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DOKUMENT INFORMACYJNY

Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki Medicalgorithmics S.A. do obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Niniejszy Dokument Informacyjny Uproszczony został sporządzony w związku z ubieganiem się o
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla
spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami
prawa.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 roku

Autoryzowany Doradca

Capital One Advisers Sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, www.capitalone.pl
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Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
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W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
Marcin Duszyński – Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY

Oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny Uproszczony został sporządzony zgodnie z wymogami
określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że
według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje
zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie
pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi
instrumentami.

Marcin Duszyński

Prezes Zarządu
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W imieniu Emitenta działa:
Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Emitenta, będącego odpowiedzialnym za wszystkie informacje zawarte w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym Uproszczonym, oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w niniejszym Dokumencie nie pominięto żadnych
faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do
obrotu, a także, że niniejszy Dokument Informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w
obrocie tymi instrumentami.

Marek Dziubiński

Prezes Zarządu

3

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY
UPROSZCZONY

Spis Treści
OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY .......................................................................................................... 2
OŚWIADCZENIE EMITENTA ........................................................................................................................................... 3
Spis Treści ...................................................................................................................................................................... 4
I.

Dane Emitenta ...................................................................................................................................................... 6

II. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie. .............................................................................................. 6
III.
Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o
wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu. .......................................................................................................................................................................... 6
IV.
Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób
uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji
instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści. ................................................................................................ 8
V.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie ............................................................................. 8

VI.
Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na
rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach
uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.
9
1.

Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki: ................................................................................ 9

2.

Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi ....................................................................................... 10

3. Przewidziane w Statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę
odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień ...................................................... 14
VII.
Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących
badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) ... 22
1.

Osoby zarządzające ......................................................................................................................................... 22

2.

Autoryzowany Doradca ................................................................................................................................... 23

3.

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta ................................................................ 24

VIII. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego
działalność ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów. ......................................................................................................................... 24
IX.
1.

Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: .............................................. 24
Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta: .................. 24

2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta .................................................................................................................... 24
3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego
organów zarządzających i nadzorczych) ................................................................................................................. 25
X. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami
finansowymi. ............................................................................................................................................................... 25
4

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

XI.
Zwięzłe przedstawienie historii Emitenta, działalności prowadzonej przez Emitenta, akcjonariuszy Emitenta
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ............................................................................. 35
1.

Historia Emitenta ............................................................................................................................................ 35

2.

Działalność prowadzona przez Emitenta......................................................................................................... 38

Model biznesowy .................................................................................................................................................... 38
System PocketECG .................................................................................................................................................. 42
Obszary prowadzonej działalności .......................................................................................................................... 45
3.

Rynki działalności Emitenta ............................................................................................................................. 48

Rynek telemedyczny ............................................................................................................................................... 48
Charakterystyka wybranych segmentów rynku telemedycznego ........................................................................... 49
Pozycja rynkowa Emitenta ...................................................................................................................................... 53
4.

Strategia rozwoju Emitenta ............................................................................................................................. 56

Analiza SWOT .......................................................................................................................................................... 56
Cele strategiczne i sposób ich realizacji .................................................................................................................. 57
Plany przeniesienia notowań na rynek główny GPW .............................................................................................. 60
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy .................................................................................................................. 60
5.

Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu .............................. 61

XII.
Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego oraz wskazanie dokumentów
korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu................................................................................................ 61
XIII. Wskazanie miejsca udostępnienia: ostatniego, udostępnionego do publicznej wiadomości dokumentu
informacyjnego dla instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe, okresowych
raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami ....................... 62
XIV.

Załączniki ......................................................................................................................................................... 63

1.

Statut Spółki .................................................................................................................................................... 63

2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 18 czerwca 2012 roku objęta aktem
notarialnym sporządzonym za Rep. A nr 1911/2012 przez notariusza Barbarę Ewę Łukaszewicz w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie ( 00-515), przy ul. Żurawiej 24 lok. 1 .............................................................................. 70

5

3.

Rep. A Nr 2228/2012 ....................................................................................................................................... 76

4.

Rep. A Nr 2144/2012 ....................................................................................................................................... 78

5.

Odpis aktualny KRS Emitenta .......................................................................................................................... 81

6.

Tabela skrótów ................................................................................................................................................ 89

Dokument Informacyjny

I.

Medicalgorithmics S.A.

Dane Emitenta

Firma:

Medicalgorithmics Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Żurawia 22 , 00-515 Warszawa

Telefon:

+48 (22) 825 12 49

Faks:

+48 (22) 825 12 49

Adres poczty elektronicznej:

finanse@medicalgorithmics.com

Strona internetowa:

www.medicalgorithmics.pl; www.medicalgorithmics.com

NIP:

5213361457

Regon:

140186973

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS:

10 grudnia 2010 r.

Numer KRS:

0000372848
Prezes Zarządu – Marek Dziubiński

W imieniu Emitenta:

II.

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Mularczyk
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes
lub każdy członek Zarządu samodzielnie.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Uproszczonego („Dokument Informacyjny”, „Dokument”)
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się 929 600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy
sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Podstawą prawną emisji papierów wartościowych objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym
Uproszczonym jest uchwała Nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2012
roku, objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusz Barbarę Ewę Łukaszewicz prowadzącą
kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Żurawiej nr 24 lok. 1 (Repertorium A 1911/2012). Treść tej uchwały
została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku zamieszczonym na stronie
internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (http://www.newconnect.pl/). Treść tej uchwały stanowi załącznik do
niniejszego Dokumentu Informacyjnego (zamieszczony w Rozdziale X pkt. 2).
Wpis zmian danych w rejestrze przedsiębiorców KRS związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta
w drodze emisji akcji serii D nastąpił w dniu 06.08.2012 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.08.2012 2012 roku
(sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/29797/12/63).
III.

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.

Szczegóły dotyczące oferty prywatnej akcji serii D
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez
złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych).
W dniu 18 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 12/06/2012 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
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w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. Data rozpoczęcia subskrypcji została
wyznaczona na dzień podjęcia w/w uchwały tj. 18 czerwca 2012 roku. Subskrypcja trwała do dnia 12 lipca 2012 r.
Zarząd podjął decyzję o zakończeniu subskrypcji przed terminem 17 grudnia 2012 r. wskazanym w uchwale nr
12/06/2012 ZWZ z dnia 18 czerwca 2012 roku jako maksymalny, nieprzekraczalny termin zawarcia umów objęcia
akcji. W związku z podjęciem decyzji o wcześniejszym niż maksymalnie wyznaczony termin, zamknięcia subskrypcji,
tj. w dniach 13 i 17 lipca 2012 r., Wiceprezes Zarządu Emitenta Pan Tomasz Mularczyk w dniu 13 lipca 2012 roku
złożył Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego zaprotokołowane w formie aktu notarialnego
Rep. A nr 2144/2012 przez notariusza Paulinę Kędzierską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Słupsku przy ul. Jana
Kilińskiego 45/24, którego treść została następnie potwierdzona przez Prezesa Zarządu Emitenta Pana Marka
Dziubińskiego w dniu 17 lipca 2012 roku, który złożył oświadczenie tożsamej treści o dookreśleniu kapitału
zakładowego Spółki zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 2228/2012 przez notariusza Barbarę
Łukaszewicz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Żurawia 24 lok. 1.
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału
akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału
instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji
zawartych z 22 inwestorami w dniach od 28 czerwca 2012 r. do 5 lipca 2012 roku.
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 1 227 800,00 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy
osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 929 600 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii
D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Wszystkie akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 60 złotych za jedną akcję.
Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
Łączne koszty związane z emisją akcji serii D wyniosą 1 099 361,20 zł, przy czym w podziale na koszty:






przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1 088 869,20 zł;
wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł ;
sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 10.000,00 zł;
promocji oferty - 0,00 zł;
inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) - 492,00 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D wynosi 55.776.000,00 zł.
Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: na podstawie art. 36 ust. 2b
Ustawy o rachunkowości, koszty w wysokości 45 000,00 zł stanowią koszty finansowe Spółki natomiast koszty w
wysokości 1 054 361,20 zł zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji serii D zmniejszających kapitał zapasowy
Spółki.
Wpis zmian danych w rejestrze przedsiębiorców KRS związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta
w drodze emisji akcji serii D nastąpił w dniu 06.08.2012 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.08.2012 2012 roku
(sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/29797/12/63).
Po rejestracji akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:
Tabela 1. Struktura akcjonariatu Medicalgorithmics S.A. po rejestracji akcji serii D.
Seria

Marek Dziubiński
(Prezes Zarządu)

AiB

504 000

14,73%

504 000

14,73%

50 400,00

New
Europe
Venture LLC

AIB

680 400

19,88%

680 400

19,88%

68 040,00

BIB Seed Capital sp.
z o.o.

A

537 600

15,71%

537 600

15,71%

53 760,00
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Pozostali
Akcjonariusze serii
A
i
B
(w tym pracownicy
nie wchodzący w
skład Zarządu)

AiB

533 400

15,59%

533 400

15,59%

53 340,00

Akcjonariusze akcji
serii C

C

236 926

6,92%

236 926

6,92%

23 692,60

Akcjonariusze akcji
serii D

D

929 600

27,17%

929 600

27,17%

92 960,00

3 421 926

100,00%

3 421 926

100,00%

342 192,60

Razem
Źródło: Dane Emitenta

IV.

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób
uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia
decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści.

Podmiotem uprawnionym do emisji akcji nowych serii jest Walne Zgromadzenie.
Podstawą prawną emisji papierów wartościowych objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym jest uchwała
Nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2012 roku, objęta protokołem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Ewę Łukaszewicz prowadzącą kancelarię notarialną w
Warszawie przy ul. Żurawiej 24 lok. 1 objętej Repertorium A nr 1911/2012. Treść tej uchwały została opublikowana
w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora
Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (www.newconnect.pl), której treść stanowi także załącznik do niniejszego Dokumentu
Informacyjnego (zamieszczony w Rozdziale XIV).
Statut Spółki przewiduje także upoważnienia dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitał docelowego, o którym
mowa w art. 444 kodeksu spółek handlowych tj. upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Podstawą prawną upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego jest uchwała Nr 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2012
roku, objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Ewę Łukaszewicz prowadzącą
kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Żurawiej 24 lok. 1 objętej Repertorium A nr 1911/2012. Zgodnie z
treścią niniejszej uchwały, Zarząd uzyskał uprawnienie do wykonania przyznanego upoważnienie poprzez
dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego tj. o
kwotę nie wyższą niż 3 360,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy).
V.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii D są tożsame w uprawnieniach z akcjami Emitenta już znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect.
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012. Akcje serii D są
tożsame w prawach do dywidendy z akcjami Emitenta znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect, tj. do
dywidendy za 2012 rok, bowiem:
 w związku z zapisami ust. 5 Uchwały nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Medicalgorithmics Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku, który traktuje, że akcje serii D będą
uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2012 roku, tj. od dywidendy za 2012 rok;
 w związku z zapisami Uchwały nr 16/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics
Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 w kwocie 3 005 872,57
zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem groszy), Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć wypracowany zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz
przeznaczenie pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
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Emitent w związku faktem, iż w roku 2011 osiągnął zysk w kwocie 3 005 872,57 zł, który w całej wysokości
postanowił przeznaczyć na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, nie dokonał wypłaty
dywidendy za ten rok, do których uprawnieni byli akcjonariusze akcji serii A, B i C, tym samym akcje serii A, B, C
oraz nowej emisji - akcje serii D są równe w prawach do dywidendy.
VI.

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń
dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w Statucie lub
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub
obowiązku dokonania określonych zawiadomień.

Akcje emitowane w ramach emisji serii D nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, oznacza to, iż w
szczególności nie są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w
przypadku likwidacji Emitenta. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie
Spółek Handlowych, Statucie Spółki, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach
prawa.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, na akcjach serii D nie ciążą jakiekolwiek świadczenia dodatkowe.
Akcje serii D są tożsame w uprawnieniach z akcjami Emitenta już znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect.
1.

Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki:

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347
KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego
prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do
dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może
zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia
nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 KSH). Ustalając
dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz
o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie (lecz nie później niż 10 dni przed
dniem dywidendy) uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać
najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim
uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy,
znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać
przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od
osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem
uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami
podatku dochodowego od osób prawnych.
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację
prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3
KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie
o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale
Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu,
po którym wygasa prawo do dywidendy.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów
z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia
zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł
polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy
ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na
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istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli
nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej,
które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł
żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku
akcjonariuszy będących nierezydentami.
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 KSH). Przepisy
prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości
oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w zakresie prawa do dywidendy. Statut nie zawiera
szczególnych postanowień dotyczących zasad podziału zysku. Dywidenda wypłacana będzie w polskich złotych
(PLN) lub specjalnie wyemitowanych w tym celu akcjach nowych serii.
Zgodnie zaś z treścią § 27 ust.1 Statutu Spółki, zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat
oraz podatku dochodowego, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na dywidendę dla
akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala
dzień, na który sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty
dywidendy. Ponadto Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy, a wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej (§27 ust.3 Statutu). Analogiczne
zasady znajdują zastosowanie do opisywanych akcji serii D.
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) przy
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa
w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co
najmniej 4/5 głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy
uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że
nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru,
nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może
nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
4) Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji.
5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje dopuszczone do
publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
6) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.
2.

Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do 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).
2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może głosować odmiennie z
3
każdej z posiadanych akcji (art.411 KSH).
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3) Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 309 – 401 KSH).
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH).
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom
posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 KSH). We wniosku o
zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone
Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. We wniosku
o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1
KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).
4) Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad (art. 401 §4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).
5) Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
6) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH. Uchwała
walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca
na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce
powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego
zgromadzenia przysługuje:
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o
stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały
(art. 425 KSH).
7) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH 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.
Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje
jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
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8) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie
publicznej. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne
Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić
o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 ust. 1
ustawy o ofercie publicznej).
9) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
10) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6
KSH). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia
mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe.
Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na
rachunku papierów wartościowych (art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Świadectwo
zawiera:
1. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
1. liczbę papierów wartościowych,
2. rodzaj i kod papieru wartościowego,
3. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
4. wartość nominalną papieru wartościowego,
5. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych,
6. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na
nich obciążeniach,
7. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
8. cel wystawienia świadectwa,
9. termin ważności świadectwa,
10. wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo,
dotyczące tych samych papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone
przed upływem terminu swojej ważności –,
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią
wystawiającego.
11) Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo do żądania od
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu
o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
3
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 § 2 KSH). Zaświadczenie zawiera:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
12

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać
3
wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. 406 § 4
KSH).
12) 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 KSH).
13) 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 KSH). Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca:
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj
i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni
powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art.
1
407 § 1 KSH).
14) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru
jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
15) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał
(art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy
stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić
powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy
dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego
zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
16) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486
i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je,
działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną
pozwanemu.
17) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH
(przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
18) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art.
341 § 7 KSH).
Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do
której należy wpisywać: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do
doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na
inną osobę wraz z datą wpisu.
19) 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 KSH).
20) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup
akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego
13
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zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej).
21) Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są
zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego
zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej
liczby głosów.
22) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta stanowi, iż zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne
jest niedopuszczalna (§ 7 ust. 5 Statutu Emitenta).
23) Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH). Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, akcje
mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia
akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego
akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób
obniżenia kapitału zakładowego.
3.

Przewidziane w Statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę
odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień

Ograniczenia wynikające z treści Statutu
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta poza ograniczeniami
przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zgodnie z art. 161a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.) (dalej też uObroInstrFinans) opisane poniżej zakazy i wymogi, o których mowa w
art. 156-160 tejże ustawy mają zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt. 3 uObroInstrFinans).
Na podstawie art. 159 uObroInstrFinans w czasie trwania okresu zamkniętego (definicja poniżej), członkowie
zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci
albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze, nie mogą:




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

z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
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przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami z art. 159
uObroInstrFinans, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą
pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
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w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 uObroInstrFinans, zapisu w
odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z
przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 uObroInstrFinans,
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie
publicznej, albo
w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 uObroInstrFinans, jest:


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



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



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



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

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej,
są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o
których mowa w art. 160 ust. 2 uObroInstrFinans, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z
tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem
ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na takim rynku.
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących okresów zamkniętych
stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt. 3 uObroInstrFinans.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też uOfertPubl) każdy:



1

kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo,
1
kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
1
33 /3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej
liczby głosów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której
dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
15
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zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o
liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego
zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c tj. osobach
trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju,
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać także informacje o 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; oraz o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym
udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo
zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12
miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych
zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania
zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji
zawartych na rynku regulowanym 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.
Obowiązki określone w art. 69 uOfertPubl 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) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadomienie, zawiera również informacje o:




liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na 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.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w przepisach, spoczywają:
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki
publicznej;
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:



inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez
ten sam podmiot;

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:


16

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
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w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących
w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający,
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej,
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach.
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać
według własnego uznania. W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną
ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (art. 87 ust 3 uOfertPubl). 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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:



po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków
określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 uOfertPubl nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub
pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg
ogólnej liczby głosów (art. 89a uOfertPubl).
Zgodnie z art. 89 uOfertPubl Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących
przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem wyżej
opisanych obowiązków.
Zakaz wykonywania prawa głosu, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty
zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1
lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi, nie jest uwzględniane przy
obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego
znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną,
w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.
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Przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu
realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu
uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:
1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz
2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań,
o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy
dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz
3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych z
organizacją rynku regulowanego.
Stosownie do art. 90 ust 1b i ust 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisów rozdziału 4 tej ustawy
dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych za wyjątkiem art. 69 i art. 70 uOfertPubl oraz art. 89
uOfertPubl w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku:



nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego
walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego
pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez
pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.

Ponadto przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w
przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach
określonych przez:
1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art.
48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15
tej ustawy;
3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 uOfertPubl nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy
inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:
1) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi
portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;
2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania
na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;
3) podmiot dominujący, przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i
2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
Ponadto przepisów rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1
pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 uOfertPubl - w zakresie dotyczącym art. 69 tejże, nie stosuje się również w przypadku
porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych,
w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 §
1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH (art. 90 ust. 2 uOfertPubl).
Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-74 uOfertPubl czyli:
a)

nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej
niż:



10 % ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% lub
5 % ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w
ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%
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wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie
mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów;
b) przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej
liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w pkt. c);
c) przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki,
nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu
obrotu.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile łączny obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50 000 000 EUR (pięćdziesiąt milionów euro). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do
grup zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:


połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,



przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek
inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców,



utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,



nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 EUR (dziesięć
milionów euro).

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy:


nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,



którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,



z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,



nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).

Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni się
pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario art. 18 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów).
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem
roku od dnia nabycia oraz że:
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instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub



wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
jego majątku lub tych akcji.
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w
drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub
uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod
warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2
miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów
z 17 lipca 2007 roku w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji
(Dz.U. 07.134.935). Rozporządzenie to w §3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży
towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych
rabatów, opustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z
obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie
przepisów o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.
Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja powinna ta zostać
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od
dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 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.
Ponadto, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:


zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,



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



udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku, której konkurencja na rynku zostanie
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednak w
przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do
rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę
narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są
odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w
decyzji warunków.
Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny
sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w
decyzji, nakazać w szczególności:
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podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że decyzja taka
nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
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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 od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, choćby nieumyślnie, we
wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru
koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 EUR do 10 000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 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, a także w okresie 5 lat od
dnia 1 kwietnia 2001 roku - okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999
roku Nr 52, poz. 547 ze zm.).

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




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

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również
dokonać 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 przypadku, gdy:
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łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5 000 000 000 EUR (pięć miliardów euro) oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 000 000 (dwieście pięćdziesiąt milionów euro),



chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:


łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2 500 000 000 EUR (dwa miliardy pięćset milionów euro) oraz
w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro),
w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro), z czego łączny
obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej
25 000 000 EUR (dwadzieścia pięć milionów euro) oraz
łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro),






chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.
Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy 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, 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.
VII.

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących
badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących
badania)
1.

Osoby zarządzające

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład zarządu wchodzą następujący członkowie:
a) Marek Dziubiński – Prezes Zarządu,
b) Tomasz Mularczyk –Wiceprezes Zarządu.
Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa
Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.
Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu danej kadencji
określa uchwała Rady Nadzorczej. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
Obecny Prezes Zarządu Emitenta Marek Dziubiński oraz obecny Wiceprezes Zarządu Emitenta Tomasz Mularczyk
zostali powołani w dniu 29 października 2010 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników przekształcanej
spółki Medicalgorithmics sp. z o. o.
Kadencje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu aktualnie sprawujących swoje funkcje dobiegną końca w dniu
29 października 2015 roku.
Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu dopuszczalne jest na
kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej
kadencji członka zarządu.
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Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu (art. 369 §5 KSH).
Poniżej przedstawiono krótkie życiorysy członków Zarządu Emitenta:
Dr Marek Dziubiński – Prezes Zarządu
Dr Marek Dziubiński jest absolwentem międzywydziałowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim,
specjalizacja na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Ukończył także studia doktoranckie na Politechnice
Gdańskiej w Katedrze Systemów Multimedialnych. Praca doktorska dra Dziubińskiego wyróżniona została przez
Politechnikę Gdańską oraz otrzymała wyróżnienie na szczeblu krajowym. Marek Dziubiński jest autorem licznych
publikacji naukowych, artykułów w czasopismach naukowych oraz referatów konferencyjnych. Przez ostatnie 12
lat jego kariery zawodowej, był związany z opracowywaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów,
w szczególności koncentrując swoją aktywność w obszarze analizy sygnałów periodycznych i kwazi-periodycznych.
Technologia PocketECG opiera się o stworzony przez dra Dziubińskiego, samouczący algorytm interpretacji sygnału
EKG działający na bazie ograniczonej ilości odprowadzeń sygnału, generujący wyniki w czasie rzeczywistym.
Przebieg kariery zawodowej:






Lipiec 2000 – Maj 2003: Houpert Digital Audio – Programista,
Czerwiec 2004 – Wrzesień 2005: Presto – Space – Uczestnik Projektu,
Czerwiec 2003 – Sierpień 2005: WAVEFORMATIC – Kierownik Projektu,
Marzec 2005 – Styczeń 2006: Aud-X Team - Kierownik Grupy Informatyków,
Czerwiec 2005 – obecnie: MEDICALGORITHMICS – Prezes Zarządu, CTO.

