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I. 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:

contact@medicalgorithmics.com

Strona internetowa:

www.medicalgorithmics.pl; www.medicalgorithmics.com

Źródło: Emitent

II. Dane Autoryzowanego Doradcy
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

Źródło: Autoryzowany Doradca

III. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza
się:


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



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



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.
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1. ROZDZIAŁ: CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki
ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. 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.

1.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

1.1.1. Ryzyko związane ze zmiennością otoczenia prawnego
Przepisy prawa w Polsce podlegają dość częstym zmianom. Zmieniają się także interpretacje prawa oraz praktyka
jego stosowania. Normy prawne mogą podlegać zmianom na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą także
powodować negatywne skutki. Ewoluujące przepisy prawa , a także odmienne jego interpretacje, zwłaszcza
w odniesieniu do prawa podatkowego, norm regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych czy też regulacji z zakresu papierów wartościowych, mogą wywołać negatywne
konsekwencje dla Spółki. 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 stosowana przez Emitenta może implikować
pogorszenie jego sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju.
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, podatku od
nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego traktowanie
podatników przez organy podatkowe cechuje pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalność. Obowiązujące
regulacje zawierają również sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji
prawnej przepisów podatkowych zarówno między poszczególnymi organami państwowymi, jak i między organami
państwowymi i podatnikami. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli władz, które w razie wykrycia
nieprawidłowości uprawnione są do obliczania zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Deklaracje podatkowe
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 na gruncie skutków
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.
W celu minimalizacji opisanego wyżej ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany przepisów prawa oraz
korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej.

1.1.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta
Działalność Emitenta zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których sprzedaje produkty,
przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie Emitent realizuje większość przychodów ze sprzedaży. Czynniki
takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, poziom wydatków na opiekę zdrowotną, system refundacyjny polityka
fiskalna i pieniężna państwa oraz poziom inflacji mają pośredni wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe,
a także mogą mieć wpływ na możliwość realizacji przez Spółkę założonej strategii rozwoju.
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Aby zminimalizować powyższe ryzyko Emitent dąży do ograniczenia koncentracji sprzedaży poprzez dywersyfikację
rynków geograficznych, a także podejmuje działania w celu zwiększania swojej konkurencyjności (m.in. poprzez
zróżnicowanie portfela produktowego oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów).

1.1.3. Ryzyko zmian w systemie refundacyjnym w Stanach Zjednoczonych
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.
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 planuje dywersyfikację rynków sprzedaży systemu PocketECG oraz
pozostałych usług poprzez realizację jednego z celów emisyjnych – stworzenia zintegrowanej platformy
monitorowania arytmii i komercjalizację produktu w szczególności na rynkach krajów europejskich.

1.1.4. Ryzyko zmienności kursów walutowych
Emitent narażony jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, gdyż przychody ze sprzedaży realizowane są
w znacznej części w dolarze amerykańskim (ok. 46% w 2010 r.) oraz w niewielkiej części w Euro (ok. 2 % w 2010 r.).
Walutą rozliczeniową kosztów jest polski złoty (84% w 2010 r.), ale także dolar amerykański i euro. W rezultacie,
wyniki finansowe Emitenta są skorelowane z poziomem kursów walut w danym okresie rozrachunkowym.
Zarząd Spółki uważa, iż marże uzyskiwane na eksportowanych produktach i usługach są na tyle wysokie, iż nawet
bardzo istotne wahania kursów walut nie powinny zagrozić osiągnięciu odpowiedniego poziomu rentowności.

1.1.5. Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
W przypadku Emitenta istnieje ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym:
a) w Stanach Zjednoczonych, na rynku telediagnostyki kardiologicznej dominują dwa duże
podmioty: CarioNet Inc oraz LifeWatch AG oraz wiele mniejszych firm;
b) potencjalne – w Polsce, gdzie rynek telemedycyny jest w początkowej fazie rozwoju, kilku
podmiotom jak Telemedycyna 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.

1.1.6. Ryzyko związane z rozwojem branży, w której działa Spółka
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 nieustanny i dynamiczny rozwój
rozwiązań technologicznych oraz pojawianie 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
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biznesowy do panujących w branży trendów. Stąd Emitent zamierza śledzić na bieżąco rynek, na którym działa,
dopasowywać ofertę produktowo – usługową do odkrytych nisz rynkowych oraz dywersyfikować rynki zbytu
swoich produktów.

