałowi Chojarze absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani
Jagodzie Gołębiewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu
Grzegorzowi Proniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 roku.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie:
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect

§1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę
o wprowadzenie: akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji Spółki wszystkich dalszych
serii, jakie zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego określonego w § 9a
Statutu Spółki (dalej łącznie „Akcje”), do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. i notowanie Akcji na tym rynku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, dotyczących
rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