Tomasz Mularczyk – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Mularczyk jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki na
Uniwersytecie Warszawskim na kierunku informatyka. Karierę zawodową rozpoczął jako programista aplikacji
trójwymiarowych. Później jako kierownik techniczny projektów w spółce Big Brat koordynował pracę
dziewięcioosobowego zespołu programistów oraz nadzorował projektowanie systemu i rozwiązań
technologicznych w firmie.
W Medicalgorithmics, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprezesa Spółki, zajmuje się inicjowaniem i
nadzorowaniem projektów informatycznych. Jest między innymi odpowiedzialny za dobór technologii i
koordynację prac zespołów składających się z programistów C#, C++ oraz testerów.
Przebieg kariery zawodowej:





Czerwiec 2004 – Sierpień 2005: L'art. - Programista,
Wrzesień 2005 – Grudzień 2006: Connectis/Gerpol - Główny programista, Kierownik projektu,
Styczeń 2007 – Styczeń 2008: Big Brat - Kierownik techniczny projektu,
Luty 2008 – obecnie: MEDICALGORITHMICS: Wiceprezes zarządu, Kierownik techniczny projektów
informatycznych.

2.

Autoryzowany Doradca

Firma:

Capital One Advisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

Telefon:

+48 (22) 319 5688

Faks:

+48 (22) 319 5680

Adres poczty elektronicznej:

info@capitalone.pl

Strona internetowa:

www.capitalone.pl

NIP:

526-27-08-783

Regon:

017344568

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Data rejestracji:

27 października 2003 roku
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Numer KRS:

0000177791

W imieniu Autoryzowanego Doradcy:

Prezes Zarządu – Marcin Duszyński

3.

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta

Firma:

CHE Consulting Sp. z o.o.

Siedziba:

15-399 Białystok

Adres:

Ul. Handlowa 6

Telefon:

+48 697 716 205

NIP:

5423180762

Regon:

200385821

Numer KRS:

0000365021

Wskazanie biegłego rewidenta:

Biegły Rewident Joanna Niczyporuk

Nr uprawnień jako podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych

3630

VIII. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego
działalność ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do
każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału
Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
Emitent nie jest powiązany kapitałowo z jakimkolwiek podmiotem, nie uczestniczy on, ani jako spółka dominująca
ani jako spółka zależna w jakiejkolwiek grupie kapitałowej.
IX.

Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
1.

I.

Marek Dziubiński – Prezes Zarządu
a)

II.

Akcjonariusz Emitenta, posiadający 504 000 akcje, co stanowi 14,73% w kapitale zakładowym Spółki.

Tomasz Mularczyk – Wiceprezes Zarządu
a)

III.

Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta:

Akcjonariusz Emitenta, posiadający 130 200 akcji, co stanowi 3,80% w kapitale zakładowym Spółki.

Marcin Szumowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta
a)

Akcjonariusz Emitenta posiadający 146 000 akcji , co stanowi 4,27% w kapitale zakładowym Spółki.
2.

Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

I. Marcin Hoffman – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta:
a)

Akcjonariusz w „BIB SEED CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS 379911, w której posiada 40% akcji (Spółka jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym
15,72% głosów)

b) Prezes Zarządu Spółki „BIB SEED CAPTAL SPÓŁKA AKCYJNA” – akcjonariusz Emitenta
II. Martin Jasiński – Członek Rady Nadzorczej Emitenta :
a)
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Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w
skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pani Anna Domeredzka – Członek Zarządu
Autoryzowanego Doradcy Emitenta – Capital One Advisers Sp. z o.o. - posiada 434 szt. akcji Medicalgorithmics S.A.
Brak jest innych powiązań osobowych majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a
Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych.
X.

Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami
finansowymi.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Inwestor powinien mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka,
niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego Uproszczonego. Opisane
poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez Emitenta działalności.
W przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np.
o charakterze losowym, jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się
istotne w przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka
może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także
wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi
poniżej inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego.
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich
zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących
ryzyka związane z inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości zainwestowanych środków.
Jednocześnie, przedstawione poniżej czynniki ryzyka powinny być w każdym przypadku rozważane przez
Inwestora, zwłaszcza pod kątem ewentualnego pogorszenia się sytuacji finansowej lub pozycji rynkowej Emitenta i
łączącej się z tym możliwej straty części lub całości zainwestowanych środków.
1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.1 Ryzyko nieuzyskania przez Emitenta certyfikacji FDA na wprowadzenie urządzenia medycznego na
rynek USA
Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) jest w Stanach Zjednoczonych
naczelną organizacją, zajmującą się kontrolą zarówno środków spożywczych, leków, kosmetyków w tym także
urządzeń medycznych. Organizacja ta jest uważana, za najbardziej rygorystyczną na świecie instytucję kontrolującą
i opiniującą. Jest znana z rygorystycznych przepisów dotyczących wydawania zezwoleń, pozwoleń jak również
uzyskania odpowiedniej certyfikacji. Stąd też wydanie przez nią pozytywnej opinii na temat danego produktu jest
uznawane na całym świecie jako wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie.
Emitent w 2009 roku otrzymał pozytywną decyzję o dopuszczeniu Systemu PocketECG do sprzedaży na rynku
Stanów Zjednoczonych. Jednakże w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku na usługi medyczne
nadal prowadzi prace rozwojowe nad nową generacją systemu PocketECG. W związku z powyższym Emitent w IV
kwartale 2011 r. wystąpił z kolejnym wnioskiem do FDA o wydanie pozwolenia na wprowadzenie modelu BT-ECG
IIB (ulepszonej wersji systemu PockeECG II generacji) do obrotu na rynku Stanów Zjednoczonych, co zakończyło się
uzyskaniem w maju 2012 r. certyfikacji FDA.
W związku z wprowadzonymi na bieżąco przez Emitenta zmianami i ciągłym ulepszaniem ww. produktu ,za każdym
razem pojawia się ryzyko, iż Emitent może nie uzyskać ww. pozwolenia tj. odpowiedniej certyfikacji wydanej przez
FDA. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent każdorazowo otrzymywał pozytywną
decyzję co do zgłoszonego ulepszenia. Jednakże w związku z ciągłymi zmianami zarówno w przepisach prawa
amerykańskiego, którym to podlega FDA, jak i zmian co do wewnętrznych regulacjach FDA, powyższego ryzyka nie
można wykluczyć.
Celem zminimalizowania ww. ryzyka, Emitent przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na rozszerzoną
wersję ww. urządzenia, powinien w sposób rzetelny przygotować całą dokumentację, zadbać o prawidłowe
oznakowanie urządzenia oraz dokonać szczegółowej analizy obowiązujących przepisów FDA, wymogów
regulacyjnych, listów ostrzegawczych, alertów importowych oraz innych wytycznych FDA.
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1.2 Ryzyko związane z możliwością utraty dofinansowania
W dniu 28 lutego 2012 roku Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez
Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, umowę o dofinansowanie Nr UDAPOIG.01.04.00-14-028/11-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i
rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedmiotem
Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację projektu „Opracowanie nowej generacji
wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2.968
000,00 PLN. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 1.779.000,00 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu
został ustalony na dzień 8 kwietnia 2012 roku natomiast termin zakończenia na 31 grudnia 2013 roku. W Umowie
ustalono także, iż Spółka celem realizacji projektu oraz wdrożenia prac rozwojowych realizowanych w ramach
Projektu, będzie korzystać z zaangażowania innych przedsiębiorców, którzy wprowadzą wyniki tych badań lub prac
do własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie w Umowie zastrzeżono że Spółka korzystając z pomocy
Partnera- podmiotu trzeciego, wnoszącego do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe,
realizuje wspólnie z nim projekt partnerski na warunkach określonych w zawartym pomiędzy tymi stronami
porozumieniu partnerskim. Spółka zobligowana jest zapewnić, iż co najmniej jeden partner realizujący Projekt,
zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie
określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do dnia 31 marca 2014 roku, nie później niż do 3 lat od daty
zakończenia niniejszego Projektu.
Zgodnie z treścią ww. umowy, Spółka zobowiązana jest do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych
we wniosku o dofinansowanie oraz w niniejszej Umowie. Jednocześnie Spółka zobowiązana jest do utrzymania
trwałości projektu oraz przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z niniejszym projektem zarówno przez
cały okres trwania projektu jak również przez okres kolejnych 3 lat po jego zakończeniu. Spółka jednocześnie
ponosi odpowiedzialność za wdrożenie wyników przeprowadzonych badań zgodnie z Projektem przez partnera –
przedsiębiorcę, co w sposób znaczący rozszerza zakres jej odpowiedzialności. Brak spełnienia powyższych
obowiązków, w tym także niedopełnienie obowiązków nałożonych na Spółkę wynikających z Umowy może
stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z niedopełnieniem przez Spółkę
ww. obowiązków, związany jest zwrot kwoty dofinansowania w pełnej przyznanej wysokości.
Należy podkreślić, że od 2007 roku, obok bieżących rozliczeń projektowych, Spółka zrealizowała projekty
dofinansowane z programów pomocowych UE i programów krajowych na łączną kwotę 3.141,972,48 PLN z czego
wydatkowanie środków w wysokości 1.667,297,26 PLN (trzy projekty) zostało skontrolowane przez organy kontroli,
w tym Urząd Kontroli Skarbowej a także instytucje nadzorujące obecne umowy tj. NCBiR i PARP. W wyniku
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości skutkujących zwrotem dofinansowania
1.3 Ryzyko związane z zabezpieczeniami wekslowymi
Typowym zabezpieczeniem, stosowanym w zawieranych przez Spółkę umowach na dofinansowanie jest
wystawienie przez Spółkę weksli in blanco, do których jest sporządzana deklaracja wekslowa. Posiadacz weksla jest
uprawniony do uzupełnienia weksla in blanco w każdym czasie na sumę zadłużenia Spółki z tytułu zawartej umowy,
wraz z kosztami i odsetkami, oraz do opatrzenia weksla datą płatności według swojego uznania i w większości
przypadków umieszczenia na wekslu dodatkowego zastrzeżenia „bez protestu”.
Spółka wystawiła weksle in blanco na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających z umów o dofinansowanie
na realizację projektów. Weksle gwarantują należyte wykonania i realizację każdego z projektów, a także
wywiązania się z warunków przyznania dofinansowania przez okres kolejnych 3 lat po terminie zakończenia
projektu i zatwierdzenia go przez Instytucję Finansującą.
Spółka wystawiła również dwa weksle in blanco na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających z umów najmu
zawartych ze spółką działającą pod firmą Centrum Biurowe Żurawia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 10
września 2010 r. oraz w dniu 25 stycznia 2011 roku.
Na dzień niniejszego Dokumentu w obiegu znajduje się 5 weksli in blanco wystawionych przez Spółkę. Po
wykonaniu umów, które zabezpieczają, weksle te powinny być Spółce zwrócone ze względu na spełnienie przez nią
zobowiązań, na zabezpieczenie których weksle te zostały wystawione.
Jest to o tyle istotne, iż zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem abstrakcyjnym – tzn. nie jest uzależnione od
istnienia wierzytelności głównej, w związku z którą weksel został wystawiony. Ponadto, weksel może być
indosowany (przenoszony) na podmioty trzecie. Zazwyczaj weksel jest związany z deklaracją wekslową, która
stanowi umowę pomiędzy wystawcą weksla a remitentem (osoba, której wierzytelność zabezpiecza weksel) i
zawiera warunki i terminy wypełnienia weksla. Jednakże, deklaracja wekslowa nie jest elementem składowym
weksla jako papieru wartościowego. W wypadku weksli in blanco istnieje szczególne ryzyko, że ich posiadacz
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wypełni je niezgodnie z deklaracją wekslową, jak również, że po jego wypełnieniu będzie go indosować na osobę
trzecią, co może pozbawić Spółkę możliwości podnoszenia zarzutów, które miałaby w stosunku do nierzetelnego
kontrahenta.
Z informacji udzielonych przez Spółkę wynika, że w jej dotychczasowej historii wypadki opisanego powyżej
nadużycia nie miały miejsca, jednakże, ryzyka z tym związanego nie można wykluczyć. W celu częściowego
wyeliminowania ryzyka Spółka dąży do monitorowania na bieżąco terminów zwrotu weksli, których podstawa
wystawienia wygasła (tj. zobowiązanie główne zostało spłacone/umorzone/potrącone). Uwzględniając sposób, w
jaki spółka oznacza weksle i deklaracje wekslowe (zamieszczając w treści weksla in blanco dane deklaracji
wekslowej) można stwierdzić, iż ryzyko nadużyć związane z wystawionymi przez spółkę wekslami jest minimalne.
1.4 Ryzyko związane z działalnością polegającą na wprowadzaniu do obrotu, dystrybucji i imporcie
wyrobów medycznych
Emitent jest producentem produktów klasyfikowanych jako wyroby medyczne, które wprowadzane są do obrotu
na rynku polskim, jak również eksportowane na rynki zagraniczne, w tym na rynek amerykański i dystrybuowane
na rynki unijne w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy.
Zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia wyrobów medycznych na rynek unijny ma w szczególności dyrektywa
Rady WE 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82) - w przypadku wyrobów medycznych
i wyposażenia wyrobów medycznych.
Zgodnie natomiast z polską ustawą o wyrobach medycznych, Emitent jako producent wyrobów medycznych
podlega wielu nakazom i zakazom, które muszą być przez niego respektowane w ramach prowadzonej działalności.
Przede wszystkim należy wskazać, iż wyroby wprowadzane do obrotu i wprowadzane do używania muszą być
oznakowane znakiem CE (Certyfikat WE). Obowiązkowy znak CE (fr. Conformite Europeenne) uzyskany przez
wyroby medyczne przed wprowadzeniem na rynek oznacza, że są one wytworzone zgodnie z zasadniczymi
wymogami dyrektyw i objęte są procedurą jednego z modułów dotyczących systemu jakości np. certyfikacji ISO.
Umieszczenie tego oznaczenia na wyrobie oznacza deklarację odpowiedzialności producenta i sprzedawcy za
bezpieczeństwo i standardy techniczne oferowanego towaru. Wyrób oznakowuje się znakiem CE po
przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną
w tym zakresie, posiadającą właściwą akredytację, potwierdzających, że wyrób spełnia odnoszące się do niego
wymagania zasadnicze.
Zgodnie z polską ustawą o wyrobach medycznych zabrania się wprowadzania do obrotu, wprowadzania do
używania, przekazywania do oceny działania, dystrybuowania, dostarczania, udostępniania, instalowania,
uruchamiania i używania wyrobów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów,
użytkowników lub innych osób, przekraczające akceptowalne granice ryzyka, określone na podstawie aktualnego
stanu wiedzy, kiedy są prawidłowo dostarczone, zainstalowane, utrzymywane oraz używane zgodnie z ich
przewidzianym zastosowaniem.
Ponadto, zabrania się wprowadzania do obrotu, wprowadzania do używania, dystrybuowania, dostarczania,
udostępniania, instalowania, uruchamiania i używania wyrobów, dla których upłynął termin ważności lub został
przekroczony czas lub krotność bezpiecznego używania, określone przez wytwórcę. Zabrania się wprowadzania do
obrotu, wprowadzania do używania, dystrybuowania, dostarczania i udostępniania wyrobów, których nazwy,
oznakowania lub instrukcje używania mogą wprowadzać w błąd co do właściwości i działania wyrobu.
Ponadto, wytwórca i autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są dokonywać zgłoszenia każdego nowego wyrobu do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co najmniej na 14 dni przed
pierwszym wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania. Podobnie dystrybutor i importer
mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium, niezwłocznie
powiadamiają o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego
wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowe ryzyko związane jest z dystrybuowaniem produktów Emitenta na pozostałe rynki sprzedaży tj.: Indii,
Pakistanu, Kambodży, Laosu, Birmy, Tajlandii, Wietnamu, Zachodniej Malezji, Brunei, Wschodniej Malezji,
Wschodniego Timoru, Indonezji, Singapuru, Filipin, Antiqua, Belgia, Portugalia w tym na rynku amerykańskim
(Stany Zjednoczone). Wiąże się to w szczególności z odmiennym systemem prawnym, a także z problemem
odmiennych regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach i ukształtowaniem zasad
odpowiedzialności Emitenta związanej z wprowadzeniem danego produktu na rynki zagraniczne. Ewentualne
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wejście przez Emitenta w spory związane z odpowiedzialnością za produkt na terytorium ww. Państw, ewentualne
kary umowne za niewywiązania się lub nienależyte wywiązania ze swoich obowiązków, może implikować znaczne
nakłady związane z postępowaniami sądowymi, w tym kosztami obsługi prawnej.
Emitent dokłada najwyższej staranności w zakresie wypełniania wszystkich wymagań przepisów prawa, w tym
polskiego i unijnego dotyczących regulacji działalności na rynku produktów medycznych.
Każdy wyrób wprowadzony przez Emitenta na rynek posiada znak CE (Certyfikat WE) potwierdzony przez
akredytowaną jednostkę oraz został zgłoszony do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkcja wyrobów medycznych podlega corocznemu nadzorowi jednostki
notyfikowanej, w trakcie którego na bieżąco weryfikowane są standardy spełniane przez Emitenta jako producenta
wyrobów medycznych z bieżącymi przepisami w tym zakresie co znacznie zmniejsza ryzyko nie spełnienia
wymogów prawnych. Emitent uzyskał także pozwolenie restrykcyjnej Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków
FDA (ang. Food and Drug Administration) na wprowadzenie wyrobów medycznych na rynku USA i podlega jej stałej
kontroli. Ponadto Emitent posiada wdrożone procedury ISO. Emitent posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością ISO - Wyroby Medyczne, nr JM–28/3/2010, w zakresie „Projektowanie, produkcja i
dystrybucja urządzeń elektronicznych, medycznych i oprogramowania” według norm: PN-EN ISO 9001:2009
i PN-EN ISO 13485:2005, ważny do 02.11.2014 r. oraz Certyfikat IQNet „Projektowanie, produkcja i dystrybucja
urządzeń elektronicznych, medycznych i oprogramowania” według norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO
13485:2005, ważny do dnia 02.11.2014r. Emitent uzyskał także Certyfikat WE Pełny System Zapewnienia Jakości,
Dyrektywa 93/42/EWG – Wyroby Medyczne, nr 1434-MDD-38/2011 w zakresie „Projektowanie, wytwarzanie i
kontrola końcowa wyrobów medycznych klasy IIa”, dotyczy: Systemu Zdalnego monitorowanie sygnału EKG
PocketECG, typ BT-ECG, model BT-ECG I, BT-ECG II, BT-ECG II B, ważny do dnia 06.04.2013 r.
Powyższe certyfikaty są podstawą corocznych audytów jednostki certyfikującej nadzorującej spełnianie wymogów.
Stały nadzór zewnętrznych jednostek notyfikowanych świadczy o najwyższej jakości produktów Emitenta.
1.5 Ryzyko związane z odpowiedzialnością Emitenta jako producenta, za produkt wprowadzany do obrotu,
który okazał się niebezpieczny
Wobec faktu, iż Emitent jest producentem wyrobów wprowadzanych do obrotu gospodarczego, ponosi on wszelką
odpowiedzialność za produkt niebezpieczny wprowadzony do obrotu. Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego
dotyczącymi odpowiedzialności producenta za produkt niebezpieczny, przez produkt rozumie się rzecz ruchomą,
choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.
Niebezpieczny jest natomiast produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając
normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do
obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach
produktu. Nadto należy mieć na uwadze, iż produkty Emitenta wprowadzane są do obrotu, w szczególności na
terytorium Stanów Zjednoczonych, wobec czego Emitent ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez
tamtejsze regulacje prawne. Jednocześnie należy zauważyć, iż w 22 lipca 2011 r. Emitent podpisał umowę o
współpracy, na podstawie której rozpoczął sprzedaż produktów i usług na terenie Indii, Singapuru, Malezji i innych
krajów Azji Południowo – Wschodniej za pośrednictwem dystrybutora lokalnego. Z uwagi na odmienność
wymienionych regulacji, potencjalne podjęcie obrony przez Emitenta będące wynikiem dochodzenia ewentualnych
roszczeń odszkodowawczych względem Emitenta, może być istotnie utrudnione i wiązać się ze zwiększonymi
nakładami finansowymi, związanymi z dochodzeniem roszczeń przed sądami zagranicznymi i rozpatrywaniem
sporów na gruncie prawa obcego.
Należy podkreślić, że produkty Medicalgorithmics S.A. są wyrobami medycznymi, ale nieinwazyjnymi i nie
leczniczymi. Trzeba uwzględnić to, że wyroby medyczne klasyfikowane są właśnie ze względu na ryzyko związane
z ich stosowaniem i według tego ryzyka są nadzorowane.
Wszystkie instrukcje, tabliczki znamionowe, ulotki kierowane do klientów są weryfikowane pod względem
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi przez laboratoria badawcze na etapie badania wyrobu a następnie
przez jednostki notyfikowane przyznające znak zgodności z normami bezpieczeństwa (znak CE) a następnie przez
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych rejestrujący wyrób, a na rynku amerykańskim przez FDA. Informacje są
sprawdzane co najmniej dwa razy do roku przez jednostki nadzorujące przyznane certyfikaty.
1.6 Ryzyko związane z celami strategicznymi
Podstawowym celem strategicznym Emitenta na lata 2012 – 2016 jest osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie diagnostyki arytmii na terenie Stanów
Zjednoczonych oraz Europy. W szczególności, Emitent w perspektywie pięcioletniej zamierza zdobyć wiodącą
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pozycję na rynku telediagnostyki kardiologicznej oraz istotną pozycję na rynku badań klinicznych leków i terapii
antyarytmicznych.
Emitent zamierza zrealizować powyższy cel poprzez rozwój organiczny uzupełniony o przejęcia w branży Cardiac
Safety, utrzymując szybkie tempo wzrostu i dbając o wysoki poziom satysfakcji odbiorców. Jako działania kluczowe
do osiągnięcia powyższego celu strategicznego Zarząd Emitenta postrzega rozwój systemu PocketECG III generacji
poprzez poszerzenie możliwości diagnostycznych urządzenia o nowe funkcje życiowe (m.in. stworzenie
zintegrowanego holtera ciśnieniowego). Poprzez przejęcia w branży Cardiac Safety Emitent planuje budowę
wartości dodanej w oparciu o zidentyfikowane obszary synergii. Realizując strategię rozwoju Emitent planuje
zachowanie dotychczasowych wysokich poziomów rentowności działalności poprzez ścisłą kontrolę kosztów i
kontynuację wysoce rentownych modeli sprzedaży.
Jednakże, ze względu na szereg czynników wpływających na skuteczność realizowanej strategii, Emitent nie może
w pełni zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku
telediagnostyki kardiologicznej oraz na rynku badań klinicznych leków, mająca bezpośredni wpływ na przychody i
zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie
czasowym, w tym umiejętność efektywnego przeprowadzenia transakcji przejęcia oraz wypracowania
szacowanych efektów synergii. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji
bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może
pogorszenie jego wyników finansowych.
W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Emitent prowadzi bieżącą analizę czynników mających wpływ na
warunki działalności zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasu. Osiągnięte dotychczasowe wyniki
finansowe oraz weryfikacja długoterminowych założeń pokazują, że Emitent jest w stanie elastycznie reagować na
pojawiające się możliwości oraz zmieniające się warunki rynkowe i wypracowywać wysoką rentowność
działalności. Jednocześnie Emitent prowadzi dalsze prace rozwojowe dotyczące części sprzętowej systemu
PocketECG, algorytmiki i obszaru informatycznego systemu, a także kontynuuje prace nad nowymi
funkcjonalnościami i zastosowaniami systemu.
1.7 Ryzyko związane ze sprzedażą i dystrybucją produktów i usług Emitenta
Działem Emitenta odpowiedzialnym za sprzedaż i dystrybucję jest Dział Administracji i Finansów. Na terenie Polski
Emitent sprzedaje swoje rozwiązania do instytutów, uniwersytetów i placówek medycznych na podstawie umów
zawieranych przez Zarząd. W Stanach Zjednoczonych produkty Emitenta są rozprowadzane przez niezależne centra
diagnostyki i testów, z którymi zostały zawarte porozumienia.
Emitent posiada zwykle jednego głównego dystrybutora w każdym kraju, w którym działa. Są to odpowiednio:
Kardiosystem Sp. z o.o. dla Polski; AMI Monitoring Inc. oraz Spectocor Inc. dla Stanów Zjednoczonych, Everist
Genomics dla Indii, Pakistanu, Kambodży, Laosu, Birmy, Tajlandii, Wietnamu, Zachodniej Malezji, Brunei,
Wschodniej Malezji, Wschodniego Timoru, Indonezji, Singapuru, Filipin, Antiqua; Vitalsys (Grupa Fifthplay NV) dla
Belgii; T-Care Conhecimento e Saúde Lda dla Portugalii. Utrata dystrybutora na którymkolwiek rynku wiązałaby się
z koniecznością znalezienia nowego dystrybutora i ryzykiem, iż nowo zawierane umowy mogą być zawarte na
warunkach innych (mniej korzystnych) niż obecne.
Emitent zamierza prowadzić działania na rzecz dywersyfikacji bazy odbiorców, zarówno w Stanach Zjednoczonych
jak i na innych rynkach zbytu. Bezpośrednie zaangażowanie Zarządu Emitenta w promocję systemu PocketECG
zwiększa zainteresowanie odbiorców i wiarygodność Emitenta. Jednocześnie, osoby wchodzące w skład Zarządu, a
także akcjonariatu Emitenta posiadają szerokie kontakty i uznanie w branży medycznej zarówno w Polsce jak i w
Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu efektywność pozyskiwania kontraktów przez Emitenta jest wysoka.