1.1.7. 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.

1.2.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.2.1. Ryzyko związane z możliwością utraty dofinansowania
Spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie wykonania projektu
realizowanego w ramach przedsięwzięcia „INTECH” Pt. „Nowa metoda wielodobowego telemetrycznego pomiaru
istotnych parametrów kardiologicznych (wychylenia odcinka ST i zmian odstępu QT/QTc).” Przedmiotem Umowy
jest wykonanie w/w projektu dofinansowanego przez Centrum. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi
1.200.000,00 PLN. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 820.000,00 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji
projektu został ustalony na dzień 1 stycznia 2010 natomiast termin zakończenia na 30 czerwca 2011 roku.
Wymieniony projekt został zakończony zgodnie z planem w dniu 30 czerwca 2011 roku. W dniu 12 września 2011
roku Emitent złożył raport końcowy z wykonania projektu wraz z rozliczeniem do Narodowego Centrum Badan i
Rozwoju. Część projektu przypadająca na rok 2010 została już rozliczona i zatwierdzona przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
Spółka zawarła także umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007
– 2013. Projekt został zakończony 31.03.2011 r. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 165.663,83 PLN.
Umowy te przewidują, że w przypadku stwierdzenia wykorzystania przyznanych środków niezgodnie
z przeznaczeniem bądź obowiązującymi procedurami, Emitent zobowiązany będzie do zwrotu tych środków.
Ponadto, umowy te mogą być rozwiązane bez wypowiedzenia z winy Spółki w szczególności w przypadkach gdy:
a) Wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji projektu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od dat
rozpoczęcia realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z
postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa,
b) Wykonawca dopuścił się nieprawidłowości finansowych w realizacji Umowy oraz nie usunął ich przyczyn
oraz skutków, odmawia poddania się kontroli,
c) Wykonawca dokonał zmian prawno – organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy.
Ponadto, umowy te przewidują obowiązek przechowywania dokumentacji projektu do celów kontroli przez okres
kilku lat po jego zakończeniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, które nie zostaną przez beneficjenta
wyjaśnione bądź usunięte, może powstać obowiązek zwrotu przyznanego dofinansowania.
Na chwilę sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie wystąpiły okoliczności skutkujące
wypowiedzeniem zawartych przez Spółkę umów o dofinansowanie, a Spółka stara się podejmować działania
pozostające w zgodzie z nałożonymi obowiązkami umownymi. 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.

1.2.2. Ryzyko związane z zabezpieczeniami wekslowymi
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Typowym zabezpieczeniem, stosowanym w zawieranych przez Spółkę umowach na dofinansowanie, jest
wystawienie przez Spółkę weksli in blanco, do którego 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 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 Informacyjnego w obiegu znajdują się 4 weksle in blanco wystawione 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
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.

1.2.3. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Po realizacji oferty akcji serii B i C w ofercie prywatnej związanej z debiutem spółki na rynku NewConnect,
dotychczasowi akcjonariusze (tj. akcjonariusze serii A i B) będą posiadali łącznie 90,49 % akcji, uprawniających ich
łącznie do wykonywania 90,49% ogólnej liczby głosów na WZA. W przypadku działania ww. akcjonariuszy w
porozumieniu, będą oni mieli znaczący wpływ na działalność Emitenta, łącznie z możliwością przegłosowania
uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu jego działalności. Ponadto uwzględniając okoliczność, iż w organach
Emitenta zasiada Pan Marek Dziubiński będący założycielem jeszcze spółki z o.o. przed przekształceniem w spółkę
akcyjną, dotychczasowi akcjonariusze posiadają faktyczną możliwość wpływu na treść uchwał podejmowanych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy we wszystkich istotnych dla Emitenta obszarach.
Każdemu z akcjonariuszy Emitenta obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, który głosował przeciw i zgłosił sprzeciw
do protokołu lub akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu albo
nieobecnemu na Walnym Zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo
zaskarżenia uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa lub sprzecznych ze statutem Emitenta lub dobrymi
obyczajami. To samo uprawnienie przysługuje akcjonariuszom nieobecnym na Walnym Zgromadzeniu w stosunku
do uchwał, które zostały podjęte pomimo, iż nie były objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