1.8 Ryzyko związane z awariami technicznymi
Przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług zdalnej diagnostyki kardiologicznej, przede wszystkim
z wykorzystaniem systemu PocketECG - zaawansowanego technologiczne rozwiązania opracowanego przez zespół
Emitenta. System PocketECG korzysta z usług transmisji danych poprzez sieci telefonii komórkowej oraz innych
zaawansowanych technologicznie rozwiązań. W związku z powyższym działalność Emitenta narażona jest na ryzyko
awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.
W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością ze szczególnym
uwzględnieniem produkcji wyrobów medycznych: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 13485:2005, w ramach
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którego ryzyko awarii minimalizują wprowadzone i nadzorowane procedury zarządzania ryzykiem (P.7.1.2.),
projektowania wyrobu (P.7.3.), zakupów (P.7.4.), procesu produkcji (P.7.5.1.), identyfikacji i identyfikowalności
(P.7.5.3.), wewnętrznych audytów jakości (P.8.2.2.) oraz działań korygujących i zapobiegawczych (P.8.5.).
Skuteczność procedur jest co najmniej raz w roku weryfikowana przez jednostkę notyfikowaną uprawnioną do
certyfikacji systemu jakości. Audyty w Spółce przeprowadzana są regularnie przez Jednostkę Notyfikowaną i
każdorazowo potwierdzają poprawność procedur stosowanych przez Emitenta.
1.9 Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta
Wiedza, doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie pracowników Emitenta mają istotne znaczenie dla Spółki,
głównie w ramach działalności badawczo - rozwojowej. Zdobyty przez pracowników know-how, unikalny dla
branży telemedycznej jest istotną przewagą konkurencyjną Emitenta.
Emitent jest podmiotem gospodarczym zatrudniającym na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego Uproszczonego 28 osób (24 osoby na umowę o pracę i 4 osoby związane ze spółką poprzez
umowy cywilno-prawne), z których każda pełni określoną ważną dla całości przedsiębiorstwa rolę. Większość
zadań, w szczególności, z zakresu współpracy handlowej z kontrahentami wykonują poszczególne osoby. Najwyżej
wykwalifikowaną kadrę menadżerską Emitenta stanowią jego założyciele. Ewentualna utrata pracowników,
zwłaszcza kluczowych – posiadających największe doświadczenie i specjalistyczną wiedzę technologiczną lub w
zakresie zarządzania i działalności operacyjnej mogłaby w dłuższym okresie spowodować pogorszenie jakości
produktu i świadczonych usług oraz mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój Emitenta oparty o rozwój
opracowanej technologii. Jakość usług i tworzonych produktów uzależniona jest od doświadczenia i umiejętności
wykonujących je pracowników. Utrata pracowników łączy się z koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i
przygotowania przez Emitenta nowych osób do pracy. W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim
i dłuższym okresie mogłoby to skutkować obniżeniem planowanych zysków Emitenta.
Emitent minimalizuje ryzyko związane z kluczowymi pracownikami prowadząc optymalną dla pracowników
i Emitenta politykę zatrudnienia.
1.10 Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej
Jednym z podstawowych obszarów działalności Emitenta jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na
dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie monitorowania i diagnostyki medycznej z wykorzystaniem
inteligentnych, samouczących się algorytmów oraz innych rozwiązań sprzętowo-informatycznych. W celu
podnoszenia pozycji konkurencyjnej produktów własnych, Emitent prowadzi intensywne prace rozwojowe
w ramach Działu Badań i Rozwoju. Emitent otrzymał patent i jest w trakcie postępowań międzynarodowych
mających na celu również udzielenie patentów na wskazane poniżej wynalazki tj. m.in.
a) Systems for safe and remote outpatient ecg monitoring;
b) Method, device and system for lead-limited electrocardiography (ecg) signal analysis;
c) Method, device and system for cardio-acoustic signal analysis.
O innowacyjności i konkurencyjności systemu PocketECG świadczy również szereg międzynarodowych zgłoszeń
patentowych Emitenta. Warto podkreślić, że w ogromnej większości są to wynalazki wdrożone, co nie jest normą
w polskich jednostkach badawczych, a nawet w większości przedsiębiorstw.
Spółka posiada prawa do wszystkich swoich zgłoszeń i patentów.
Od roku 2006 Emitent dokonał dziesięciu zgłoszeń patentowych (PL, USA: Provisional, PCT) i systematycznie dąży
do rozszerzenia ochrony wynalazku przede wszystkim w UE oraz USA. W październiku 2006 roku Spółka dokonała
dwóch międzynarodowych zgłoszeń patentowych: PCT/PL2006/00067 i PCT/2006/00068. Emitent realizuje
politykę poprawy konkurencyjności swoich produktów na arenie międzynarodowej w oparciu o rozszerzenie i
wzmocnienie ochrony własności intelektualnej. Dokonano siedmiu zgłoszeń pierwszeństwa (Provisionals) w USA,
które bazują na dotychczasowych zgłoszeniach patentowych, ale jednocześnie rozszerzają i uszczegóławiają zakres
oryginalnych PCT.
W roku 2010 Spółka uzyskała patent na terenie USA: "Method, Device and system for Cardio-Acoustic Signal
Analysis" Patent No US 7,753,856 B2, w dniu 13 lipca 2010 roku, Appl. No.: 12/102,470, złożony 14 kwietnia 2008
roku, Prior Publication Data US 2008/0260173 A1 Oct. 23, 2008.
W dniu 15 marca 2012 roku Emitent otrzymał decyzję o przyznaniu patentu przez Europejski Urząd Patentowy na
technologię „HeartSounds”, decyzja nr cm/1156-0037, No. Patentu – 1991128.
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W związku z toczącymi się postępowaniami istnieje zatem ryzyko, że patenty mogą zostać udzielone nie na
wszystkie wskazane powyżej wynalazki. W celu ograniczenia przedmiotowego ryzyka Zarząd Emitenta dokładnie
weryfikuje materiały związane z wynalazkami przed wszczęciem postępowania o udzielenie patentów na
wynalazki. Ponadto Emitent współpracuje ściśle z profesjonalnymi podmiotami zajmującymi się ochroną własności
przemysłowej w Polsce i na świecie. Emitent posiada także patent na system kardiologiczny przyznany przez
amerykański urząd patentowy w roku 2010.
1.11 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, tj. po rejestracji w KRS emisji akcji serii D
akcjonariusze posiadający akcje serii A i B posiadają łącznie 65,91% akcji, uprawniających ich łącznie do
wykonywania 65,91% ogólnej liczby głosów na WZA. W przypadku działania ww. akcjonariuszy w porozumieniu,
mają oni znaczący wpływ na działalność Emitenta. Jednocześnie należy mieć także na uwadze fakt, iż członkowie
Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pan Marcin Hoffman oraz Pan Martin Jasiński wchodzą w skład organów spółek,
będących akcjonariuszami Emitenta – BIB SEED Capital S.A. oraz New Europe Ventures, LLC, posiadając w tych
spółkach znaczny pakiet akcji/udziałów. Ponadto uwzględniając okoliczność, iż w organach Emitenta zasiada Pan
Marek Dziubiński będący założycielem jeszcze spółki z o.o. przed przekształceniem w spółkę akcyjną, akcjonariusze
posiadający akcje serii A oraz akcje serii B, posiadają faktyczną możliwość wpływu na treść uchwał podejmowanych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy we wszystkich istotnych dla Emitenta obszarach.
1.12 Ryzyko związane z zawartymi umowami
Emitent narażony jest na ryzyko związane z rozwiązaniem umów istotnych, w tym wskutek ich wypowiedzenia
przez kontrahenta. Umowy istotne zawierają również postanowienia dotyczące odszkodowań za opóźnienie w
dostawach produktu czy też kar umownych za naruszenie klauzul poufności. Spółka narażona jest również na
ryzyko związane z roszczeniami klientów dotyczącymi w szczególności zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi,
udzielonych gwarancji czy też niezgodności produktu z umową. Spółka jest bowiem odpowiedzialna, jeśli
dostarczany produkt ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność albo jeśli nie ma właściwości, o których
klient został zapewniony, jak również jeśli produkt został wydany klientowi w stanie niezupełnym. Powyższe ryzyko
minimalizowane jest przez stosowanie przez Emitenta określonych norm, w tym wdrożenie procedur ISO.
Nadto należy mieć na uwadze, iż Emitent zawiera umowy z kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie
jednocześnie zapisy tych umów oraz obowiązki i obostrzenia z nich wynikające, a w szczególności wszelkie mogące
pojawić się na tle wykonywania tych umów, spory, podlegają prawu obcemu. Oznacza to, iż Emitent ponosi
odpowiedzialność na zasadach określonych przez tamtejsze regulacje prawne. Jednocześnie należy także zauważyć,
iż w 22 lipca 2011 r. Emitent podpisał umowę o współpracy, na podstawie której rozpoczął także sprzedaż swoich
produktów i usług także na terenie Indii, Singapuru, Malezji i innych krajów Azji Południowo – Wschodniej za
pośrednictwem dystrybutora lokalnego. Oznacza to, iż z uwagi na odmienność wymienionych regulacji,
potencjalne podjęcie obrony przez Emitenta będące wynikiem dochodzenia ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych względem Emitenta, może być istotnie utrudnione i wiązać się ze zwiększonymi nakładami
finansowymi, związanymi z dochodzeniem roszczeń przed sądami zagranicznymi i rozpatrywaniem sporów na
gruncie prawa obcego.
Poddanie stosunków umownych regulacjom innego kraju niż Polska pociąga za sobą ryzyko nieprawidłowej lub
niedostatecznej oceny skutków prawnych zawartych umów oraz właściwej interpretacji poszczególnych
postanowień. W razie ewentualnego sporu z kontrahentami, z którymi Emitent zawarł w/w umowy, koniecznym
będzie skorzystanie z usług doradców i profesjonalnych pełnomocników z państw obcych, co może narazić
Emitenta na dodatkowe, znaczne koszty.
Ponadto w każdej z tych umów zawarte zostały postanowienia ograniczające możliwość udzielania informacji
podmiotom trzecim w zakresie w jakim informacje te mogą stanowić informacje poufne. Emitent zobowiązany jest
zapewnić ochronę otrzymanych od kontrahentów informacji poufnych na poziomie co najmniej nie gorszym niż
ochrona, którą zapewnia własnym informacjom poufnym. Naruszenie przez Emitenta w/w zobowiązania do
ochrony informacji pociągać może odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki za wyrządzoną tym naruszeniem
szkodę.
2.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

2.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta
Działalność Emitenta zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których dystrybuuje lub
zamierza dystrybuować produkty, przede wszystkim w szczególności Stanów Zjednoczonych, a także Indii,
Singapuru, Malezji i innych krajów Azji Południowo – Wschodniej. Efektywność, a w szczególności rentowność
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prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej zależy między innymi od tempa wzrostu gospodarczego,
poziomu konsumpcji społeczeństwa, polityki fiskalnej i pieniężnej państwa, inflacji. Wszystkie te czynniki wywierają
pośrednio wpływ na przychody i inne wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Mogą także wywierać wpływ na
realizację założonej przez Emitenta strategii rozwoju.
Aby zminimalizować powyższe ryzyko Emitent dąży do ograniczenia koncentracji sprzedaży, dywersyfikacji rynków
geograficznych, a także podejmuje działania w celu zwiększania swojej konkurencyjności poprzez rozwój
technologiczny oferowanego produktu i usług.
2.2 Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego
Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom. Zmianom ulegają także interpretacje prawa oraz praktyka
jego stosowania. Przepisy mogą ulegać zmianom na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą także powodować
negatywne skutki. Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa
podatkowego, a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z zakresu
papierów wartościowych, głównie nadzoru nad rynkiem finansowym i o funduszach inwestycyjnych mogą wywołać
negatywne konsekwencje dla Emitenta. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów
podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze
opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez
Emitenta może implikować pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i
perspektywy jej rozwoju.
Przepisy ww. gałęzi prawa podlegają częstym zmianom, wskutek czego traktowanie przedsiębiorców przez organy
administracyjne i sądy cechuje pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalność. Obowiązujące regulacje zawierają
również pewne sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej
przepisów zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i spółkami.
Dla przykładu rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli władz, które w razie wykrycia
nieprawidłowości uprawnione są do obliczania zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Deklaracje podatkowe
spółek mogą zostać poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu lat, a niektóre transakcje
przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą zostać zakwestionowane do
celów podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniach finansowych
mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez władze skarbowe.
Szczególnie istotnymi z punktu widzenia gałęziami prawa, których zmiana wywoływać będzie silny wpływ na
działalność gospodarczą prowadzoną przez Emitenta są:


prawo autorskie i prawa pokrewne,



prawo handlowe,



prywatne prawo gospodarcze,



prawo podatkowe,



prawo pracy,



prawo ubezpieczeń społecznych,



prawo papierów wartościowych.

Niewątpliwie znaczna część tych dziedzin prawa charakteryzuje się dużą zmiennością regulacji. Szczególny wpływ
na działalność Emitenta ma prawo autorskie i prawa pokrewne, którego normy są ściśle uzależnione od regulacji
unijnych i dokonywanych w tym zakresie przez Parlament Europejski lub Komisję Europejską zmian, ale również od
prawa polskiego różniącego się w niektórych aspektach od norm prawa innych państw członkowskich. Również
specyfika prowadzonej przez Emitenta działalności powoduje, iż na jego działalność wpływać mogą zmiany
regulacji w Stanach Zjednoczonych.
Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa, zważywszy, iż część z nich jest nadal w
fazie dostosowywania do wymagań unijnych. Ewentualne zmiany prawa będą miały zawsze wpływ na otoczenie
prawne Emitenta, wywołując obowiązek dostosowania się do nich. Każda zmiana regulacji normatywnej wywołuje
problemy w szczególności związane z wątpliwościami interpretacyjnymi nowych przepisów, co stwarza ryzyko
rozbieżności w praktyce organów władzy publicznej, sądownictwa. Niejednoznaczność wykładni dokonywanych
przepisów przez organy władzy publicznej, sądownictwa (w tym wspólnotowego) komplikuje funkcjonowanie w
polskim systemie prawnym niezharmonizowanym z systemem unijnym.
2.3 Ryzyko zmian w systemie refundacyjnym w Stanach Zjednoczonych
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Poziom przychodów ze sprzedaży Emitenta jest w wysokim stopniu uzależniony od stopnia refundacji lub jej braku
na usługi świadczone za pomocą urządzeń do zdalnej diagnostyki kardiologicznej na poszczególnych rynkach zbytu.
Na chwilę obecną system refundacyjny funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych obejmuje swoim zasięgiem usługi
świadczone urządzeniem produkowanym przez Emitenta, co w znacznym stopniu przyczynia się do jego nabywania
przez odbiorców. Poziomy refundacji są jednak ustalane corocznie i zależne od wyceny usług diagnostycznych
przez ubezpieczycieli oraz kosztów życia w danym stanie.
W rezultacie Emitent jest narażony na niekorzystne zmiany w systemie refundacyjnym w Stanach Zjednoczonych,
w szczególności polegające na obniżeniu poziomu refundacji obejmującego system PocketECG lub jej całkowitym
zniesieniu, co przełoży się na wielkość popytu na produkty Emitenta i co się z tym wiąże – jego wyniki finansowe.
Jednocześnie, należy zauważyć, że istnieje również możliwość, iż poziom refundacji będzie się zwiększał, gdyż
procedury telediagnostyki kardiologicznej nie są już uważane za rozwiązania eksperymentalne ale stały się
cenionymi rozwiązaniami diagnostycznymi.
Celem minimalizacji powyższego ryzyka Emitent dywersyfikuje rynki sprzedaży systemu PocketECG oraz
pozostałych usług. Znaczna część usług dla odbiorców końcowych systemu PocketECG finansowana jest poprzez
ubezpieczycieli prywatnych i nie jest powiązana z refundacją rządową.
2.4 Ryzyko zmienności kursów walutowych
Emitent narażony jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, gdyż przychody ze sprzedaży realizowane są
w przeważającej części w dolarze amerykańskim (ok. 95% w I poł. 2012 r.). Podstawową walutą rozliczeniową
kosztów jest polski złoty. W rezultacie, wyniki finansowe Emitenta są skorelowane z poziomem kursów walut w
danym okresie rozrachunkowym i Emitent ponosi ryzyko niekorzystnych wahań kursów walutowych, w
szczególności aprecjacji złotówki.
Zarząd Spółki uważa, iż marże uzyskiwane na eksportowanych produktach i usługach są na tyle wysokie, iż nawet
istotne wahania kursów walut nie powinny zagrozić osiągnięciu planowanego poziomu rentowności, z powyższego
względu Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed wahaniami kursów walutowych.
2.5 Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
W przypadku Emitenta istnieje ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym:
a)

w Stanach Zjednoczonych, na rynku telediagnostyki kardiologicznej dominują dwa istotne
podmioty: CardioNet Inc oraz LifeWatch AG oraz wiele mniejszych firm;
b) potencjalne – w Polsce, gdzie rynek telemedycyny jest w początkowej fazie rozwoju, kilku
podmiotom jak Telemedycyna Polska S.A. udało się zająć strategiczną pozycję rynkową. Należy
jednak zauważyć, że rynek polski nie jest strategicznym rynkiem rozwoju Emitenta.
Emitent stara się minimalizować ryzyko poprzez systematyczną analizę otoczenia konkurencyjnego na rynkach, na
których prowadzi lub zamierza prowadzić działalność oraz konsekwentną realizację strategii rozwoju w oparciu
o posiadane i sukcesywnie rozbudowywane przewagi konkurencyjne.
2.6 Ryzyko związane z rozwojem branży, w której działa Emitent
Rynek telemedycyny na świecie znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, co wiąże się z dynamicznymi zmianami
w poziomach sprzedaży usług i produktów dostępnych na tym rynku, a także nieustannym i dynamicznym
rozwojem rozwiązań technologicznych oraz pojawianiem się nowych usług i produktów. W związku z tym istnieje
ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie dostosować się do szybkich zmian rynkowych, co może wiązać się z
pogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej.
Ze względu na egzogeniczny charakter opisywanego zjawiska, Emitent nie jest w stanie aktywnie przeciwdziałać
trendom panującym w branży telemedycyny. Jednak Emitent może skutecznie dostosowywać swój model
biznesowy do panujących w branży trendów. Emitent obserwuje i analizuje na bieżąco rynek, na którym działa,
dopasowuje ofertę produktowo – usługową oraz strategię rozwoju do odkrytych nisz rynkowych oraz
dywersyfikuje rynki zbytu swoich produktów i usług.
2.7 Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych
W związku z ewentualnością zajścia zdarzeń nieprzewidywalnych, takich jak kataklizmy czy konflikty zbrojne,
istnieje ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej na rynku światowym oraz polskim. Zdarzenie takie może mieć
istotny wpływ na sytuacje ekonomiczną Emitenta.
3.
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3.1. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu
Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy:




Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie,
wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu,
na wniosek Emitenta.

Zgodnie z § 11 ust.2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc w przypadkach określonych przepisami prawa.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza z obrotu
instrumenty finansowe Emitenta:





w przypadkach określonych przepisami prawa,
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
po upływie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta, obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku
o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO może wykluczyć
instrumenty finansowe z obrotu:
-

na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez
Emitenta dodatkowych warunków,
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu przed
podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się
postanowienia § 11 ust. 1 (trzy miesięczny okres).
W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami może dojść do utraty przez nie płynności (przez okres zawieszenia).
Zgodnie z § 17 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitenci instrumentów finansowych
wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie i notowanych równocześnie na rynku regulowanym
zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w
zakresie i w terminach w jakich zgodnie z właściwymi przepisami informacje te są przekazywane na danym rynku
regulowanym.
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nie należycie wykonuje swoje
obowiązki, Organizator Alternatywnego Systemu może:
- upomnieć Emitenta,
- nałożyć na Emitenta karę pieniężną do kwoty 20.000 zł,
- zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 (trzy miesięczny okres).
Na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu w
przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do
działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia
w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.
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W przypadku, gdy Emitent korzysta z usług Market Makera zgodnie z § 21 ust.2 Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market
Makerem, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Market Makera w alternatywnym systemie lub
wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może:
a) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market
Makerem albo umowy z Animatorem Rynku przy czym w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku
wznowienie obrotu może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym
przez Organizatora Alternatywnego Systemu,
b) w uzasadnionych przypadkach postanowić o zmianie rynku i kontynuowaniu notowania danych instrumentów
finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora
Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku.
3.2. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF
Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego
systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego może,
zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.), pociągać za
sobą nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu
spółki, karę administracyjną, to jest karę pieniężną do wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
Ponadto KNF może nałożyć na Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających
z powołanej powyżej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.).
3.3. Ryzyko płynności akcji
Ze względu na fakt, iż rynek NewConnect jest rynkiem nowym utworzonym w 2007 roku i o wiele mniej
przewidywalnym niż rynek regulowany oraz pomimo faktu, iż akcje Emitenta są już notowane na nim, nie ma
pewności, że instrumenty finansowe Spółki, których dotyczy ten Dokument Informacyjny, będą przedmiotem
aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji może być równa
cenie emisyjnej na skutek szeregu czynników, w tym m.in.: postrzegania Spółki jako ryzykownej z tytułu krótkiego
okresu działalności, okresowych zmian wyników operacyjnych Spółki, liczby oraz płynności notowanych akcji,
poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz
sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. Rynek ASO powstał pod koniec sierpnia 2007
roku, a akcje spółek notowanych na nim charakteryzują się niską płynnością. Z tego względu mogą występować
trudności w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodować dodatkowo obniżenie cen
akcji będących przedmiotem obrotu.
3.4. Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect
Inwestor inwestujący w papiery wartościowe Spółki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie
bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji
w powiązaniu z relatywnie niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być
rozważone w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji. W alternatywnym systemie obrotu występuje
ryzyko zmian kursu akcji, które może (ale nie musi) odzwierciedlać jego aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej.
XI.

Zwięzłe przedstawienie historii Emitenta, działalności prowadzonej przez Emitenta, akcjonariuszy
Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
1.

Historia Emitenta

Spółka Medicalgorithmics została zawiązana w 2005 r. przez dr Marka Dziubińskiego, absolwenta studiów
doktoranckich na Politechnice Gdańskiej oraz dra Marcina Szumowskiego, absolwenta studiów doktoranckich na
University of Illinois. Celem strategicznym założycieli było stworzenie jednego z wiodących dostawców autorskich
rozwiązań systemowych i algorytmicznych w zakresie monitorowania i diagnostyki medycznej, w szczególności
w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej.
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Działalność Medicalgorithmics w pierwszych latach finansowana była ze środków inwestorów prywatnych, za
pośrednictwem funduszy zalążkowych (Seed Capital) oraz ze środków publicznych. W 2006 r. Emitent pozyskał
znaczącego inwestora w postaci funduszu New Europe Ventures LLC. W 2007 r. uzyskał finansowanie działalności
z Funduszu Strukturalnego UE SPO-WKP, a także programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - INNOWATOR.
W 2008 r. Emitent pozyskał kolejnego znaczącego inwestora w postaci BIB Seed Capital sp. z o.o. W latach 2009 i
2010 . Spółka otrzymała środki finansowe w ramach programu „Inicjatywa Technologiczna I”.
Przez pierwsze 5 lat funkcjonowania podstawowym obszarem działalności Medicalgorithmics była działalność
badawcza i rozwojowa, w szczególności obejmująca prace nad elementami systemu PocketECG – inteligentnymi
algorytmami diagnozującymi pracę serca, oprogramowaniem systemu i aplikacją medyczną oraz nad ochroną
własności intelektualnej i dopuszczeniem do sprzedaży produktu.
W styczniu 2008 r. zakończono prace nad prototypem flagowego produktu Emitenta – systemem PocketECG I-szej
generacji – systemem służącym do zdalnego monitorowania pracy serca pacjenta. Zamysłem stojącym za
zaprojektowanym produktem była prostota użytkowania i minimalizacja uciążliwości wielodobowego badania dla
pacjenta. Ze względu na wysoką jakość prowadzonego badania i generowanych rezultatów, urządzenie zebrało
bardzo dobre opinie wśród lekarzy. Dla większości klientów kluczowym atutem urządzenia okazało się szerokie
spektrum możliwych do wygenerowania wyników badania pracy serca umożliwiające kompleksowość badania
arytmii. Elastycznie dostosowując produkt do oczekiwań klientów Emitent (w marcu 2009 r. w Polsce a w II
kwartale 2010 roku w USA) wprowadził do sprzedaży system PocketECG II-giej generacji, wyposażony w 3
elektrody, dzięki czemu dokładność pomiarów została jeszcze podwyższona.
W kwietniu 2008 r. otrzymano pozwolenie na sprzedaż systemu PocketECG w Polsce, w kwietniu 2009 r.
wprowadzono produkt na rynek portugalski, a w sierpniu 2009 r. na rynek belgijski.
Ze względu na ograniczoną chłonność rynku krajowego i relatywnie niski poziom innowacyjności rynku zdalnych
usług kardiologicznych w Polsce i Europie, podjęto decyzję o ekspansji na rynek amerykański. Rozpoczęto proces
certyfikacji produktu na rynku Stanów Zjednoczonych i w wyniku podjętych działań w maju 2009 r. otrzymano
decyzję o dopuszczeniu Systemu PocketECG do sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych, wydaną przez
amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA). Do dnia
opracowania niniejszego Dokumentu Informacyjnego według wiedzy Zarządu Spółki Medicalgorithmics pozostaje
jedynym polskim podmiotem posiadającym zarejestrowane przez FDA urządzenie medyczne do diagnostyki
kardiologicznej.
Pierwszy system PocketECG wprowadzono na rynek amerykański w lutym 2010 r.
W następstwie bezpośredniej prezentacji produktu potencjalnym odbiorcom hurtowym na rynku amerykańskim i
nawiązanych osobistych relacji biznesowych, a w szczególności dzięki innowacyjności systemu PocketECG na skalę
globalną, dynamicznie wzrastało zainteresowanie produktem. W II kwartale 2010 roku rozpoczęto szeroką
współpracę z kilkoma kluczowymi odbiorcami na rynku amerykańskim, m.in. Cardiostaff Corporation, AMI
Monitoring Inc., Global Telemedicine Technologies Inc., Cardiac Center of Creighton University i innymi. Już w lipcu
2010 r. wartość przychodów z tytułu sprzedaży eksportowej Medicalgorithmics przekroczyła wartość sprzedaży
krajowej. W listopadzie 2010 r. oferta Medicalgorithmics skierowana do klientów na rynku amerykańskim została
wzbogacona o specjalistyczne usługi programistyczne umożliwiające podmiotom korzystającym z systemu
PocketECG dostosowanie oprogramowania do rozliczenia z ubezpieczycielami, przychodniami, a także rozliczanie
otrzymywanych refundacji. W grudniu 2010 r. wprowadzono do oferty usługę outsourcingu telemedycznego dla
klientów amerykańskich, w szczególności usługi przetwarzania i analizy danych w sektorze telemedycznym.
W styczniu 2011 r. uruchomiono centrum outsourcingu usług telemedycznych i rozpoczęto sprzedaż systemu
PocketECG na rynku Stanów Zjednoczonych w systemie abonamentowym.
W I kwartale 2011 r. dotychczasowy odbiorca usług podmiotów konkurencyjnych Emitenta zdecydował się na
skorzystanie z systemu stworzonego przez Medicalgorithmics. W wyniku nawiązanej współpracy oraz wyjątkowego
zadowolenia końcowego użytkownika z produktu, system PocketECG został wykorzystany jako element
wielkoformatowej kampanii reklamowej sieci szpitali i placówek medycznych Intermountain Healthcare.
W lipcu 2011 r. Emitent rozpoczął ekspansję na rynek azjatycki - Emitent podpisał umowy licencyjne oraz umowy
na dostawy, na podstawie których spółka Everist Genomics Inc. z siedzibą w Morgan Road (USA) nabyła prawa
licencyjne do sprzedaży urządzeń i usług świadczonych za pomocą systemu PocketECG na terytorium krajów Azji
Południowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Dostawa oprogramowania przez Medicalgorithmics S.A.
realizowana będzie na warunkach określonych w umowie licencyjnej. Umowa licencji przewiduje opłaty stałe oraz
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wynagrodzenie procentowe powiązane z poziomem sprzedaży produktów licencjobiorcy wykorzystujących
rozwiązania objęte licencją. Umowy zawarte zostały na okres do 31 grudnia 2015 roku.
W wyniku intensywnych działań mających na celu ekspansję na nowe rynki, na dzień sporządzenia niniejszego
Dokumentu Informacyjnego opracowanego na potrzeby Oferty Prywatnej Akcji, System PocketECG dostępny jest w
następujących państwach:
Stany Zjednoczone, Polska, Portugalia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Indie, Pakistan, Kambodża, Laos, Birma,
Tajlandia, Wietnam, Malezja Zachodnia, Brunei, Malezja Wschodnia, Timor Wschodni, Indonezja, Filipiny, Singapur,
Kuwejt, Bahrain, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Arabia Saudyjska i Antigua.
W IV kwartale 2011 r. Emitent prowadził dalsze prace rozwojowe dotyczące części sprzętowej systemu PocketECG,
algorytmiki i obszaru informatycznego systemu, a także kontynuował prace nad nową generacją systemu
PocketECG. W IV kwartale 2011 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków
(ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) o wydanie pozwolenia na wprowadzenie modelu BT-ECG IIB
(ulepszonej wersji systemu PockeECG II generacji) do obrotu na rynku Stanów Zjednoczonych.
Z końcem października ubiegłego roku konsorcjum, którego członkiem jest Emitent podpisało z Komisją Europejską
umowę o dofinansowanie projektu eHealth Monitor. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2011 r. i potrwa przez 36
miesięcy. Wartość całego projektu to 4,078 mln EUR, z czego kwota przyznanego dofinansowania wynosi łącznie
2,779 mln EUR, przypadająca na dziewięć podmiotów, w tym Emitenta. Wartość części projektu realizowanej przez
Emitenta wynosi 367,2 tys. EUR, a kwota dofinansowania którą otrzymała Spółka wynosi 257,2 tys. EUR.
W połowie grudnia 2011 roku Spółka otrzymała informację od Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw o
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółki o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Oś: Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów
celowych. Złożony przez Medicalgorithmics S.A. wniosek dotyczył realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowej
generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej". Celem projektu jest opracowanie
nowego modelu systemu PocketECG III. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1,78 mln zł. Aktualnie prace nad
systemem PocketECG III generacji są w zaawansowanej fazie – Emitent zakończył prace programistyczne i
projektowe nad urządzeniem.
W dniu 29 grudnia 2011 roku Spółka zawarła Umowę Aliansu Strategicznego z jednym z pięciu największych
podmiotów działających na rynku telediagnostyki kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych w zakresie dostawy
usług i produktów.
Przewidywana minimalna wartość przedmiotowej Umowy, uwzględniająca tylko i wyłącznie uzgodnione już w
umowie dostawy produktów i usług, w ciągu 5 lat od jej zawarcia wynosi 24 730 800,50 USD (w polskich złotych:
84 396 329,80 PLN, przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 29.12.2011 r.: 1 USD = 3,4126 PLN).
Umowę zawarto na czas nieokreślony z dwuletnim okresem wypowiedzenia. Zobowiązania Stron, w tym
minimalny procentowy wzrost zamówień ze strony Partnera Strategicznego Spółki, zostały szczegółowo określone
do 2016 roku.
Umowa dotyczy współpracy w wymieniony sposób wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, w związku z tym
jej warunki nie mają wpływu na swobodę działania Medicalgorithmics w rozwijaniu sprzedaży i licencjonowaniu
Systemu PocketECG na terytorium innych państw.
Partner Strategiczny był wcześniej jednym z największych odbiorców Spółki. W opinii Zarządu Spółki stworzenie
aliansu strategicznego z silnym partnerem na rynku Stanów Zjednoczonych, przy obustronnej, maksymalnej
koncentracji środków i zasobów, umożliwiło znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki. Zawarta umowa
pozwoliła osiągnąć realne oszczędności kosztowe (niewielki ponoszony koszt sprzedaży po stronie Spółki), a co się
z tym wiąże na utrzymanie wysokiego poziomu rentowności usług świadczonych na jej podstawie. Biorąc pod
uwagę zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, w tym trudną sytuację finansową i organizacyjną głównych
konkurentów, Zarząd Spółki uważa, że nawiązana współpraca pozwoli Spółce w ciągu najbliższych 5 lat osiągnąć
czołową pozycję na rynku Stanów Zjednoczonych, pod względem liczby pacjentów objętych usługą
telemonitoringu kardiologicznego, także poprzez dalsze sukcesywne przejmowanie klientów obecnie
obsługiwanych przez firmy konkurencyjne wobec Spółki.
Na koniec 2011 roku Spółka odnotowała pierwsze przychody z tytułu opłat licencyjnych dotyczących rynku
azjatyckiego na podstawie umów podpisanych z firmą Everist Genomics Inc.
W dniu 28 lutego 2012 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną
przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu
rozwojowego pt.: "Opracowanie nowej generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii
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kardiologicznej", w ramach Działania 1.4. Wsparcie projektów celowych, Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnego
mobilnego systemu do telemetrii kardiologicznej oraz wdrożenie produktu na rynek światowy. Innowacyjny
produkt powstanie dzięki modyfikacjom i rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego dostępnego już na rynku Systemu
PocketECG i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe na mobilne, inteligentne rozwiązania do kompleksowej
diagnostyki elektrokardiologicznej.
Wartość przyznanego dofinansowania zgodnie z umową wynosi 1 779 000 PLN. Projekt realizowany jest od 1 lipca
2011r., a jego zakończenie planowane jest w dniu 31.12.2013 r.
Europejski Urząd Patentowy udzielił Spółce 11 kwietnia 2012 r. Patentu na wynalazek: "METHOD DEVICE AND
SYSTEM FOR CARDIO-ACCOUSTIC SIGNAL ANALYSIS", numer publikacji 1991128. Na ten wynalazek Spółka uzyskała
już patent na terenie Stanów Zjednoczonych, przyznany przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (United
States Patent and Trademark Office), w dniu 13 lipca 2010 r., numer 7,753,856.
W dniu 16 maja 2012 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA (ang. Food and Drug Administration, w
skrócie FDA) dopuściła do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych najnowszą wersję systemu PocketECG. Agencja
oficjalnie zaakceptowała technologię Medicalgorithmics jako unifikującą w jednym rozwiązaniu najpowszechniej
wykorzystywane nieinwazyjne metody diagnostyki arytmii. Jest to bezprecedensowe zgłoszenie wśród urządzeń
diagnozujących arytmię, które w ramach jednej platformy łączy zalety powszechnie używanych metod
diagnostycznych umożliwiając badanie metodą Holtera (ang. Holter Monitoring), diagnostykę metodą
zdarzeniowych rejestracji EKG (ang. Event Monitoring), oraz diagnostykę przy pomocy mobilnej telemetrii
kardiologicznej (ang. Mobile Cardiovascular Telemetry Monitoring). Oznacza to, iż jedna platforma technologiczna PocketECG, umożliwia wykorzystywanie szerokiego spektrum kodów refundacyjnych i może być wykorzystywana w
badaniu maksymalnej liczby pacjentów bez względu na typ preferowanej przez ubezpieczycieli diagnostyki.
W opinii Zarządu Spółki powyższa decyzja stanowi ważny krok w kierunku wprowadzenia na rynek USA systemu
PocketECG III generacji, w którym nowa, zintegrowana platforma sprzętowa stanowiła będzie jedynie rozszerzenie
do otrzymanego 16 maja 2012 r. zezwolenia.
W dniu 18 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na którym podjęto
uchwały




w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, w sprawie
wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w
ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D,
w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w sprawie
upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia wszystkich
wyemitowanych przez Spółkę akcji do obrotu na rynku regulowanym lub przeniesienia ich z rynku
NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w liczbie nie
większej niż 333 000 tys. sztuk.

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii D przeprowadzonej w dniach 18 czerwca 2012 r. – 12 lipca 2012 r. na
mocy uchwały nr 12/06/2012 Spółka pozyskała środki w łącznej wysokości 55 776 tys. PLN. Pozyskane środki
zostaną przeznaczone na przejęcia podmiotów z branży badań klinicznych typu cardiac safety na rynku stanów
Zjednoczonych. Szczegóły subskrypcji zostały opisane w pkt. III.
2.

Działalność prowadzona przez Emitenta

Model biznesowy
Medicalgorithmics jest producentem i dostawcą innowacyjnych rozwiązań systemowych i algorytmicznych
w obszarze mobilnej diagnostyki kardiologicznej. W szczególności specjalizuje się w zakresie telemetrycznego
monitoringu i analizy sygnału EKG z wykorzystaniem własnych innowacyjnych i unikatowych na skalę światową
rozwiązań. Na bazie swojego sztandarowego produktu (systemu PocketECG) Emitent we współpracy z ośrodkami
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medycznymi i ośrodkami nadzoru kardiologicznego (centrami monitorowania) zapewnia usługę zdalnej diagnostyki
kardiologicznej.
Produkt Medicalgorithmics - system PocketECG – stanowi najnowocześniejsze z dostępnych na rynku urządzenie
umożliwiające stały monitoring i bieżącą diagnostykę pracy serca pacjenta podczas jego codziennego normalnego
funkcjonowania. System PocketECG został stworzony przez zespół Medicalgorithmics pod kierownictwem
naukowym dra Marka Dziubińskiego oraz dra Marcina Szumowskiego.
PocketECG jest najbardziej zaawansowanym technologicznie z dostępnych na rynku systemów diagnostyki arytmii.
W spektrum dostępnych obecnie urządzeń do monitoringu pracy serca system PocketECG charakteryzuje się m.in.
najdłuższym czasem monitoringu arytmii w warunkach domowych, zdalnym dostępem do całkowitego zapisu
monitoringu oraz pełną statystyczną analizą zaburzeń rytmu serca, czego nie oferują urządzenia konkurencyjne.
Opracowany przez Zarząd Medicalgorithmics unikatowy model biznesowy dopasowany do specyfiki
funkcjonowania Spółki jest źródłem trwałej wysokiej rentowności działalności (51,2% rentowność netto w 2011 r.).
Zaawansowana technologicznie produkcja systemu PocketECG zlokalizowana w Polsce zapewnia zachowanie
pełnej kontroli nad jakością produktu, relatywnie niskie koszty pracy oraz ochronę tajemnic technologicznych.
Spółka w uzupełnieniu do sprzedaży systemu PocketECG świadczy także wachlarz usług wspierających użytkowanie
systemu obejmujących usługi programistyczne oraz outsourcingu telemedycznego (analiza i wstępne
przetwarzanie danych wynikowych systemu PocketECG). Zespół informatyków oraz techników EKG zlokalizowany
jest w Polsce, co ma istotne znaczenie dla poziomu ponoszonych kosztów zatrudnienia.
Poniżej przedstawiono uproszczony schemat modelu biznesowego Medicalgorithmics.
Rysunek 1. Schemat przedstawiający uproszczony model biznesowy Medicalgorithmics

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Medicalgorithmics S.A.

Dzięki innowacyjności produktu oraz efektywnej polityce marketingowej Spółki system PocketECG dostępny jest
obecnie na rynkach krajów Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji, w indywidualnie dostosowanych do specyfiki
rynków zbytu systemach sprzedaży, optymalizujących jej poziom rentowności.
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Pierwszym rynkiem, na którym Emitent zaoferował swój produkt był rynek polski. Obecnie PocketECG stosowany
jest w Polsce m.in. przez Instytut Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Od III kwartału 2010 r. podstawowym rynkiem sprzedaży Emitenta są Stany Zjednoczone. Decyzja o ekspansji na
rynek amerykański podyktowana była otwartością rynku amerykańskiego na innowacje medyczne oraz wysokim
poziomem refundacji usług diagnostyki kardiologicznej przez ubezpieczycieli prywatnych i państwowych, co
przekłada się na znaczną wartość rynku telemedycyny oraz perspektywy jego dalszego dynamicznego wzrostu. Na
rynku amerykańskim system PocketECG sprzedawany jest w modelu abonamentowym, we współpracy z
partnerem strategicznym. Głównymi odbiorcami Emitenta na rynku amerykańskim są niezależne ośrodki zdalnej
diagnostyki i testów (ang. Independent Diagnostic Testing Facilities-IDTF). Te specjalistyczne podmioty świadczą
usługi diagnostyczne na rzecz szpitali, klinik, gabinetów kardiologicznych i innych jednostek służby zdrowia w skali
regionalnej. Emitent realizuje sprzedaż na rynku Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem partnera
strategicznego, z którym podpisał wieloletnią umowę o współpracy w grudniu 2011 r. Na dzień niniejszego
Dokumentu system PocketECG wykorzystywany był w ok. 300 ośrodkach medycznych na terenie Stanów
Zjednoczonych, co oznacza dwukrotny wzrost od października 2011 r.
Rysunek 2. Mapa poglądowa wybranych placówek użytkujących system PocketECG na terenie Stanów Zjednoczonych na

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Medicalgorithmics S.A.
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W lipcu 2011 r. Emitent rozpoczął ekspansję na kolejne rynki zagraniczne, na obszarze Azji Południowo –
Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. W rezultacie nawiązanej współpracy z lokalnymi dystrybutorami, System
Rysunek 3. Obszar dostępności systemu PocketECG w sprzedaży licencyjnej w krajach Azji Południowo –
Wschodniej.