1.2.4. 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,
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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 europe enne) 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 rynku amerykańskim (Stany
Zjednoczone). Wiąże się to w szczególności z odmiennym systemem prawnym, a także z problemem odmiennych
regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych stanach i ukształtowaniem zasad odpowiedzialności
związanej z wprowadzeniem produktu na ten rynek. Ewentualne wejście przez Emitenta w spory związane z
odpowiedzialnością za produkt na terytorium Stanów Zjednoczonych 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 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 02.11.2011 r. oraz Certyfikat IQNet „Projektowanie, produkcja i dystrybucja
urządzeń elektronicznych, medycznych i oprogramowania” według norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO
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13485:2005, ważny do dnia 02.11.2011r. Powyższe certyfikaty są podstawą corocznych audytów jednostki
certyfikującej nadzorującej spełnianie wymogów. Stały nadzór zewnętrznych jednostek notyfikowanych świadczy
o najwyższej jakości produktów Emitenta.

1.2.5. 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 Ameryki, wobec czego Emitent ponosi odpowiedzialność na zasadach
określonych przez tamtejsze regulacje prawne. 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.

1.2.6. Ryzyko związane z istotnymi umowami
Istotne umowy zostały opisane w punkcie 4.21 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 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.

1.2.7. 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;
strona 12 z 157

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

c) Method, device and system for cardio-acoustic signal analysis;
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.
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.
Od roku 2006 Medicalgorithmics dokonała 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, 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.
Spółka posiada prawa do wszystkich swoich zgłoszeń i patentów.

1.2.8. Ryzyko związane z obecnym brzmieniem statutu Spółki
Obecne brzmienie statutu Spółki (na dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego) zostało przystosowane do
otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem spółki prywatnej, a także oddaje założenia odpowiednie dla
nierozbudowanej struktury akcjonariatu. W ogromnej większości postanowienia statutu były zgodne z
obowiązującymi przepisami jednakże niektóre z nich mogą stwarzać ryzyko dla potencjalnych inwestorów, w tym
m.in. postanowienia dotyczące instytucji drag along (postanowienie dające prawo akcjonariuszowi do żądania
zbycia przez innych akcjonariuszy posiadanych przez nich akcji na rzecz inwestora zewnętrznego, przy czym
postanowienie obowiązuje od 1 lipca 2011 roku i pod warunkiem, że Spółka nie będzie spółką publiczną notowaną
na NewConnect lub GPW), postanowienie dotyczące obowiązku złożenia do depozytu akcji na okaziciela w
wybranym banku krajowym.
W celu usunięcia wskazanego powyżej ryzyka Emitent na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca
2011 roku podjął uchwały o zmianie Statutu. Treść Statutu została dostosowana do wymogów stawianych spółce
publicznej poprzez usunięcie ryzykownych zapisów. Jednakże zgodnie z art. 430 ksh zmiana statutu wymaga oprócz
uchwały walnego zgromadzenia także wpisu do rejestru. Na dzień sporządzeniu Dokumentu, sąd rejestrowy wydał
postanowienia o wpisie z dniem 13.09.2011 r. zmian do KRS. Wniosek do sądu rejestrowego o wpis zmian Statutu
do KRS został złożony w dniu 26 sierpnia 2011 roku.