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Medicalgorithmics S.A.

PocketECG dostępny jest obecnie w kilkunastu krajach regionu w modelu sprzedaży licencyjnej.
Model biznesowy Emitenta zakłada koncentrację na sprzedaży technologii na wyselekcjonowanych, najbardziej
perspektywicznych rynkach, w oparciu o specjalnie opracowane modele sprzedaży, a także kompleksowe wsparcie
informatyczne odbiorcy oraz stały rozwój produktu i świadczonych usług powiązanych.
W uzupełnieniu do podstawowego produktu, Emitent oferuje usługi wspierające korzystanie z systemu PocketECG
w postaci usług programistycznych (m.in. oprogramowanie wspomagające obieg informacji, procedury
refundacyjne, integracje z systemami EMR) oraz usług outsourcingu telemedycznego (usługi analizy i przetwarzania
danych wynikowych badania EKG). Bieżący monitoring i analiza sygnału EKG płynącego w czasie rzeczywistym z
urządzeń PocketECG prowadzona jest przez zespół doświadczonych techników EKG w centrum outsourcingu
zlokalizowanym w Polsce.
Dzięki kompleksowej obsłudze klienta począwszy od dostarczenia gotowego produktu w postaci systemu
PocketECG, poprzez dostosowanie oprogramowania systemowego do indywidualnych potrzeb odbiorcy, jak
również świadczenie usług wspierających outsourcing telemedyczny poszerza się spektrum współpracy biznesowej
pomiędzy Emitentem a odbiorcą. W długiej perspektywie powyższe działanie ma istotny pozytywny wpływ na
trwałość współpracy z klientami i stabilność bazy odbiorców usług Emitenta.
Na przestrzeni lat 2009 – 2011 przychody ze sprzedaży Medicalgorithmics wzrosły z poziomu 290 tys. PLN do 5 804
tys. PLN, co przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 1. Przychody ze sprzedaży Medicalgorithmics w latach 2009 – 2011, w mln PLN.
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Źródło: Dane Medicalgorithmics S.A.

W I poł. 2012 r. miał miejsce dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży Emitenta, którego dynamika wyniosła 104% w
stosunku do I poł. 2011 r.

Wykres 2. Przychody ze sprzedaży Medicalgorithmics S.A. w I poł. 2012 r. oraz I poł. 2011 r.
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Stałą wysoką dynamikę wzrostu przychodów Emitent osiąga dzięki popularyzacji systemu PocketECG na rynku
Stanów Zjednoczonych, wzrastającej liczbie badań wykonywanych z wykorzystaniem urządzenia, jak również dzięki
rozwijającej się sprzedaży usług wspierających korzystanie z systemu PocketECG.

System PocketECG
System PocketECG składa się z przenośnego bezprzewodowego zestawu monitorującego PocketECG użytkowanego
przez pacjenta oraz specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego analizę i przetwarzanie danych
generowanych przez zestaw monitorujący. System PocketECG został opracowany przez zespół Medicalgorithmics
i objęty ochroną patentową zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i Stanów Zjednoczonych.
Na zestaw monitorujący składa się rejestrator przesyłający sygnał za pomocą Bluetooth oraz telefon typu
smartphone - PDA (Personal Digital Assistant). Rejestrator systemu PocketECG II generacji wyposażony jest w trzy
elektrody, które pacjent umieszcza w okolicach klatki piersiowej. Urządzenie to ma za zadanie akwizycję sygnału
EKG za pośrednictwem elektrod oraz jego bieżącą rejestrację w pamięci telefonu i interpretację przy pomocy
inteligentnych algorytmów samouczących.
Telefon typu smartphone jest elementem zestawu monitorującego umożliwiającym transmisję i analizę sygnału
EKG w czasie rzeczywistym. Telefon działa wyłącznie jako element systemu PocketECG i nie jest możliwe
wykonywanie za jego pomocą normalnych połączeń telefonicznych. Telefon odbiera sygnał EKG od rejestratora
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Bluetooth i służy do jego transmisji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do serwerów, na którym
zainstalowane jest oprogramowanie serwerowe systemu PocketECG. Stacje robocze ze specjalistycznym autorskim
oprogramowaniem służącym do opracowywania raportów diagnostycznych komunikują się z serwerami i znajdują
się w centrach telemedycznych oraz centrach monitorujących.
W centrach telemedycznych ma miejsce analiza wyników badań systemem PocketECG. Do wykrywania i diagnozy
arytmii wykorzystywane są autorskie algorytmy stworzone przez dra Marka Dziubińskiego i oprogramowanie
zarządzające transmisją i pozwalające użytkownikom na dostęp do raportów diagnostycznych. Algorytmy te
cechuje znacznie wyższa skuteczność rozpoznawalności arytmii oraz znacznie szersze spektrum rozpoznawalnych
arytmii w stosunku do skuteczności systemów konkurencyjnych.
Wygenerowane przez aplikację kliencką wstępne raporty z badania są w centrach telemedycznych analizowane
i weryfikowane przez zespoły techników EKG przed ostatecznym przedstawieniem lekarzowi bądź pacjentowi.
Weryfikacja przez człowieka prawidłowości automatycznej analizy przez algorytmy systemowe zaburzeń w biciu
serca pacjenta jest niezbędnym elementem procesu diagnozy. Dzięki skuteczności zastosowanych algorytmów
trwa ona nieporównywalnie krócej niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Usługi analizy i wstępnej weryfikacji
automatycznie wykrytych przez algorytmy zdarzeń i arytmii świadczone przez techników EKG należą do obszaru
outsourcingu telemedycznego.
Wyniki badań generowane przez oprogramowanie systemu PocketECG prezentowane są w formie raportu
statystycznie opisującego występujące arytmie, zawierającego m.in. dane nt. liczby uderzeń serca, udziału skurczy
patologicznych i normalnych, udziału arytmii różnego typu oraz charakterystyki arytmii z wyszczególnieniem
najistotniejszych przypadków. Jest to system prezentowania danych typowy dla statystycznych badań 24godzinnych prowadzonych za pomocą tzw. systemów holterowskich (najpopularniejsze i najszerzej stosowane
urządzenia do diagnostyki arytmii opisano szerzej w pkt. pt. ewolucja systemów diagnostyki arytmii), dzięki czemu
jest powszechnie zrozumiały dla lekarzy, wyniki cząstkowe badania systemem PocketECG generowane są w czasie
rzeczywistym, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną urządzenia. Jednocześnie, w momencie odczuwania
symptomów chorobowych pacjent może zanotować ten fakt przy pomocy interaktywnego interfejsu użytkownika
smartphone-a. Po otrzymaniu wystarczającej ilości zapisu do dokonania diagnozy lekarze podejmują decyzję o
zakończeniu monitorowania danego pacjenta.
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Rysunek 4. Uproszczony schemat działania systemu PocketECG.

Źródło: Dane Medicalgorithmics S.A.

Pacjent (za wyjątkiem przypadków prywatnej konsultacji medycznej z woli pacjenta) nie ponosi kosztów badania otrzymuje urządzenie od placówki medycznej, która podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia zdalnego
wielodobowego badania EKG. Produkt jest przystosowany do wysyłki, samodzielnego zamocowania i uruchomienia
przez pacjenta, po odbyciu zdalnego szkolenia na temat zasad użytkowania produktu.
Całodobowe wsparcie i bieżącą pomoc pacjentowi w czasie całego okresu zdalnego badania kardiologicznego
zapewniają centra monitorowania, które również korzystają z oprogramowania systemu PocketECG. Pracownicy
tych jednostek na bieżąco monitorują poprawność użytkowania systemu przez pacjenta i idącą za tym poprawność
przesyłania danych przez system, a także odpowiadają na wszelkie zapytania i wątpliwości pacjenta i generują
dobowe raporty diagnostyczne. Bieżący monitoring pacjentów prowadzony jest we własnym zakresie przez
odbiorców systemu PocketECG.
Podsumowując, wśród podstawowych przewag konkurencyjnych Systemu PocketECG należy wymienić:
 Wielotygodniowy monitoring pracy serca pacjenta
 Wysoce skuteczne autorskie algorytmy interpretacji sygnału EKG
 Wyniki badania odpowiadające najszerzej na potrzeby lekarzy elektrofizjologów:
 Najpowszechniej rozpoznawany format prezentacji danych
 Najwyższa szczegółowość, pełna statystyka
 Wyniki cząstkowe generowane w czasie rzeczywistym
 Bieżący transfer wyników do jednostek zewnętrznych
Ponieważ system PocketECG łączy cechy dostępnych rozwiązań diagnostycznych wykorzystywanych na różnych
rynkach i do różnych potrzeb, spektrum możliwych zastosowań systemu jest szerokie i obejmuje m.in.:
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badanie metodą Holtera u niemowląt, dzieci i dorosłych;
długotrwałą diagnostykę zaburzeń rytmu serca u dzieci i dorosłych;
nadzór kardiologiczny;
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zdalną rehabilitację kardiologiczną;
badania kliniczne leków;
badania terapii antyarytmicznych.

Dotychczasowe zastosowania systemu PocketECG koncentrują się na badaniach metodą Holtera oraz długotrwałej
diagnostyce. Zarząd Emitenta dostrzega wymierne korzyści z zastosowania systemu PocketECG w badaniach
klinicznych leków i zamierza w najbliższym czasie skoncentrować działania na rozwoju tego nowego obszaru
zastosowań produktu, równolegle realizując przejęcia w branży Cardiac Safety, celem zapewnienia kanału
dystrybucji systemu PocketECG (szerszy opis planowanego wprowadzenia produktu na nowy rynek znajduje się w
pkt pt. Strategia rozwoju).

Obszary prowadzonej działalności

A. Działalność badawczo - rozwojowa
W latach 2005 – 2009 podstawowym obszarem działalności Emitenta były prace badawczo – rozwojowe, które
miały na celu m.in:





opracowanie i wdrożenie zdalnego systemu monitorowania pracy serca – systemu PocketECG;
certyfikację systemu PocketECG;
budowę wizerunku Emitenta wśród potencjalnych odbiorców;
promocje produktu poprzez udział w międzynarodowych konferencjach, wystawach i targach
medycznych.
Powyższe działania stanowiły etap wstępny do rozpoczęcia produkcji i komercjalizacji systemu PocketECG oraz
rozwoju wachlarza usług powiązanych obejmujących m.in. usługi programistyczne i outsourcing telemedyczny. Od
rozpoczęcia sprzedaży systemu PocketECG Emitent nadal prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność
badawczo – rozwojową. Aktualnie Emitent finalizuje prace nad systemem PocketECG III generacji – w I kwartale
2012 r. zakończono projektowanie części elektronicznej oraz prace nad projektem obudowy. Spółka planuje w III
kwartale 2012 r. ukończyć wszelkie prace nad prototypem i rozpocząć okres testów i certyfikacji na rynkach w
Europie i w USA.
W następnym etapie, Emitent planuje rozpocząć pracę nad wersją systemu PocketECG III generacji, który będzie
posiadać możliwość podłączenia nowych sensorów do monitorowania innych sygnałów życiowych pacjenta
(szerszy opis planowanego rozwoju systemu PocketECG znajduje się w pkt pt. Strategia rozwoju).

B. Działalność produkcyjna
Emitent prowadzi produkcję systemu PocketECG we własnym zakresie. Laboratorium badawcze Emitenta, w
którym prowadzone są prace badawczo - rozwojowe oraz testy systemów PocketECG, jak również dział produkcji
znajdują się w Gdańsku.
Proces produkcji systemu PocketECG polega przede wszystkim na produkcji urządzeń do rejestracji i transmisji
sygnału EKG oraz na opracowaniu algorytmów i tworzeniu oprogramowania w zakresie przetwarzania sygnałów
cyfrowych w diagnostyce medycznej oraz zastosowaniu innowacyjnej technologii ICT w diagnostyce zdalnej
(telemetrycznej). Stąd warsztat pracy obejmuje stanowiska montażowo-pomiarowe (ESD) wyposażone w drobną
aparaturę, urządzenia badawcze oraz serwery i komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem deweloperskim.
W odpowiedzi na systematyczny wzrost liczby zamawianych systemów PocketECG, od stycznia 2012 r.
przeniesiono działalność badawczo – rozwojową i produkcyjną do nowego, większego budynku, w którym na
przełomie maja i czerwca
zostanie wynajęta dodatkowa powierzchnia. Systematycznie wzrasta liczba
pracowników produkcyjnych Spółki. W opinii Zarządu Spółki aktualne moce produkcyjne są wystarczające by
zrealizować przewidywaną liczbę zamówień w najbliższych latach.
Własna działalność produkcyjna umożliwia Emitentowi zachowanie pełnej kontroli nad całością procesu
produkcyjnego. Kontrola sprawowana nad wszystkimi etapami procesu produkcyjnego daje Emitentowi gwarancję
wysokiej jakości produktu końcowego, a także pozwala chronić tajemnice technologiczne. Lokalizacja działu
produkcyjnego oraz działu badań i rozwoju w Polsce stanowi istotne źródło przewagi konkurencyjnej w postaci
niższych kosztów pracy oraz wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
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Działalność sprzedażowo - usługowa

Od roku 2010 głównym obszarem działalności Emitenta jest działalność sprzedażowo – usługowa, w tym sprzedaż
systemu PocketECG oraz usług wspierających – programistycznych i outsourcingu telemedycznego.
 Sprzedaż systemu PocketECG
Kluczowym elementem modelu biznesowego Medicalgorithmics oraz świadczonych usług zdalnej diagnostyki
kardiologicznej jest system PocketECG.
W celu dostosowania oferty do różnorodnych potrzeb klientów, uelastycznienia współpracy oraz maksymalizacji
przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych Medicalgorithmics oferuje system
PocketECG w dwóch modelach sprzedaży – abonamentowym oraz licencyjnym.
Na rynku Stanów Zjednoczonych system PocketECG dostępny jest w sprzedaży abonamentowej. Rynek Stanów
Zjednoczonych charakteryzuje rozbudowany i sprawnie funkcjonujący system refundacyjny, dzięki czemu odbiorcy
chętniej korzystają z usług świadczonych przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Głównymi podmiotami
nabywającymi sprzęt do diagnostyki kardiologicznej są specjalistyczne centra diagnostyki (Independent Diagnostic
Testing Facilities – IDTF), które dostarczają usługi diagnostyczne do szpitali, przychodni i innych centrów
medycznych. W rezultacie, dokonują zakupów sprzętu medycznego w znacznych ilościach. W ramach
abonamentowego systemu sprzedaży Medicalgorithmics dostarcza odbiorcy system PocketECG i od momentu jego
uruchomienia nalicza comiesięczny abonament przez cały okres użytkowania urządzenia. Powyższy system
sprzedaży pozwala Medicalgorithmics na generowanie stałego strumienia przychodów z każdego sprzedanego
produktu, nawiązywanie długotrwałej współpracy z klientami oraz pozostawia koszty sprzedaży usług
diagnostycznych wykorzystujących PocketECG po stronie użytkowników.
Od grudnia 2011 r. na rynku Stanów Zjednoczonych Emitent współpracuje z partnerem strategicznym - jednym z
pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych. W
ramach współpracy partner strategiczny zobowiązał się do rozwoju sprzedaży produktów i usług Spółki, w tym do
zwiększania liczby użytkowanych urządzeń w tempie 20% - 40% rocznie przez pierwsze 5 lat obowiązywania
umowy. Zobowiązał się również do wykonywania wszystkich świadczonych przez siebie usług wyłącznie za pomocą
produktów Spółki, tam gdzie jest to możliwe. W gestii partnera strategicznego znalazła się więc promocja systemu
PocketECG wśród lekarzy kardiologów oraz ośrodków medycznych, a także świadczenie usług analizy sygnału EKG.
W zamian za realizację powyższego zobowiązania partner strategiczny otrzymał prawo wyłączności do
wykorzystywania systemu PocketECG na terenie Stanów Zjednoczonych. Medicalgorithmics jako dostawca
technologii dostarcza urządzenia monitorujące pracę serca oraz usługi przetwarzania i wymiany danych, jak
również odpowiada za utrzymanie infrastruktury informatycznej i serwerowej. Emitent zobowiązany jest do
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami i za dalszy dynamiczny rozwój współpracy z
odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, wykorzystującymi System PocketECG do celów naukowych, w tym w
szczególności do prowadzenia badań klinicznych.
Na pozostałych rynkach działalności Medicalgorithmics (w szczególności w krajach Azji oraz Bliskiego Wschodu)
przyjęty został model sprzedaży licencyjnej, oparty na współpracy z lokalnymi partnerami. Podmioty, z którymi
Emitent nawiązuje współpracę są w posiadaniu rozwiniętych kanałów sprzedaży na określonym obszarze
geograficznym oraz dysponują głęboką wiedza o rynku lokalnym, w tym wielkości i strukturze rynku diagnostyki
kardiologicznej na danym terytorium, obowiązującym prawie, zwyczajach, preferencjach odbiorców, pacjentów i
lekarzy. Partnerom lokalnym Medicalgorithmics proponuje wyłączność na określonym terytorium w zamian za
osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych.
W modelu sprzedaży licencyjnej przychody ze sprzedaży systemu PocketECG pochodzić będą z następujących
źródeł:
 Stałej corocznej opłaty licencyjnej za wyłączność na sprzedaż systemu na danym terytorium;
 Prowizji od poziomu sprzedaży realizowanej przez partnera;
 Przychodów ze sprzedaży urządzeń PocketECG oraz części zapasowych.
Przykładem współpracy opartej na modelu sprzedaży licencyjnej są umowy licencyjne i na dostawy zawarte w lipcu
2011 r., na podstawie których partner lokalny - Everist Genomics Inc. z siedzibą w Morgan Road (USA) nabył prawa
licencyjne do sprzedaży urządzeń i usług świadczonych za pomocą systemu PocketECG na terytorium krajów
Bliskiego Wschodu oraz w Azji Południowo - Wschodniej. Dostawa oprogramowania przez Medicalgorithmics S.A.
realizowana będzie na warunkach określonych w umowie licencyjnej. Umowa licencji przewiduje opłaty stałe oraz
wynagrodzenie procentowe powiązane z poziomem sprzedaży produktów licencjobiorcy wykorzystujących
rozwiązania objęte licencją. Emitent rozpoczął realizację pierwszych zamówień w ramach podpisanych umów.
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 Usługi outsourcingu telemedycznego (zdalnej analizy EKG)
Outsourcing telemedyczny obejmuje część usług analizy sygnału EKG i przetwarzania danych płynących z
monitoringu pracy serca prowadzonego z wykorzystaniem systemu PocketECG. W szczególności obejmuje
weryfikację wstępnych wyników z badania generowanych automatycznie przez system. Usługi outsourcingu
telemedycznego świadczone są przez zespół techników EKG będący częścią zespołu Medicalgorithmics z centrum
outsourcingu telemedycznego zlokalizowanego w Polsce.
Decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług outsourcingu telemedycznego Zarząd Emitenta podjął w odpowiedzi na
zgłaszane przez odbiorców systemu PocketECG zapotrzebowanie na usługi analizy i przetwarzania sygnału EKG,
a także w oparciu o doświadczenie Emitenta na rynku Stanów Zjednoczonych. Wykorzystując posiadany obszar
kompetencji zespołu Medicalgorithmics, w pierwszym kwartale 2011 r. skierowano ofertę usług przetwarzania
i analizy danych do wybranych największych klientów w Stanach Zjednoczonych. W związku ze znacznym
zainteresowaniem oferowanymi usługami oraz ich wysoką rentownością, Emitent planuje skierowanie oferty usług
przetwarzania i analizy danych telemedycznych również do klientów z krajów Unii Europejskiej oraz Kanady.
Medicalgorithmics posiada istotną przewagę konkurencyjną nad dostawcami usług outsourcingu telemedycznego
w Stanach Zjednoczonych w obliczu wysokich cen tego typu usług oferowanych przez podmioty działające na rynku
amerykańskim, a także dzięki wysokim kwalifikacjom, doświadczeniu oraz nieustannym szkoleniom członków
zespołu techników EKG.
 Usługi programistyczne
Emitent w ramach kompleksowej obsługi odbiorcy systemu PocketECG dostarcza wsparcie informatyczne w
ramach wdrażania systemu i umożliwia pełniejsze dostosowanie systemu PocketECG do potrzeb danego odbiorcy.
Świadczone usługi programistyczne i wdrożeniowe związane są z:



Indywidualizacją systemu PocketECG, co dotyczy w szczególności największych odbiorców;
Implementacją narzędzi www i budową interfejsów do zdalnego dostępu do generowanych przez system
raportów diagnostycznych;
 Implementacją narzędzi do zdalnego zarządzania procesem diagnostyki pacjentów, które obejmują
przede wszystkim cyfrowe podpisywanie i edycję publikowanych raportów;
 Integracją systemu PocketECG ze szpitalnymi systemami EMR (Electronic Medical Record).
Podobnie jak w przypadku usług analizy i przetwarzania danych telemedycznych, niższy koszt świadczenia usług
programistycznych przez Medicalgorithmics daje Emitentowi istotną przewagę konkurencyjną nad podmiotami
operującymi na rynku amerykańskim.
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Rynki działalności Emitenta

Rynek telemedyczny
Według agencji badawczej BCC Research światowy rynek telemedycyny wzrośnie z 11,6 mld USD w 2011 r. do 27,3
mld USD w 2016 r., z czego 17,6 mld USD przypadnie na szpitale, a pozostałe 9,7 mld USD na segment gospodarstw
1
domowych, co przełoży się na roczną stopę wzrostu CAGR na poziomie 18,6%. Szpitalny segment rynku
2
telemedycyny, szacowany na 6,9 mld USD w 2010, wzrósł do wartości 8,1 mld USD w 2011 r.
Wykres 3. Wielkość segmentów globalnego rynku telemedycznego w latach 2009, 2010, 2011 i 2016 (prognoza), mld USD
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Źródło: Global Markets for Telemedicine Technologies, BCC Research, marzec 2012

Jak wynika z raportu przygotowanego przez analityków Deutsche Bank rynek telemedycyny będzie rozwijał się
3
średnio w tempie 10% rocznie do 2020 . Według raportu tak szybkie tempo rozwoju będzie się wiązać przede
wszystkim z potrzebą leczenia z użyciem telemedycyny chorób serca, astmy i cukrzycy, a także z niższych kosztów
telemedycyny w stosunku do tradycyjnej opieki zdrowotnej.
Telemedycyna jest nową formą opieki zdrowotnej polegającą na połączeniu tradycyjnych metod medycyny
klinicznej i nowych technologii przekazu danych. Informacje medyczne pacjentów są często rejestrowane za
pomocą urządzeń elektronicznych i przekazywane za pomocą interaktywnych mediów audiowizualnych. Pozwala
to na przyśpieszenie czasu reakcji na dolegliwości pacjenta oraz eliminuje problem odległości pomiędzy pacjentem
a lekarzem. Do przykładów usług zaliczanych do rynku telemedycznego należą m.in. konsultacje z wykorzystaniem
telefonów komórkowych lub konsultacje audiowizualne z wykorzystaniem komputerów i Internetu odbywające się
w czasie rzeczywistym. Telemedycyna dostarcza efektywne rozwiązania w szczególności dla pacjentów
wymagających stałego nadzoru lekarskiego, aplikuje nowoczesną myśl technologiczną z zakresu komunikacji i
informatyki do tradycyjnej medycyny, na potrzeby efektywnej opieki zdrowotnej.
4

W obszarze telemedycyny można wyróżnić trzy podstawowe kategorie :
A. pozyskiwanie i przechowywanie danych - pozyskiwanie danych medycznych (np. obrazów narządów
wewnętrznych lub sygnałów życiowych), a następnie przekazywanie danych do lekarza specjalisty do
oceny w dogodnym terminie. Jednoczesna obecność i interakcja obu stron nie jest warunkiem
koniecznym. Niezbędnym jest natomiast zorganizowanie odpowiedniej dokumentacji w formie
elektronicznej i transfer takich informacji do lekarza przez pacjenta;
B. monitoring na odległość – zdalna kontrola zdrowia pacjenta przez pracowników służby zdrowia przy
użyciu urządzeń elektronicznych, o dowolnym czasie wybranym na potrzeby właściwej diagnozy lekarskiej,
metoda znajduje zastosowanie zwłaszcza w chorobach przewlekłych, takich jak choroby serca i astma;
C. usługi interaktywne – odbywają się w czasie rzeczywistym i polegają na kontakcie lekarza oraz pacjenta
przez urządzenia audiowizualne.
5
Do najważniejszych zalet telemedycyny należą :
1

Global Markets for Telemedicine Technologies, BCC Research, marzec 2012

2

Global Markets for Telemedicine Technologies, BCC Research, marzec 2012

3

http://www.bmj.com/content/340/bmj.c1634

4

http://www.ahrq.gov/clinic/epcsums/telemedsum.htm
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ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi
pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach dla mniejszych szpitali
polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach
szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie
ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub katastrofach
naturalnych
 zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów
 zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju
 zwiększone możliwości szkolenia lekarzy oraz personelu medycznego, szczególnie na prowincji
W opinii Zarządu Emitenta, rynek produktów telemedycyny w Polsce i Stanach Zjednoczonych będzie się rozwijał
w szybkim tempie. Bezpośredni wpływ na dynamiczny rozwój rynku telemedycznego mają zmiany struktury
demograficznej, w szczególności starzenie się społeczeństw, oraz inne trendy społeczne. Wśród najważniejszych
zjawisk wywierających pozytywny wpływ na rozwój usług telemedycznych należy wymienić niezdrowy tryb życia i
niezdrowe nawyki żywieniowe, wzmagające prawdopodobieństwo chorób serca i nadciśnienia. Równolegle
wzrasta świadomość zdrowotna społeczeństw, stąd wzrasta popularność urządzeń medycznych służących do
monitorowania poziomu zdrowia.

Charakterystyka wybranych segmentów rynku telemedycznego

A. Rynek diagnostyki kardiologicznej
Według raportu Business Wire wydanego w marcu 2011 r., globalny rynek monitoringu kardiologicznego
i urządzeń diagnostycznych będzie rozwijał się w średnim tempie 11% rocznie do 2015 r., kiedy to wartość rynku
osiągnie poziom 11,3 mld USD. Amerykańska część rynku diagnostyki kardiologicznej stanowi 40% rynku
globalnego, europejska część stanowi jedną czwartą globalnego rynku. Rynek diagnostyki kardiologicznej
najszybciej będzie rozwijać się w rejonie Azji i Pacyfiku, gdzie wartość rynku sięgnie 3,4 mld USD w 2015 r.,
rozwijając się w średnim tempie rocznym wynoszącym 12,6%. W 2015 r. rynek diagnostyki będzie składać się w
35% z urządzeń i badań EKG, zaś resztę stanowić będą urządzenia przenośne, system holterowski, urządzenia
stymulacyjne i inne.
Stany Zjednoczone są największym rynkiem dla urządzeń badania pracy serca, zarówno tych standardowych jak
6
i nowoczesnych. W Stanach Zjednoczonych American Heart Association szacuje, iż liczba pacjentów, u których
zdiagnozowano arytmię w Stanach Zjednoczonych wynosi 4,3 mln osób, rocznie zaś szacuje się liczbę
7
nowozdiagnozowanych pacjentów na 638 tys. Dla porównania liczba pacjentów, u których zdiagnozowano
arytmię w Unii Europejskiej wynosi 12,5 mln osób; szacuje się, iż liczba nowozdiagnozowanych pacjentów rocznie
wynosi 1,3 mln.
Całkowita liczba testów na arytmię przeprowadzanych w ciągu roku na terenie Stanów Zjednoczonych jest
8
estymowana na 60 mln, co przekłada się na wartość rynku na poziomie 2 mld USD. W Stanach Zjednoczonych
istnieje system opieki zdrowotnej opierający się na ubezpieczeniach prywatnych oraz programie ubezpieczeń
społecznych Medicare i Medicaid. Ubezpieczyciele prywatni jak i państwowi ustalają stawki refundacyjne za każde
badanie. Koszty tych refundacji nie obciążają kieszeni pacjentów, dzięki czemu nowoczesne urządzenia są
wykorzystywane chętniej. Cały rynek urządzeń monitorujących pracę serca w USA wynosi ok. 1 800 mln dolarów, z
czego 216-270 mln dol. należy do nowoczesnych urządzeń wykorzystujących telemetrię.
Ewolucja metod diagnostyki kardiologicznej
Rozwój metod diagnostyki kardiologicznej w dużym stopniu podyktowany był potrzebą wydłużania czasu
monitorowania pracy serca. Początkowo wykorzystywano proste badanie EKG w którym rejestruje się krótki zapis
sygnału elektrokardiograficznego. Następnie Norman Holter w 1949 r. zaproponował metodę 24 godzinnej
rejestracji EKG w celu statystycznego określenia zaburzeń rytmu. Niedługo potem okazało się, iż rozwiązanie
5

http://pl.wikipedia.org/wiki/Telemedycyna

6

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (http://www.medicinesformankind.eu/upload/pdf/E_cardiac.pdf) oraz
European Society of Cardiology (http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-afib-FT.pdf)
7

American Heart Association (), Eurostat - Hospital discharges by diagnosis (ISHMT), in-patients, total number (2007)

8

LifeWatch AG – company research, Intelligence Dynamisc, 09.07.2009 r.
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zaproponowane przez Holtera nie jest wystarczające, w szczególności w przypadku występowania zaburzeń o
charakterze napadowym, co doprowadziło do opracowania rozwiązania telemetrycznego, gdzie w wielodobowej
diagnostyce sygnał jest na bieżąco przesyłany od pacjenta do specjalisty. Ewolucję technologii diagnostyki zaburzeń
rytmu przedstawiono na rysunku poniżej.
Rysunek 3. Schemat przedstawiający ewolucję systemów diagnostyki arytmii serca

Źródło: Medicalgorithmics S.A.

Badanie metodą Holtera (Holter Monitor)
Badanie metodą Holtera to pierwsze badanie ilościowe pozwalające na generowanie dokładnych statystyk
zaburzeń rytmu serca. W badaniu każde uderzenie serca jest zliczone i sklasyfikowane, co przekłada się na
dokładne wyniki odnośnie występowania arytmii. Ilościowy raport z badania metodą Holtera jest najszerzej
akceptowanym formatem opisującym zaburzenia rytmu pracy serca. Format prezentacji danych uznawany jest na
całym świecie jako „złoty standard”. Wadą jest fakt, iż badanie przeprowadzane jest na przestrzeni względnie
krótkiego czasu, tj. zazwyczaj przez 24 godziny, rzadziej 48 godzin. Analiza zapisu dokonywana jest po zakończeniu
rejestracji – pacjent zwraca rejestrator, z którego przegrywany jest wielogodzinny zapis EKG i poddawany
komputerowej obróbce offline. Ze względu na charakter analizy (offline) dopiero po zakończeniu badania można
stwierdzić czy jakość zapisu jest satysfakcjonująca oraz czy wykryto zaburzenia rytmu pozwalające na diagnozę.
Badanie metodą Holtera ma ograniczone zastosowanie w przypadku arytmii występujących rzadziej niż codziennie.
Do rozwiązań opartych na badaniach metodą Holtera można zaliczyć rozwiązania: GE Healthcare, Mortara
Instrument, Philips Healthcare, Schiller-AG, Sorin Group i Spacelabs Healthcare.
Badanie typu EM (Event Monitor: Non-Loop/Looping Memory)
Badanie typu Event Monitor to badanie ilościowe, pozwalające na wykrycie symptomatycznych zaburzeń pracy
serca na przestrzeni długiego okresu diagnostycznego (nawet do 30 dni). Lekarz specjalista posiada nieustanny
dostęp do rejestrów EKG, które są transmitowane przez pacjenta w momencie odczuwania objawów
chorobowych. Jeśli przesłane zapisy zawierają dane wystarczające do diagnostyki, badanie zostaje zakończone
(czas badania nie jest ustalony początkowo, badanie odbywa się do czasu zgromadzenia wystarczającej ilości
wyników lub do czasu maksymalnie określonego przez płatnika). Wadą badania jest jego ilościowy charakter –
badanie umożliwia stwierdzenie faktu występowania arytmii, nie kwantyfikując częstotliwości jej występowania.
Ponadto badanie typu Event Monitor pozwala jedynie na detekcję zaburzeń symptomatycznych (odczuwalnych
przez pacjenta), zatem w sytuacji kiedy pacjent nie odczuwa symptomów, bądź nie jest w stanie ich odczuwać (np.
podczas snu), specjalista nie zostanie zawiadomiony o potencjalnym występowaniu arytmii. Dodatkowo, pacjenci
często odczuwają symptomy, które nie są spowodowane zaburzeniami rytmu pracy serca. Do rozwiązań opartych
na badaniu typu Event Monitor zaliczyć można: rozwiązania: LifeWatch / Instromedix, Universal Medical,
ScottCare, Aerotel, SHL Telemedicine.
AF Auto-Trig Monitor
Event Monitor posiadający prosty algorytm, wyczuwający zaburzenia w pracy serca i zapisujący sygnał w pamięci.
Pamięć starcza na 10-20 min zapisu i jest podzielona na część dla zapisów w sytuacjach wykrytych przez pacjenta
i dla sytuacji wykrycia zaburzeń przez algorytm. Zapisane dane wysyłane są linią telefoniczną (stacjonarną).
Przeznaczony w szczególności dla pacjentów z podejrzeniem migotania przedsionków (Atrial Fibrillation).
Implantable Loop Recorder
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W urządzeniu tym zaimplementowany algorytm monitoruje pracę serca. Bateria starcza na 12-14 miesięcy
a pamięć starcza na 21-42 minuty. Jest to procedura inwazyjna. Pobiera dane z rozrusznika serca. Algorytm sam
rozpoznaje arytmię i nie potrzebuje udziału pacjenta.
Badanie typu MCT (ang. Mobile Cardiovascular Telemetry)
Badanie typu MCT to badanie jakościowe z uproszczoną reprezentacją statystyczną migotania przedsionków i pulsu
pacjenta. Generowane dane statystyczne to średni puls w jednostce czasu, pozwalające na przedstawienie trendu
pulsu w okresie dobowym, a także procentowy udział migotania przedsionków na przestrzeni doby. Badanie jest
przeprowadzane w długim okresie diagnostycznym trwającym do 30 dni. Specjalista ma dostęp do bieżących
zapisów EKG, które są transmitowane przez pacjenta w momencie odczuwania objawów. Ewentualnie fragmenty
EKG wysyłane są automatycznie, w sytuacji kiedy odpowiedni algorytm wykryje spowolnienie, przyspieszenie bądź
nieregularność rytmu pracy serca. Jeśli przesyłane zapisy EKG zawierają dane wystarczające do diagnostyki,
badanie zostaje zakończone (czas badania nie jest ustalony z góry, badanie odbywa się aż do czasu zgromadzenia
wystarczającej ilości wyników lub do czasu maksymalnie określonego przez płatnika). Wadą badania typu MCT jest
brak ilościowej reprezentacji większości arytmii. Działanie algorytmu odpowiedzialnego za automatyczną
transmisję opiera się jedynie o parametry pulsu pacjenta. Stąd arytmia serca nie może być zidentyfikowana na
podstawie morfologii (kształtu) EKG, co jest podstawą funkcjonowania systemów holterowskich i jest
wykorzystywane do wykrywania zaburzeń o charakterze komorowym, zaburzeń w przewodzeniu oraz
w dyskryminacji zakłóceń w sygnale EKG, które są podstawowym problemem w diagnostyce pacjentów w ruchu.
Do rozwiązań opartych na badaniu typu MCT zaliczyć można następujące rozwiązania: Universal Medical,
ScottCare, LifeWatch (dostawcy technologii poza USA). Pośredni konkurenci: CardioNet, LifeWatch (w dostawcy
technologii w Stanach Zjednoczonych), Mednet Healthcare, Corventis (dostawcy usług diagnostycznych na bazie
własnych technologii).
Tabela 2. Podsumowanie metod diagnostyki arytmii serca
Nazwa
Badanie metodą Holtera

Badanie metodą Event
Monitoring

Badanie metodą Mobile
Cardiovascular Telemetry

Zalety
Relatywnie dokładne,
statystyczne badanie zaburzeń
rytmu
Długi okres trwania, zdalny
dostęp do wyników podczas
badania

Długi okres trwania,
automatyczna transmisja
wybranych zapisów

Wady

Dostawcy rozwiązania

Krótki czas badania, wyniki
generowane offline

GE Healthcare, Phillips Medical,
Mortara Instrument

Jakościowe wyniki /
nie reprezentatywne
statystycznie, ich generowanie
w pełni zależy od reakcji pacjenta
na symptomy
Brak statystycznego opisu
większości arytmii, niemożność
zweryfikowania automatycznej
detekcji – aparat sam decyduje co
prześle

Instromedix, Universal Medical

CardioNet, LifeWatch, Mednet
Healthcare, Corventis, eCardio
Diagnostics

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Medicalgorithmics S.A.

Badanie z wykorzystaniem systemu PocketECG
Opracowany przez Emitenta system PocketECG jest jedynym na świecie systemem łączącym zalety opisywanych
powyżej wymienionych rozwiązań. Rozwiązanie pozwala na wielotygodniową diagnostykę arytmii. Ponadto
z wykorzystaniem nowatorskich algorytmów interpretacji EKG opracowanych przez Emitenta, system generuje
w czasie rzeczywistym wyniki z dokładnością badania holterowskiego, które przesyła na bieżąco do centrum
telemedycznego. Dzięki opracowanej przez Emitenta technologii transferu i kompresji sygnału EKG, przesyłany jest
całkowity zapis EKG z adnotacją każdego uderzenia serca, co pozwala na weryfikację wyników - podobnie jak
w przypadku działających w trybie offline systemach holterowskich (systemy EM i MCT przesyłają tylko krótkie
zapisy EKG).
Dzięki połączeniu cech wszystkich dotychczas opracowanych systemów diagnostyki arytmii, PocketECG odpowiada
najszerzej na potrzeby diagnostyczne elektrofizjologów i specjalistów zajmujących się diagnostyką zaburzeń rytmu.
System umożliwia wykorzystanie większości dostępnych kodów refundacyjnych w krajach Unii Europejskiej
i w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wynikom generowanym w najpowszechniej rozpoznawalnym formacie jest
zrozumiały dla lekarzy.

B. Rynek badań klinicznych leków
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Badania przeprowadzone na zlecenie amerykańskiego Urzędu Żywności i Leków (Food and Drug Administration,
FDA) w 2003 r. wykazały, że efekty uboczne leków związane z zaburzeniami funkcjonowania układu krążenia
9
stanowiły główną przyczyną wycofywania pierwotnie dopuszczonych do obrotu leków . Głośne przypadki
wycofywania z rynku leków negatywnie oddziałujących na pracę serca stały się przyczyną wprowadzania regulacji
10
ustanawiających wymóg badania nowych leków pod kątem kardiologicznych efektów ubocznych . Dało to
początek rosnącemu zapotrzebowaniu na kardiologiczne badania kliniczne nowych leków. Badania takie mogą być
prowadzone przez podmiot ubiegający się o rejestrację leku lub przez podmiot zewnętrzny – CRO (Clinical
Research Orgnization). Podmioty te specjalizują się w outsourcingu wybranych zadań lub świadczą pełen zakres
usług od rozwoju produktu, przez badania kliniczne i wypełnianie procedur rejestracyjnych po wytwarzanie
11
gotowego produktu . Udział przychodów CRO w wydatkach na badania i rozwój branży farmaceutycznej wzrósł z
12
35% w 2010 r. do 38% w 2011 r.
Szacuje się, że około 19% kwot przeznaczanych na powstanie nowych leków przeznaczane jest na rozwijanie leku
(outsourcing R&D) przez CRO na rzecz koncernów farmaceutycznych, natomiast 81% tj. ok. 16,2 mld USD to
wydatki na badania kliniczne. Zgodnie z przewidywaniami Frost&Sullivan wartość rynku CRO w Stanach
Zjednoczonych powinna wzrosnąć z 11,4 mld USD w 2010 r. do 20 mld USD w 2017 r. Dynamiczny rozwój tego
rynku będzie wynikał z rosnącego zapotrzebowania firm farmaceutycznych i biotechnologicznych na outsourcing
13
usług R&D i badań klinicznych spowodowany większą efektywnością kosztową firm typu CRO . Tufts Center for
the Study of Drug Development szacuje, że w 2010 r. na świecie funkcjonowało ponad 1000 podmiotów typu CRO,
z czego 10 największych zlokalizowanych było w Stanach Zjednoczonych i odpowiadało za 75% wartości całego
14
rynku. Pozostała część rynku, na którą składają się dużo mniejsze podmioty, podlega silnej konsolidacji .
Wykres 4. Wartość rynku badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych w latach 2009-2017 – dane historyczne oraz prognozy
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*szacunki wstępne za rok 2011/prognozy na lata 2012-2017
Źródło: Opracowanie własne na podstawie North America Pharmaceuticals Sectors, Mergent, grudzień 2011

Segment Cardiac Safety
15

Wartość rynku badania bezpieczeństwa kardiologicznego leków (Cardiac Safety) ERT szacuje na ok. 1 mld USD,
wartość rynku amerykańskiego szacuje się na 750-880 mln USD. Rozwój segmentu Cardiac Safety zapoczątkowała
rekomendacja E1416, w której FDA zawarła wskazówki do zawartości badania bezpieczeństwa kardiologicznego
9

http://www.appliedclinicaltrialsonline.com

10

http://www.ngpharma.com/article/Breakthrough-ECG-technology-facilitates-improved-centralised-cardiac-safety/

11

http://www.pharmaceutical-int.com/article/the-line-between-cro-and-sponsor-responsibilities.html

12

https://www.cbrpharmainsights.com/all-commentaries/the-increasing-role-of-cros-within-pharma

13

North America Pharmaceuticals Sectors, Mergent, grudzień 2011, s. 17

14

http://www.nature.com/naturejobs/2010/100708/full/nj7303-280a.html

15 eResearch Technology Inc.
16

E14 Clinical Evaluation of QT/QTc Interval Prolongation and Proarrhythmic Potential for Non-Antiarrhythmic Drugs, U.S. Department of Health
and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Center for Biologics Evaluation and
Research (CBER)
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leków oraz wymagania dotyczące wykorzystywanego w badaniu sprzętu. Dokument ten określa też parametry tak
zwanego „dokładnego badania odcinka QT/QTc” (“thorough QT/QTc study”). Badanie wykonywane jest na grupie
zdrowych ludzi, którym podaje się lek i porównuje z grupą zdrowych ludzi, którym podano placebo. W dokumencie
E14 FDA zwraca uwagę w szczególności na jakość danych oraz na ich jednorodność i porównywalne podejście
analityczne do każdego przypadku. Oznacza to, że FDA preferuje testy prowadzone przez ośrodki, które zajmują się
kompleksowo całym testem, stosowane jest zawsze to samo urządzenie, ten sam algorytm analizujący pracę serca
,a technicy EKG są wyszkoleni wg tych samych zasad – dzięki temu wariancja w danych jest niższa niż w przypadku
badań zdecentralizowanych.
Średnia wartość kontraktu na przeprowadzenie badania Cardiac Safety wynosi ok. 1,3 – 1,4 mln USD. W ciągu roku
przeprowadzanych jest około 1 135 badań typu Cardiac Safety/Thourough QT. Średnia liczba osób badanych w
latach 2009-2011 wahała się między 65 a 71 (z tendencją rosnącą) a średni czas trwania badania wahał się między
9,5 a 7,4 miesiąca (z tendencją malejącą). Podczas badania Cardiac Safety wykonywanych jest między 15 tys. a 50
tys. badań EKG (średnio 20 tys.), jeśli badaniu poddawany jest lek działający bezpośrednio na serce (np.
antyarytmiczny) koniecznych jest nawet do 100 tys. zapisów EKG. Koszt jednego badania wynosi między 60 a 100
17
USD .
Zgodnie z szacunkami Tufts Center for the Study of Drug Development mimo zaleceń FDA około 2/3 badań typu
Cardiac Safety nadal prowadzonych jest przez lokalne podmioty metodą zdecentralizowaną, na mniejszą skalę,
często z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi. Jedynie 200-300 mln USD, tj. ok. 1/3 tego rynku należy do
podmiotów prowadzących badania kardiologiczne w sposób scentralizowany (analiza danych prowadzona przez
jeden podmiot) przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii telemedycznych. Ze względu na lepszą jakość
wyników oraz krótszy okres prowadzenia badań oczekiwany jest systematyczny wzrost udziału podmiotów
działających na rynku Cardiac Safety korzystających ze scentralizowanych baz danych i wyposażonych
18
w nowoczesne technologie cyfrowe .