1.2.9. Ryzyko związane z niedługim okresem działalności Emitenta i jego przyszłym rozwojem
Emitent został zawiązany w 2005 r., jednak sprzedaż na znaczną skalę produktów i usług oferowanych przez
Emitenta rozpoczęła się w 2010 r. Rozpoznawalność Emitenta, choć dynamicznie zwiększająca się, jest wciąż
relatywnie niewielka, co wiąże się z brakiem ugruntowanej pozycji rynkowej zarówno w Stanach Zjednoczonych,
jak i w Polsce z uwagi na krótki okres komercjalizacji produktów Spółki. Istnieje ryzyko, że Spółka nie osiągnie
oczekiwanej pozycji na rynku telemedycznym oraz nie będzie w stanie zrealizować swoich planów strategicznych
lub też ich realizacja ulegnie odroczeniu. Ponieważ Spółka jest obecna na rynku od niedawna, istnieje niepewność
szacunku kosztów jej działalności, w powiązaniu z niepewnością uzyskiwanych przychodów.
Niniejszy Dokument Informacyjny zawiera założenia odnoszące się do przyszłości, w tym założenia dotyczące
przyszłej działalności Emitenta, jego strategii rozwoju, planów i celów przyszłego funkcjonowania. Takie założenia
obejmują znane i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste
wyniki, rentowność lub osiągnięcia Emitenta oraz branży mogą się istotnie różnić od założonych. Założenia
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odzwierciedlają jedynie opinie i oceny Zarządu Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń i wyników finansowych,
zgodnie z najlepszą jego wiedzą na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent jest spółką w początkowym stadium
komercjalizacji produktu i rozwoju działalności sprzedażowo - usługowej. Przedstawione w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym dane finansowe dotyczą w większości okresu, w którym Emitent prowadził działalność badawczo –
rozwojową, dopiero rozpoczynał swoją działalność sprzedażowo - usługową i nie uzyskiwał jeszcze znacznych
przychodów ze sprzedaży. Wyniki finansowe Emitenta zostały przedstawione w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym w rozdziale 5.
Powyższe ryzyko jest mitygowane przez Zarząd Emitenta poprzez skuteczną i dynamiczną komercjalizację produktu
przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych, co przekłada się na intensywny wzrost przychodów ze
sprzedaży, dynamiczne poszerzenie bazy odbiorców i użytkowników produktu, nawiązanie trwałych relacji
z odbiorcami poprzez oferowanie kompleksowego wachlarza usług powiązanych. Strategia rozwoju Emitenta
została opracowana na podstawie dogłębnej znajomości branży działalności oraz specyfiki produktu,
z uwzględnieniem głównych trendów zachodzących na rynku działalności oraz pojawiających się nowych
możliwości zastosowania produktu.

1.2.10. Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta
Wiedza, doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie pracowników Emitenta miały istotne znaczenie dla rozwoju
Spółki w pierwszych sześciu latach działalności, głównie prowadzonej 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 28 osób (21
osób na umowę o pracę i 7 osób związanych ze spółką poprzez umowy cywilno-prawne), z których każda pełni
określoną ważną dla całości przedsiębiorstwa rolę. Stąd, 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.
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.

1.2.11. Ryzyko związane z niepełnym pokryciem finansowym potrzeb inwestycyjnych koniecznych
do rozpoczęcia działalności o założonej skali
Strategia rozwoju przyjęta przez Zarząd Emitenta zakłada poszerzenie rynku na oferowane usługi i dotarcie do
nowych segmentów rynku. W tym celu Spółka zamierza prowadzić aktywną sprzedaż opracowanego systemu
PocketECG oraz rozwijać urządzenie tworząc zintegrowaną platformę monitorowania arytmii. Spółka planuje także
rozwijać obszar świadczonych usług programistycznych i outsourcingu telemedycznego jako osobną linię
biznesową, a także zaangażować posiadaną wiedzę w innowacyjne projekty z branży nieinwazyjnych urządzeń
medycznych.
Powyższe zadania wiążą się ze znacznymi kosztami. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
Emitent nie posiadał wystarczających środków na realizację przyjętej strategii rozwoju w założonych terminach i o
założonej skali. Brak dodatkowych środków na rozwój działalności, może doprowadzić do opóźnień w pracach
rozwojowych, co może mieć negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe.
W celu minimalizacji ryzyka braku środków na realizację strategii rozwoju Emitent podjął działania mające na celu
pozyskanie środków przeznaczonych na nakłady inwestycyjne, w szczególności poprzez emisję Akcji Serii C. Zarząd
Emitenta szacuje, iż plany inwestycyjne zostaną w znacznej części sfinansowane z pozyskanych środków , a w
sytuacji dalszych potrzeb kapitałowych Spółka nie wyklucza starania się o pozyskanie środków potrzebnych do
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realizacji celów strategicznych występując do instytucji finansowych o finansowanie dłużne. Na obecną chwilę
Emitent nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

1.2.12. 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.
Medicalgorithmics posiada zwykle jednego głównego dystrybutora w każdym kraju, w którym działa. Są to
odpowiednio: Kardiosystem Sp. z o.o. dla Polski; Everist Genomics dla Indii, Pakistanu, Kambodży, Laosu, Birmy,
Tajlandii, Wietnamu, Zachodniej Malezji, Bruneii, Wschodniej Malezji, Wschodniego Timoru, Indonezji, Singapuru,
Filipin, Antiqua; AMI Monitoring Inc. dla Stanów Zjednoczonych; 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 nowozawierane umowy mogą być zawarte na
warunkach innych niż obecne.
Emitent zamierza prowadzić działania na rzecz dywersyfikacji bazy odbiorców, zarówno w Polsce jak i w Stanach
Zjednoczonych. Bezpośrednie zaangażowanie Zarządu Emitenta w prezentację i promocję produktu zwiększa
zainteresowanie odbiorców i wiarygodność Emitenta. Jednocześnie, osoby wchodzące w skład Zarządu bądź
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.