Pozycja rynkowa Emitenta
Podstawowym rynkiem działalności Emitenta w 2011 r. pozostawały Stany Zjednoczone. Udział Medicalgorithmics
w rynku zdalnej diagnostyki kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych, szacowanym na podstawie przychodów
działającym na nich podmiotów wynosi ok. 0,4%. Większość rynku usług telemetrii kardiologicznej (ok. 45%) należy
do dwóch największych graczy – koncernów LifeWatch AG i CardioNet Inc.
Medicalgorithmics istotnie odróżnia od konkurentów przede wszystkim dynamika wzrostu przychodów oraz
wysoka rentowność netto działalności, a także koncentracja modelu biznesowego na dostarczaniu technologii w
porównaniu do szerokiego spektrum usług oferowanych przez konkurentów, w tym obsługi całego procesu
zdalnego badania kardiologicznego.
Ponadto, na przestrzeni ostatnich lat problemy natury prawnej CardioNet Inc. i LifeWatch AG (opisane szerzej
poniżej) spowodowały znaczny uszczerbek w zaufaniu do tych podmiotów a w rezultacie obniżenie liczby
realizowanych przez nich badań oraz pogorszenie wyników finansowych. Emitent, wykorzystując zaistniałą
sytuację, w ścisłej współpracy z partnerem strategicznym na rynku Stanów Zjednoczonych prowadzi działania
mające na celu zagospodarowanie powstałej luki oferując przejście na system PocketECG, która to strategia
przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu liczby prowadzonych badań.
Krótkie charakterystyki dwóch głównych konkurentów Emitenta prowadzących działalność na rynku amerykańskim
zostały przedstawione poniżej.

A. LifeWatch AG
LifeWatch AG to spółka założona w 1986 r., mająca siedzibę w Szwajcarii. Od 1999 r. notowana na SIX Swiss
19
Exchange. LifeWatch AG posiada spółki zależne prowadzące działalność w USA, Holandii, Japonii, Szwajcarii,
Izraelu i Wielkiej Brytanii. Spółka oprócz dostarczania sprzętu monitorującego funkcje życiowe świadczy również
kompleksowe usługi zdalnego analizowania pomiarów pacjenta i wczesnego wykrywania chorób. LifeWatch ma w
17

Szacunki Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A.

18

http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/appliedclinicaltrials/Online+Extras/A-Beat-on-the-Cardiac-SafetyMarket/ArticleStandard/Article/detail/693083
19

http://www.irlifewatch.com/lifewatch/company/
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swojej ofercie szerokie spektrum urządzeń kontrolujących funkcje życiowe. Obok urządzeń kontrolujących funkcje
20
kardiologiczne i wykrywające arytmie serca – system LifeStar ACT Ambulatory Cardiac Telemetry , są to także inne
urządzenia zintegrowane z systemem PMP4® Wireless Healthcare System, przeznaczone do kontroli i
21
przeciwdziałania m.in. otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu, astmie lub pulmonologii.
Tabela 3. Wybrane dane finansowe LifeWatch AG
Wyszczególnienie, w tys. USD

2009

Przychody ze sprzedaży

2010

2011

123 050

87 080

82 240

EBITDA

32 910

390

-22 920

Wynik netto

29 210

830

-31 970

Kapitał własny

74 320

74 210

31 760

Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych sprawozdań rocznych spółki „Annual Report 2011”,
http://www.irlifewatch.com/, kwiecień 2012

Wykres 5. Udział segmentów biznesowych w przychodach spółki LifeWatch AG w 2011 r.
1,1%

Usługi
Sprzedaż produktów

98,9%
Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych sprawozdań rocznych spółki

W marcu 2012 r. spółka córka – LifeWatch Services Inc. otrzymała karę od U.S. Department of Justice w wysokości
22
23
18,5 mln USD. Zarzuty dla spółki dotyczyły fałszywych zgłoszeń do Medicare o refundacje świadczonych usług
24
ACT (Ambulatory Cardiac Telemetry) . Medicare za każdorazowo wykonaną usługę ACT zwracał od 750 USD do 1
25
250 USD. U.S. Department of Justice orzekł, iż LifeWatch Services Inc. zgłaszał roszczenia o zwrot kosztów usług
wykonanych nawet dla pacjentów, u których wystąpiły tylko łagodne lub średnie palpitacje serca, a takie wnioski
nie podlegały refundacji z Medicare.

B. CardioNet Inc.
26

Spółka z siedzibą w Pensynwalii, USA, założona w 1999 r., od 2008 r. notowana na NASDAQ Stock Market.
CardioNet wprowadziła zintegrowany system urządzeń monitorujących funkcje kardiologiczne pacjenta i usług
27
telemedycznych – w systemie Mobile Cardiac Outpatient Telemetry™ (MCOT™). System skoncentrowany jest na
diagnozowaniu arytmii serca. Urządzenie firmy CardioNet umieszczone na ciele monitoruje pracę serca i w razie
wykrycia nieprawidłowości wysyła poprzez nadajnik pomiary do centrum monitoringu CardioNet. W centrum dane
są analizowane przez personel medyczny, po czym opracowywane są karty medyczne pacjentów, przesyłane
klientom przez Internet lub faks.

20

http://www.lifewatch.com/ACT
http://www.lifewatch.com/wirelesshealthcare
22
„LifeWatch pays $18.5M to settle Medicare case”, http://www.cbsnews.com/8301-505245_162-57403534/lifewatch-pays-$18.5m-to-settlemedicare-case, marzec 2012
23
Medicare – programu ubezpieczeń społecznych w USA przeznaczonego dla osób w wieku 65 lat i więcej, dla osób fizycznie niepełnosprawnych
lub chorych lub spełniających specjalne kryteria
24
Ambulatory Cardiac Telemetry – system wykonujący pomiary serca, diagnozujący arytmię, przesyłający dane do centrum monitoringu
25
LifeWatch pays $18.5M to settle Medicare case”, http://www.cbsnews.com/8301-505245_162-57403534/lifewatch-pays-$18.5m-to-settlemedicare-case, marzec 2012
26
http://investors.cardionet.com/phoenix.zhtml?c=214891&p=irol-irhome
27
https://www.cardionet.com/medical_02.htm
21
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Tabela 4 Wybrane dane finansowe CardioNet Inc
Wyszczególnienie, w tys. USD

2009

2010

2011

Przychody ze sprzedaży

140 621

119 924

119 022

EBITDA

-20 471

-19 598

-61 178

Wynik netto

-20 476

-19 860

-61 422

Kapitał własny

149 353

134 928

77 997

Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych sprawozdań rocznych spółki „Annual report pursuant to section 13 and
15(d)”, http://investors.cardionet.com/phoenix.zhtml?c=214891&p=irol-sec, luty 2012

Wykres 6. Udział segmentów biznesowych w przychodach spółki CardioNet Inc. w 2011 r.
10,22%

Usługi
Sprzedaż produktów

89,78%
Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych sprawozdań rocznych spółki

W sierpniu 2011 r. U.S. Department of Justice wezwał CardioNet Inc. do przedstawienia dokumentów w
28
postępowaniu cywilnym przeciw spółce. Postępowanie miało dotyczyć używania niewłaściwych kodów
refundacyjnych przy składaniu wniosków o refundacje usługi ACT (Ambulatory Cardiac Telemetry).

28

„UPDATE 1-CardioNet says DoJ probing incorrect Medicare claim charges”, http://www.reuters.com/article/2011/08/30/cardionetidUSL4E7JU3MJ20110830, sierpień 2011
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Strategia rozwoju Emitenta

Wewnętrzne (cechy Emitenta)

Analiza SWOT
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Pozytywne

Negatywne

Silne strony

Słabe strony



Ugruntowana pozycja na rynku innowacyjnych
urządzeń medycznych, charakteryzującym się
wysokimi barierami wejścia.



Pozyskane zaufanie lekarzy elektrofizjologów w
Stanach Zjednoczonych i Europie.



Unikatowy w branży w skali Polski przedmiot
działalności i unikatowy na skalę światową model
biznesowy.



Unikalny i innowacyjny na skalę światową
produkt, chroniony międzynarodowym prawem
patentowym.



Sukces w komercjalizacji produktu na wysoce
konkurencyjnym i wymagającym rynku.



Akcjonariat Emitenta posiadający
kontakty w branży medycznej.



Zarząd Emitenta posiadający doświadczenie i
specjalistyczną wiedzę.



Najwyższej klasy informatycy i programiści absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i
Politechniki Warszawskiej.



Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
badawczych.



Zdobyte
doświadczenie
Medicalgorithmics w:



tworzeniu technologii przetwarzania sygnałów
cyfrowych (Digital Signal Processing – DSP),



w tworzeniu złożonych aplikacji mobilnych i
bazodanowych (Android OS, Windows Phone OS),



w certyfikacji urządzeń medycznych (CE i FDA),



w projektowaniu i produkcji zaawansowanych
urządzeń elektronicznych i medycznych,



w pozyskiwaniu i
unijnych i grantów.



Wysoka dynamika przychodów i rentowność
działalności.



Stabilna kondycja finansowa i łatwy dostęp do
finansowania – brak zadłużenia
długoterminowego.



Wdrożony system zarządzania jakością dla
producenta urządzeń medycznych (ISO 9001 i ISO
13485).

wykorzystywaniu

szerokie

zespołu

dotacji



Wysoki poziom zależności Emitenta od
umiejętności kluczowych pracowników.



Wysoki poziom zależności modelu biznesowego od
poziomu sprzedaży do kluczowych odbiorców.



Ograniczony wpływ na realizację planów
sprzedażowych przez partnera strategicznego oraz
dystrybutorów lokalnych.
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Zewnętrzne (cechy rynku)

Szanse

Zagrożenia



Poszerzenie rynku diagnostyki arytmii dzięki
opracowaniu systemu PocketECG III generacji,
nowe możliwości zastosowania urządzenia.



Obniżanie poziomu refundacji wielodobowej
diagnostyki kardiologicznej w Stanach
Zjednoczonych.



Wejście w nowy perspektywiczny rynek badań
klinicznych leków poprzez przejęcie podmiotu z
branży Cardiac Safety.



Ograniczanie dostępnych funduszy i grantów
przeznaczonych na badania związane z
występowaniem arytmii serca.



Rosnąca populacja pacjentów cierpiących na
zaburzenia rytmu pracy serca – w szczególności
migotania przedsionków.



Rosnące koszty pracy i oczekiwania finansowe
specjalistów – programistów.





Wykorzystanie potencjału ludzkiego i niskich
kosztów pracy w Polsce w dostarczaniu usług
outsourcingu medycznego i programistycznych na
rynki Stanów Zjednoczonych i krajów
europejskich.

Realizacji efektów synergii po przejęciu podmiotu z
branży Cardiac Safety na poziomie niższym niż
zakładany.



Wykorzystanie know-how w komercjalizacji i
certyfikacji technologii medycznych w EU i USA.



Objęcie systemem refundacji metod diagnostyki
napadowych arytmii w krajach Europy.



Rozwój systemu PocketECG III o monitoring
nowych sygnałów życiowych pacjenta stworzenie holtera ciśnieniowego.

Cele strategiczne i sposób ich realizacji
Celem strategicznym Emitenta jest osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych w dziedzinie diagnostyki arytmii na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Europy. W szczególności,
Emitent w latach 2012 - 2015 zamierza zdobyć wiodącą pozycję na rynku telediagnostyki kardiologicznej oraz
istotną pozycję na rynku badań klinicznych leków i terapii antyarytmicznych.
Zarząd Emitenta zamierza zrealizować powyższy cel strategiczny poprzez dwie wzajemnie uzupełniające się ścieżki
rozwoju - rozwój organiczny oraz rozwój przez przejęcia. Rozwój organiczny Emitent zamierza niezmiennie opierać
na stworzonym wysoce rentownym modelu biznesowym oraz na dalszym rozwoju systemu PocketECG, w
szczególności w kierunku integracji urządzenia oraz szerszego zastosowania wypracowanej technologii zarówno w
kardiologii jak również w innych dziedzinach telemedycyny. Jako działania kluczowe wspierające rozwój organiczny
Zarząd Emitenta postrzega dostarczanie najnowocześniejszych technologicznie rozwiązań telemedycznych, jak
również oferowanie zaplecza usług wspierających, w tym programistycznych oraz outsourcingu telemedycznego
umożliwiających odbiorcom Emitenta dynamiczny rozwój.
Równoległa realizacja ścieżki rozwoju przez przejęcia umożliwi Medicalgorithmics zaistnienie na rynku, który od
dłuższego czasu postrzegany był jako istotny ze strategicznego punktu widzenia przez Zarząd Spółki – rynku badań
klinicznych. Ponadto, przejęcie na rynku Cardiac Safety umożliwi Spółce pozyskanie nowego kanału dystrybucji
usług świadczonych z wykorzystaniem systemu PocketECG, jak również pełniejsze wykorzystanie możliwości
diagnostycznych systemu (tzw. „dokładne badanie odcinka QT/QTc”). Niezwykle istotne są również liczne
szacowane przez Zarząd Spółki efekty synergii możliwe do osiągnięcia we współpracy z podmiotem
przejmowanym, dzięki zastosowaniu wypracowanych przez Medicalgorithmics rozwiązań sprzętowych,
technologicznych, organizacyjnych i in.
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A. Rozwój organiczny
Rozwój zintegrowanego systemu PocketECG III generacji - rozbudowa systemu o holter ciśnieniowy.
Celem emisji akcji serii C, zrealizowanej w III kw. 2011 r. było pozyskanie finansowania na opracowanie
zintegrowanej platformy monitorowania arytmii - systemu PocketECG III generacji. Obecnie Emitent jest w
zaawansowanej fazie prac nad urządzeniem – zakończono prace nad oprogramowaniem i projektem obudowy
urządzenia, otrzymano decyzję o dopuszczeniu na rynek USA urządzenia wersji systemu PocketECG zawierającej
istotne elementy docelowego systemu III generacji. Spółka planuje w III kwartale 2012 r. ukończyć wszelkie prace
nad prototypem i rozpocząć okres testów i certyfikacji na rynkach w Europie i w USA. Według planów Zarządu
Spółki system PocketECG III generacji ma zostać wprowadzony do sprzedaży w II kw. 2013 r.
Do przewag zintegrowanej platformy monitorowania arytmii nad obecnie oferowanym systemem PocketECG II
generacji należy zaliczyć:


Integracja urządzenia w jedno – prostota i łatwość obsługi dla pacjenta i innych użytkowników;



Możliwość przeprowadzania 12-kanałowych zapisów EKG



Wielomodułową funkcjonalność (monitoring EKG, pełna analiza, możliwość ankietowania, możliwość
nadzoru aktywności fizycznej pacjenta itd.) – nowe, szersze zastosowania;



Możliwość korelacji danych z akcelerometru (czujnika ruchu) z EKG i rejestracją symptomów przez
pacjenta;



Moduł digitalizacji umożliwiający zapis cyfrowy danych;



Jedna wymienna bateria (z możliwością doładowania) pozwalająca korzystać z urządzenia przez okres
kilku dni (bez konieczności wymiany);



Nowy, bardziej wszechstronny i dynamicznie zdobywający popularność na rynku system operacyjny
Android 2.x. dzięki czemu możliwe będzie elastyczne oprogramowywanie interfejsu użytkownika,
dedykowane indywidualnie do konkretnych badań lekowych, umożliwiające tworzenie interaktywnych
ankiet oraz wprowadzania odczuwanych przez uczestników badań klinicznych symptomów;



Brak zależności od dostawców zewnętrznych i zmieniających się z czasem modeli telefonów typu smart
phone.



Lepsza jakość sygnału – brak ryzyka związanego z przerywaniem transmisji Bluetooth® pomiędzy
rejestratorem EKG a telefonem systemu PocketECG.

Wraz z integracją urządzenia Zarząd Emitenta planuje ekspansję na rynek europejski i inne rynki, gdzie
wielodobowa diagnostyka telemetryczna nie podlega refundacji. Na tych rynkach nowy zintegrowany system
PocketECG będzie promowany jako tańsze i nowocześniejsze urządzenie alternatywne dla klasycznych systemów
holterowskich. Dzięki opracowanemu modelowi biznesowemu, opartemu na wysoce rentownych modelach
sprzedaży oraz szerokim wachlarzu usług wspierających korzystanie z systemu PocketECG Emitent przewiduje
trwały wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych oraz rynkach krajów europejskich.
Po wprowadzeniu systemu PocketECG III generacji do sprzedaży Emitent planuje rozpocząć prace nad
poszerzeniem możliwości diagnostycznych systemu o nowe funkcje życiowe, poprzez stworzenie sensorów
monitorujących sygnały życiowe
pacjenta. System PocketECG III
Rysunek 4. Projekt Systemu PocketECG III generacji, planowane rozpoczęcie
generacji
będzie
posiadał
sprzedaży w II kw. 2013 r.
zewnętrzny
port
cyfrowy,
umożliwiający
podłączanie
peryferyjnych czujników, takich jak
sensor ciśnienia, saturacji (SpO2),
czujnik oddechu, itp. Wykorzystanie
dodatkowych
zewnętrznych
czujników
poszerza
możliwości
zastosowania platformy w badaniach
lekowych o możliwość pomiaru
skuteczności
substancji
np.
obniżających ciśnienie krwi.
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Pierwszym nowym obszarem funkcjonalności systemu, nad którym Spółka planuje rozpocząć prace jest
diagnostyka ciśnienia krwi. Emitent planuje stworzyć holter ciśnieniowy umożliwiający akumulację danych
wynikowych badania w postaci ciągłej, nie obniżając komfortu życia pacjenta. Dzięki temu będzie możliwa
integracja wyników badania ciśnienia krwi z dotychczasową funkcjonalnością systemu PocketECG – monitoringiem
pracy serca. W rezultacie lekarz będzie mógł otrzymać bardziej kompleksowy obraz wyników badania pacjenta. Na
rozwój systemu PocketECG III Emitent zamierza przeznaczyć środki z kapitałów własnych.
Poprzez rozwój systemu PocketECG o monitoring nowych funkcji życiowych zostanie powiększony obszar
zastosowań systemu PocketECG oraz pojawi się możliwość świadczenia nowych usług dodatkowych. Ponadto, w
opinii Zarządu Spółki istotnie zwiększy się atrakcyjność systemu PocketECG dla odbiorców dzięki możliwości
zrealizowania przychodów z dwóch źródeł podczas jednej sesji badania pacjenta. Medicalgorithmics planuje
wprowadzenie do sprzedaży systemu PocketECG zintegrowanego z holterem ciśnieniowym w 2014 r.
Usługi programistyczne
Spółka planuje rozwijać obszar świadczonych usług programistycznych w branży medycznej w ścisłej integracji ze
sprzedażą systemu PocketECG. Do głównych usług programistycznych, które Emitent oferuje obecnym i
potencjalnym użytkownikom systemu PocketECG należą:


usługi programistyczne integracji generowanych przez system PocketECG danych wynikowych
z systemami EMR (Electronic Medical Record) wykorzystywanymi powszechnie w placówkach medycznych
w Stanach Zjednoczonych;



usługi programistyczne mające na celu uelastycznienie wykorzystywanych systemów EMR w kontekście
kompatybilności z importowanymi z systemu PocketECG raportami diagnostycznymi, w tym budowa
inteligentnych algorytmów służących do automatycznej interpretacji importowanych dokumentów;



usługi programistyczne skierowane do centrów monitorowania mające na celu stworzenie narzędzi
służących do automatycznej interpretacji i wczytywania raportów w dowolnym formacie;



usługi programistyczne budowy systemów archiwizacyjnych dla systemu PocketECG;



usługi programistyczne budowy narzędzi ułatwiających rozliczenia refundacyjne kosztów użytkowania
systemu PocketECG.

Zarząd Emitenta oczekuje istotnego wzrostu zapotrzebowania na usługi programistyczne wspierające korzystanie z
systemu PocketECG w badaniach klinicznych leków pod kątem działania proarytmicznego oraz leków
antyarytmicznych. System PocketECG dzięki rozbudowanej funkcjonalności jest obecnie jednym z najbardziej
precyzyjnych urządzeń dostępnych na rynku umożliwiających badanie i analizę wpływu poszczególnych substancji
lekowych na występowanie rzeczywiste lub potencjalne arytmii. Podczas badań klinicznych występuje szczególne
zapotrzebowanie na dostosowanie systemu do wymagań badania m.in. uzupełnienia o dodatkowe funkcje analizy
statystycznej i budowa oprogramowania umożliwiającego analizę znacznej ilości danych, które to usługi planuje
świadczyć Medicalgorithmics. Usługi programistyczne Medicalgorithmics związane z badaniami skuteczności terapii
antyarytmicznych będą w szczególności dotyczyć tworzenia zindywidualizowanych aplikacji w celu przetwarzania
danych wynikowych z badań leków – kwerendowanie różnych typów zaburzeń serca w odniesieniu do populacji,
wieku, płci i parametrów pracy serca.
Outsourcing telemedyczny
Wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu PocketECG III Emitent planuje dalsze świadczenie usług zdalnej
analizy EKG w stworzonym w styczniu 2011 r. centrum outsourcingu telemedycznego. Emitent przewiduje, że
usługi te będą odgrywały kluczową rolę w planowanej ekspansji na rynki krajów europejskich po stworzeniu
zintegrowanej platformy monitorowania arytmii. Wykorzystanie wykwalifikowanej siły roboczej, tj. techników EKG
z Polski mających zdalny dostęp do danych, pozwala na oferowanie usług analizy i przetwarzania danych
generowanych przez System PocketECG w atrakcyjnych cenach.
Wzrost zapotrzebowania na usługi outsourcingu telemedycznego świadczone przez Emitenta będzie również
stymulowany przez rozwój usług programistycznych w obszarze badań klinicznych, po realizacji przejęć w branży
Cardiac Safety.
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B. Rozwój przez przejęcia
Przejęcia w branży Cardiac Safety
Jednym z elementów celu strategicznego Emitenta jest osiągnięcie istotnej pozycji na rynku badań klinicznych, na
którym podmiotami działającymi są CRO (Clinical Research Organizations). Emitent zamierza zapoczątkować
obecność na rynku badań klinicznych w drodze przejęcia podmiotów działających w szczególności w obszarze
badań nowych leków i substancji chemicznych pod kątem wywoływania przez nie arytmii (tzw. badanie
bezpieczeństwa kardiologicznego, ang. Cardiac Safety). Badania typu Cardiac Safety są obowiązkową procedurą w
przypadku wprowadzania nowych substancji na rynek USA oraz rynki Unii Europejskiej. Zakłada się, iż potencjalne
oddziaływanie pro-arytmiczne badanych substancji odzwierciedlone jest poprzez wydłużenie interwału QT/QTc w
sygnale EKG. Interwał QT reprezentuje czas depolaryzacji i następującej po niej repolaryzacji komorowej serca.
Wydłużenie czasu repolaryzacji zwiększa prawdopodobieństwo powstania groźnych arytmii kardiologicznych, w
szczególności arytmii typu torsade de pointes (TdP) oraz innych arytmii komorowych. Arytmie komorowe powstałe
na skutek wydłużenia czasu repolaryzacji mogą prowadzić do migotania komór serca i nagłej śmierci sercowej (SCD
– ang. Sudden Cardiac Death), stąd niezbędne jest badanie bezpieczeństwa kardiologicznego wprowadzanych na
rynek leków.
Emitent podjął decyzję o zaangażowaniu w branży Cardiac Safety ze względu na potencjalne wielopoziomowe
synergie związaną z możliwością wykorzystania rozwiązań organizacyjnych, IT, algorytmicznych i sprzętowych,
które Spółka opracowała na przestrzeni lat swojej działalności. W opinii Zarządu Spółki technologia i
oprogramowanie wypracowane przez Medicalgorithmics jak również potencjalne oszczędności dzięki integracji
działalności podmiotów mogą znacząco podnieść atrakcyjność usług świadczonych przez podmioty z branży Cardiac
Safety. Spółka przejmowana dzięki integracji z Medicalgorithmics w opinii Zarządu Spółki zyska znaczną przewagę
konkurencyjną w sensie produktowym oraz zwiększy efektywność kosztową swojego funkcjonowania, w rezultacie
istotnie podwyższając rentowność działalności.
Dla Emitenta przejęcie podmiotu z branży Cardiac Safety otworzy dostęp do nowego kanału dystrybucji usług oraz
umożliwi wejście na rynek badań klinicznych leków, co przełoży się na istotny wzrost skali wykorzystania i
spektrum zastosowań systemu PocketECG.