1.2.13. 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
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 auditów 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. Ostatni audyt został przez Jednostkę Notyfikowaną przeprowadzony 14 czerwca 2011
roku; audyt potwierdził poprawność procedur stosowanych przez Emitenta.

1.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

1.3.1. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U.10.211.1384 –j.t.)dalej również: uObroInstrFinans), do akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez spółkę prowadzącą rynek regulowany znajdują zastosowanie przepisy art. 78 ustęp 2 – 4
tejże ustawy.
Zgodnie z art. 78 ustęp 2 w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie
obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych będąca organizatorem
alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do
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obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Ustęp 3 przewiduje, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia
interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda Papierów Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego
systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Na podstawie art. 78 ust.4 na żądanie Komisji, Giełda Papierów Wartościowych będąca organizatorem
alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku
gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interesów inwestorów.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres
do trzech miesięcy w przypadku, gdy:
a) Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie,
b) wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu,
c) 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.
Ponadto, zgodnie z §16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V
Regulaminu ASO, do których należą m.in.:
a) obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§14 Regulaminu ASO),obowiązek
niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem
instrumentów finansowych (§15 Regulaminu ASO),
b) obowiązki informacyjne (§17 Regulaminu ASO), wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może:
 upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
 zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, przy czym zawieszenie to może nastąpić
na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
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).
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.
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 zawiesić obrót instrumentami
finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy
z Animatorem Rynku.
W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami może dojść do utraty przez nie płynności (przez okres zawieszenia).

1.3.2. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie §12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza z obrotu
instrumenty finansowe Emitenta:
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a) w przypadkach określonych przepisami prawa,
b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
d) 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.
e) 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.
Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych
z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Ponadto zgodnie z §16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V
Regulaminu ASO, do których należą m.in.: obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie
(§14 Regulaminu ASO), obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu
o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki
informacyjne (§17 Regulaminu ASO), wówczas Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć
instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

1.3.3. 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 karę administracyjną to jest karę pieniężną do wysokości 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) nakładaną przez
KNF.
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.10.211.1384 –j.t.)

1.3.4. Ryzyko płynności akcji
Papiery wartościowe Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym ani w alternatywnym
systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Spółki będą przedmiotem aktywnego obrotu po
ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji może być niższa niż ich cena emisyjna
na skutek szeregu czynników, w tym między innymi: postrzegania Spółki jako ryzykownej z tytułu 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 rynkach papierów
wartościowych. Rynek ASO powstał pod koniec sierpnia 2007 r., a akcje przeważającej większości spółek
notowanych na nim charakteryzują się relatywnie niską płynnością. Z tego względu mogą występować trudności
w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu.

1.3.5. 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
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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.
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2. ROZDZIAŁ: OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE
W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM ORAZ OŚWIADCZENIA O
ODPOWIEDZIALNOŚCI
2.1.

Emitent

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:

contact@medicalgorithmics.com

Strona internetowa:

www.medicalgorithmics.pl; www.medicalgorithmics.com

NIP:

5213361457

REGON:

140186973

Sąd rejestrowy:

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

Data rejestracji:

10 grudzień 2010

Numer KRS:

0000372848
dr Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

W imieniu Emitenta:

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

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści niniejszego Dokumentu
Informacyjnego.
Oświadczenie Emitenta
Oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie
pominięto w jego treści niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
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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

Numer KRS:

0000177791

W imieniu Autoryzowanego Doradcy:

Prezes Zarządu – Marcin Duszyński

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu i
weryfikacji całego Dokumentu Informacyjnego (przy czym za przygotowanie części prawnych odpowiedzialny był
również Doradca Prawny).