Plany przeniesienia notowań na rynek główny GPW
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2012 r, Zarząd Spółki Medicalgorithmics
planuje rekomendować podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do podjęcia działań
mających na celu przeniesienie akcji notowanych na rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta pojęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011
r. W kolejnych latach obrotowych, zgodnie z przyjętą długoterminową polityką budowy wartości przedsiębiorstwa,
podział zysku netto będzie zależał od potrzeb inwestycyjnych oraz generowanych nadwyżek wolnych przepływów
pieniężnych.
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Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Uproszczonego, tj. po rejestracji akcji serii D w
rejestrze przedsiębiorców KRS, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta są:
a)

Pan Marek Dziubiński posiadający 504 000 (pięćset cztery tysiące) akcji Emitenta, stanowiących 14,73%
kapitału zakładowego i uprawniających do 504 000 (pięćset czterech tysięcy) głosów na Walnym
Zgromadzeniu 14,73% ogółu głosów),

b) New Europe Venture LLC posiadająca 680 400 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji Emitenta,
stanowiących 19,88% kapitału zakładowego i uprawniających do 680 400 (sześćset osiemdziesięciu tysięcy
czterystu) głosów na Walnym Zgromadzeniu (19,88% ogółu głosów),
c)

BIB Seed Capital sp. z o.o. posiadająca 537 600 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) akcji Emitenta,
stanowiących 15,71% kapitału zakładowego i uprawniających do 537 600 (pięćset trzydziestu siedmiu
tysięcy sześciuset) głosów na Walnym Zgromadzeniu (15,71% ogółu głosów),

Obecna struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco po rejestracji akcji serii D w KRS.
Podmiot

Seria

Liczba akcji

Proc. akcji

Liczba
głosów

Proc. głosów

Wartość
nominalna, PLN

Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)

AiB

504 000

14,73%

504 000

14,73%

50 400,00

New Europe Venture LLC

AIB

680 400

19,88%

680 400

19,88%

68 040,00

BIB Seed Capital sp. z o.o.

A

537 600

15,71%

537 600

15,71%

53 760,00

AiB

533 400

15,59%

533 400

15,59%

53 340,00

Akcjonariusze akcji serii C

C

236 926

6,92%

236 926

6,92%

23 692,60

Akcjonariusze akcji serii D

D

929 600

27,17%

929 600

27,17%

92 960,00

3 421 926

100,00%

3 421 926

100,00%

342 192,60

Pozostali Akcjonariusze serii A i B
(w tym pracownicy nie wchodzący w
skład Zarządu)

Razem

XII.

Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego oraz wskazanie dokumentów
korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego Uproszczonego wynosi 342 192,60
PLN (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a)

1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście ) akcji zwykłych na okaziciela serii
A o numerach od A 0 000 001 do A 1 747 200 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B
508 200 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii
C o numerach od C 000 001 do C 236 926 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
numerach od D 000 001 do D 929 600 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Statut Emitenta dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.medicalgorithmics.pl). Uchwały podjęte
przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów EBI
zamieszczanych na stronie internetowej Emitenta (www.medicalgorithmics.pl) oraz stronie Rynku NewConnect
(www.newconnect.pl).
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Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH
akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki
odpisów uchwał.
XIII. Wskazanie miejsca udostępnienia: ostatniego, udostępnionego do publicznej wiadomości dokumentu
informacyjnego dla instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe,
okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta
przepisami
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny Emitenta (sporządzony na dzień 26
października 2011 roku) został zamieszczony w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian w informacjach w nim
zamieszczonych przez osoby nieuprawnione na stronach internetowych:
a)

Emitenta: www.medicalgorithmics.pl

b) Rynku NewConnect: www.newconnect.pl
Raporty okresowe Emitenta są publikowane stosownie w swoim zakresie informacyjnym i terminach do
postanowień Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect w jego brzmieniu ustalonym uchwałą Nr
646/2011 Zarządu Giełdy. Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r za pośrednictwem
Elektronicznej Bazy Informacyjnej (EBI) i udostępniane na stronach dedykowanych Rynkowi NewConnect:
www.newconnect.pl/ i www.gpwinfostrefa.pl/ oraz na stronie Emitenta pod adresem internetowym
www.medicalgorithmics.pl.
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XIV. Załączniki
1.

Statut Spółki

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
Medicalgorithmics S.A.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Firma Spółki brzmi: Medicalgorithmics Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Medicalgorithmics S.A.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
§3
1.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest (według PKD 2007):

1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
3) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
4) 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
5) 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego;
6) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
7) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
8) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
9) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
10) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
11) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
12) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
13) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
14)47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
15) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
16) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
17) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
18) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
19) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
20) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
21) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
22) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
23) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
24) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
25) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
26) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych;
27) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
28) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
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29) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
30) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 31) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
32) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
33) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
34) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
35) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
37) 96.09.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
38) 86.10.Z Działalność szpitali;
39) 86.2 Praktyka lekarska;
40) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
41) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
42) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
43) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
44) 86.90.D Działalność paramedyczna;
45) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.

Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o
każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać i posiadać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za
granicą.

3.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI
§5

1.

Kapitał zakładowy wynosi 342.192,60 zł ( słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i
sześćdziesiąt groszy ).

2.

Kapitał zakładowy dzieli się na:
a.

1.747.200 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b.

508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja,

c.

236.926 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d.

929.600 ( słownie : dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset ) akcji na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda akcja.

3.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4.

Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne
§6

1.
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Zbycie akcji nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.

§7
1.

Akcje Spółki mogą być umarzane.

2.

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

3.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie
dobrowolne).
§8
[uchylono]
§9

1.

Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż

3 360,00zł (

słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy ) ( kapitał docelowy ).
2.

Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych
podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.

W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania
łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii E i serii następujących po niej] nie więcej niż 33600 (słownie trzydzieści
trzy tysiące sześćset) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii E i następnych
serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33600 akcji z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4.

Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5.

W przypadku akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego Zarząd może między innymi oferować je pracownikom Spółki lub partnerom biznesowym Spółki.

6.

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 10
czerwca 2014 roku.

7.

Zarząd upoważniony jest do:
a)

ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody
Rady Nadzorczej,

b)

oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,

c)

podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

d)

złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości
kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7
k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity
Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie
Spółki.

8.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a.

podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do
akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do
akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień,

b.

podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
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Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku
regulowanym, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień.

III.

ORGANY SPÓŁKI
§ 10

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 11
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

3.

We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca zobowiązany jest wskazać sprawy
wnoszone do porządku obrad.

4.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera
Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na
Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.

Założycielami Spółki są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) pod firmą „BIB SEED CAPITAL” z
siedzibą w Poznaniu, Marek Jacek Dziubiński, Marcin Maciej Szumowski, Tomasz Maciej Mularczyk.
§ 12

1.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich
pełnomocników.

2.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.

Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki.
§ 13

1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy
prawa przewidują surowsze wymogi dotyczące większości głosów.

2.

Większości trzech czwartych głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
a.

zmiany statutu,

b.

rozwiązania spółki,

c.

przymusowego umorzenia akcji.
§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,

2)

uchylono,

3)

wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,

4)

udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,

5)

podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
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6)

podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,

7)

tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,

8)

ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

9)

dokonywanie zmian statutu Spółki,

10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
12) wybór likwidatorów,
13) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
14) emisja warrantów subskrypcyjnych,
15) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień
dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
§ 15
Nabycie i zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nich, jak również obciążenie ich ograniczonymi
prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję
Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 16
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 czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną
termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

RADA NADZORCZA
§ 17
1.

Rada Nadzorcza składa się minimum z 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych
na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.

2.

Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3.

Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.

4.

Z zastrzeżeniem punktu trzeciego, Przewodniczący i ewentualnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich
urzędowania.

5.

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

6.

Rada Nadzorcza powołuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy
członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.

7.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
§ 18

1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej. Posiedzenie Rady
Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty
zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.
§ 19

1.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w
przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 20

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1.

badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z
wyników badań,

2.

opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,

3.

ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu ewentualnego uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,

4.

uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,

5.

zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu
Spółek Handlowych,

6.

przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,

7.

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

8.

zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki,

9.

ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w
uchwale Walnego Zgromadzenia.

10. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

ZARZĄD
§ 21
1.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję.

2.

Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki bez żadnych ograniczeń.

3.

Zarząd ma prawo udzielić prokury.

REPREZENTOWANIE SPÓŁKI
§ 22
1.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziały w nich oraz obciążać je
ograniczonymi prawami rzeczowymi za zgodą Rady Nadzorczej, ale bez zgody Walnego Zgromadzenia.

3.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
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Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada
Nadzorcza.
§ 23

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

IV.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 24

Własne środki finansowe Spółki składają się z:
1)

kapitału zakładowego,

2)

kapitału zapasowego,

3)

kapitałów rezerwowych.
§ 25

1.

Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.

2.

Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał
zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z
działalnością Spółki.

3.

Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat
Spółki lub inne cele.

4.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 26
W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem
specjalnym Spółki jest między innymi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami
specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
§ 27
1.

Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego Walne Zgromadzenie może
przeznaczyć w szczególności na:

2.

a)

dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie,

b)

inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia,

c)

podwyższenie kapitału zakładowego,

d)

odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe.

Walne Zgromadzenie ustala dzień, na który sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz
termin wypłaty dywidendy.

3.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata
zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

V.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 28

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w
ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 29
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do
zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
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§ 30
Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej
oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym
zgromadzeniem.

VI.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 31

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej
likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z
zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują
swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.
§ 32
Wszelkie spory, wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
§ 33
W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 34
Spółka powstała drogą przekształcenia na spółkę akcyjną ze spółki Medicalgorithmics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 18 czerwca 2012 roku objęta aktem
notarialnym sporządzonym za Rep. A nr 1911/2012 przez notariusza Barbarę Ewę Łukaszewicz w
Kancelarii Notarialnej w Warszawie ( 00-515), przy ul. Żurawiej 24 lok. 1

„Uchwała nr 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 k.s.h., 432 § 1 k.s.h. oraz 433 § 1 i § 2 k.s.h
oraz § 14 Statut Spółki, uchwala co następuje:
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1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 249.232,60 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć
tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 372.012,60 zł
(słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwanaście złotych i 60 groszy) to jest o kwotę nie większą
niż 122.780,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych zero groszy) w
drodze emisji nie więcej niż 1.227.800 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy
osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2.

Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru
akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii
D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków
finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności
gospodarczej.

3.

Objęcie akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w
drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata zgodnie z
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postanowieniami właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h). Oferta
objęcia akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie skierowana do nie więcej niż 99
(dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób (podmiotów) i nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi
publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539 - j.t.), (dalej „Ustawa o ofercie”).
4.

Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.

5.

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za 2012 rok.

6.

Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

7.

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny
emisyjnej akcji nowej emisji serii D. Jednocześnie Walne Zgromadzenie przyjmując rekomendację
Zarządu dotyczącą ustalenia Ceny emisyjnej akcji serii D postanawia iż będzie ona nie niższa niż 60,00 zł
(sześćdziesiąt złotych) i nie wyższa niż 92,00 (dziewięćdziesiąt dwa złote) za jedną akcję.

8.

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów
objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2012 r. Do wyłącznej decyzji
Zarządu Spółki należeć będzie jakim podmiotom oferowane będą akcje serii D i w jakich ilościach, tak w
zakresie inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych.

9.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h..

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd
w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o
którym mowa w punkcie poprzednim.
11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny
emisyjnej akcji serii D, zgodnie z trybem wskazanym w pkt 8 niniejszej uchwały, stanowi Załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
12. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz dokonaną zmianą na podstawie
art. 430 § 1 k.s.h oraz art. 431 § 1 k.s.h., zmianie ulega treść § 5 Statutu Spółki, który w zamian
dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
„§5
1.
2.

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 372.012,60 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwanaście
złotych i sześćdziesiąt groszy ).
Kapitał zakładowy dzieli się na:
a. 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b. 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c. 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d. nie więcej niż 1 227 800,00 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4.

Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.”

„Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS
Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku
71

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

„Opinia Zarządu spółki Medicalgorithmics S.A.
w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz uzasadniająca pozbawienie prawa poboru
akcjonariuszy co do akcji serii D .
Na dzień 18 czerwca 2012 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medicalgorithmics S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 122.780,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa
tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych zero groszy) w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji nie więcej niż 1227800 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem
tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Objęcie akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym nastąpi w drodze złożenia
oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji
prywatnej. Oferta objęcia akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej
niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób (podmiotów) i nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego
proponowanie nabycia papierów wartościowych. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi
wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Ostateczna cena emisyjna akcji serii D,
zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o m.in. deklaracje nabycia, składane Spółce przez potencjalnych
inwestorów.
W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy następuje w
interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych Medicalgorithmics S.A.
Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych
dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D jest uzasadnione tym, iż
umożliwia ono zaoferowanie i pozyskanie inwestorów zewnętrznych, spoza Spółki, którzy nie tylko kapitałem
finansowym ale doświadczeniem, wiedzą, renomą mogą pozytywnie wpłynąć na działalność Spółki, wzmocnić
pozycję Spółki na rynku. Poza tym emisja akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest
szybką, stosunkowo prostą i jednocześnie tanią w realizacji procedurą podwyższenia kapitału zakładowego.
Procedura ta nie wymaga np. przeprowadzania kosztownego i czasochłonnego procesu zbierania zapisów na akcje,
który w razie niepowodzenia pierwszego zapisu musi być powtarzany oraz nie wymaga przygotowania
memorandum informacyjnego lub prospektu emisyjnego, obszernych dokumentów, które przygotowywane są na
potrzeby ofert publicznych.
Oferta prywatna, w ramach której Zarząd jest uprawniony do składania ofert objęcia akcji określonym wybranym
przez siebie podmiotom, umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów. Działanie takie przyczyni się do
zawierania umów mających na celu rozwój działalności Spółki w powiązaniu z inwestycją danego podmiotu
(inwestora) w akcje spółki.
Pozyskanie nowych akcjonariuszy zwiększy atrakcyjność akcji Spółki, co leży także w interesie dotychczasowych
akcjonariuszy jak i samej Spółki.
W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują dofinansowanie na założonym poziomie w odpowiednio
krótkim czasie. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej dla akcji serii D w przedziale 60,00 - 92,00 złotych za
jedną akcję. Rekomendacja ta uzasadniona jest faktem, iż cena emisyjna akcji ustalona w tym przedziale
odzwierciedlać będzie dynamikę rozwoju Spółki. Cena emisyjna ustalona w tym przedziale pozwoli dostosować ją do
sytuacji na rynku oraz poziomu zainteresowania inwestorów.”
„Uchwała nr 13/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach
emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D
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„Działając na podstawie art. 12 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
a)

ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010.211.1384 j.t.), („ustawa o
obrocie”), przez spółkę Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);

b) złożenie akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie;
c)
2.

dokonanie dematerializacji akcji serii D w trybie i na zasadach przewidzianych w Ustawie o
obrocie.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a)

podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, zmierzających do
wprowadzania akcji Spółki serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect prowadzonym przez GPW.

b) podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu
dokonanie dematerializacji akcji serii D w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii D w depozycie,
prowadzonym przez KDPW stosownie do art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie.”
„Uchwała nr 14/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu
Spółek Handlowych, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
niniejszym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić upoważnienie udzielone Zarządowi na podstawie § 9 Statutu
Spółki tj. upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:
„§ 9
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3
360,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy) (kapitał docelowy).
2. Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do
wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii E i serii następujących po niej] nie więcej
niż 33600 (słownie trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty
niepublicznej akcji na okaziciela serii E i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
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każda, w liczbie nie większej niż 33600 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. W przypadku akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego Zarząd może między innymi oferować je pracownikom Spółki lub
partnerom biznesowym Spółki.
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z
dniem 10 czerwca 2014 roku.
7. Zarząd upoważniony jest do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku
uzyskania zgody Rady Nadzorczej,
b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału
docelowego,
c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części,
po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i
§ 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia,
Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd
Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności
Zarząd jest umocowany do:
a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie
dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich
oświadczeń, wniosków i zawiadomień,
b) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu
wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do składania
wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień.”

1. Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Wobec przyznania Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia w całości lub części prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej,
pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę
emisyjną lub sposób jej ustalenia, sporządzona w oparciu o art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h.,
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS
Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku.
Umotywowanie uchwały 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka
Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody RN.

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie
Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością
pozbawienia w całości prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, jak również
dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego podyktowane jest koniecznością zapewnienia rozwiązania,
które pozwoli MEDICALGORITHMICS S.A. w większym zakresie na szybki i efektywny dostęp do kapitału, bez
konieczności przeprowadzania standardowej procedury związanej z wymogami dotyczącymi zwoływania i odbycia
Walnego Zgromadzenia. Potrzeba powyższa podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego
instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów
inwestycyjnych Spółki. Ewentualne zaoferowanie akcji Spółki serii E i następnych, emitowanych w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, m.in. kluczowym pracownikom i partnerom
biznesowym Spółki, uzasadnione będzie motywacyjnym charakterem emisji tych akcji. Upoważnienie Zarządu do
podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014 roku.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS
Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku.
Opinia Zarządu Spółki Medicalgorithmics Spółka Akcyjna w przedmiocie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji
serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego oraz uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy co do akcji serii E i następnych serii
emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do ostatecznego określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii E i
następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki na poziomie
dostosowanym do oczekiwań Zarządu, w sposób maksymalizujący korzyści Spółki.
W przypadku gdy akcje Spółki serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego, zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom Spółki ustalenie
ceny emisyjnej akcji na wybranym poziomie uzasadnione będzie motywacyjnym charakterem emisji tych akcji.
Emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w trybie subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jest niezwykle elastyczną oraz szybką, stosunkowo prostą a jednocześnie
optymalną pod względem kosztów i realizacji procedurą podwyższenia kapitału zakładowego.
Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz następnych serii
emitowanych w ramach kapitału docelowego jest zgodne z interesem Spółki.
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Tabela skrótów

Skrót

Definicja i objaśnienie

Akcje serii A

1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na
okaziciela serii A

Akcje serii B

508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście akcji) zwykłych na okaziciela serii B

Akcje serii C

236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na
okaziciela serii C

Akcje serii D

929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii
D

ASO/ Alternatywny System Obrotu/ New
Connect

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) ustawy o obrocie,
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Capital One Advisers sp. z o. o.

Biegły Rewident

CHE Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Dokument Informacyjny/Dokument

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej
Emitenta oraz o instrumentach finansowych

Doradca Prawny

Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Dz.U.

Dziennik Ustaw

EUR

Euro – prawny środek płatniczy w 17 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej.
Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE
(Watykanie, Monako, San Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze) oraz we francuskich
posiadłościach na Atlantyku i Oceanie Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na
Cyprze.

Emitent/Spółka

Medicalgorithmics Spółka Akcyjna

Giełda/GPW/GPW SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Instrumenty finansowe Emitenta

Akcje Serii D

kc

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.)

KDPW/ KDPW SA/Depozyt/Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Komisja/KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

kpc

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296 z
późn zm.)

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - m Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn.
zm.)

mln

milion lub milionów

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

89

Dokument Informacyjny

Ordynacja podatkowa

Medicalgorithmics S.A.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.05.8.60 z późn. zm.)

Organizator
Alternatywnego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Systemu Obrotu
PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2004 roku (Dz.U.04.33.289. z późn. zm.)

PLN/zł

Złoty – prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od
dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego
(Dz.U.94.84.383 z późn. zm.)

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.)

RN/Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wzorów
wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego
sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
(Dz.U.05.207.1729)

Rozporządzenie dotyczące Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorców

Spółka publiczna

Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej (art. 4 pkt. 20), czyli spółka, w
której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o
obrocie instrumentami

UE

Unia Europejska

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o nadzorze

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U.05.183 .1537 z
późn. zm.)

Ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi/ uObroInstrFinans

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10. 211.1384
j.t)

Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331 z
późn. zm)

Ustawa o ofercie publicznej/ uOfertPubl

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.09.185.1439 –j.t z późn zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176
z późn. zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U.00.54.654 z późn. zm.)

Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U.07.68.450 z późn. zm.)

Ustawa o podatku od spadków i darowizn
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Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.04.142.1514 z późn.
zm.)

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593 z
poźniejszymi zmianami)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 z późn. zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług regulowany ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U.04.54.535 z późn. zm.)

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

Zarząd

Zarząd Emitenta

ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
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