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
Oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny 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 roku (z późn. zmianami), 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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Doradca Prawny

Firma:

Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

Telefon:

+48 (12) 421 7376

Faks:

+48 (12) 421 8969

Adres poczty elektronicznej:

kancelaria@kkw.pl

Strona internetowa:

www.kkw.pl

NIP:

677-22-33-061

Regon:

356855540

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji:

30 lipca 2004 roku

Numer KRS:

0000213887

W imieniu Doradcy Prawnego:

Partner – Maciej Kurek, radca prawny

Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Krakowie na podstawie informacji i
danych udzielonych przez Emitenta uczestniczyła w przygotowaniu następujących części niniejszego Dokumentu
Informacyjnego: w Rozdziale 1: pkt 1.1.1, 1.2.1 - 1.2.8 oraz cały 1.3., Rozdział 3 i Rozdział 4 (z wyłączeniem pkt 4.6,
4.12-4.15, które zostały przygotowane przez Emitenta wspólnie z Autoryzowanym Doradcą).

Oświadczenie Doradcy Prawnego
Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które Doradca Prawny jest odpowiedzialny są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich
znaczenie.
Maciej Kurek

……………………………………………………………
Radca prawny, Partner

strona 21 z 157

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

3. ROZDZIAŁ: DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
3.1.

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

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
wprowadzanych jest:
1) ------ 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,
2) ------ 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja,
3) ------ 236.926 (dwieście trzydzieści sześć dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
Akcje serii A są akcjami wydanymi w związku z przekształceniem spółki Medicalgorithmics sp. z o.o. w spółkę
akcyjną. Przekształcenie poprzednika prawnego Spółki nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o. z dnia 29 października 2010 roku w przedmiocie
przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Zbigniewa
Cupriaka, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z
notariuszem Marcinem Łaskim, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 Lok. 26 B, Rep. A nr 10758/2010. Wszyscy
dotychczasowi wspólnicy uczestniczyli w spółce przekształconej. W dniu 10 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wpisie
przekształcenia Spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS (sygn. akt. WA. XII NS-REJ.KRS/37676/10/778). Spółka
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372848.
W chwili przekształcenia kapitał zakładowy Emitenta wynosił 174.720,00 PLN (sto siedemdziesiąt cztery tysiące
siedemset dwadzieścia złotych 00/100) i dzielił się na 87.360 (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt)
akcji imiennych o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote 00/100) każda akcja.
W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20/2011 w przedmiocie
między innymi podziału (splitu) akcji serii A Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o dokonaniu
podziału (splitu) akcji serii A poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 2,00 PLN (dwóch złotych) na 0,10
PLN (dziesięć groszy) oraz zwiększeniu liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 1.747.200 (jeden milion
siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji. Podział akcji (split) został dokonany w stosunku 1 : 20, w ten
sposób, że jedna akcja Spółki o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote) uległa wymianie na 20 (dwadzieścia) akcji
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy).
Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne serii A złożyli do Zarządu Spółki wniosek o
zamianę tych akcji imiennych na akcje na okaziciela. W odpowiedzi na złożone wnioski Zarząd Emitenta działając na
podstawie art.334 §2 kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę o zamianie wszystkich 87.360 (osiemdziesiąt
siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A.

strona 22 z 157

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

Akcje na okaziciela serii B i C Spółki zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011 roku. Na mocy wymienionej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie
działająca na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych
podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 174.720,00 PLN (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset
dwadzieścia złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 266.547,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
czterdzieści siedem złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 91.827,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
osiemset dwadzieścia siedem złotych), poprzez emisję:
 - nie więcej niż 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - nie więcej niż 410.073 (czterysta dziesięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii
C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Uchwala objęta została aktem notarialnym repertorium A nr 5439/2011 sporządzonym przez Michała
Łukaszewicza, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Żurawiej 24 lok. 1 w
Warszawie.
Na zasadzie art. 433 § 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji serii B
i C dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą akcje serii B i C miały zostać pokryte w całości wkładami
pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
Objęcie akcji serii B i akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnych, to jest poprzez złożenie przez Emitenta
pisemnych ofert objęcia tych akcji i ich przyjęcia na piśmie przez oznaczonego adresata, przy jednoczesnym
wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii B zostało objętych 508.200 (pięćset osiem tysięcy
dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii C zostało objętych 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.
Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji w wysokości 0,10 PLN (dziesięć
groszy), ustalonej przez Zarząd Spółki, zgodnie z treścią upoważnienia zawartego w treści uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia nr 20/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku. Natomiast akcje serii C zostały objęte po cenie
emisyjnej równej 26,00 PLN (dwadzieścia sześć złotych 00/100) ustalonej przez Zarząd Spółki na podstawie
upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w wymienionej uchwale i w granicach w niej
określonych. Walne Zgromadzenie postanowiło, iż cena emisyjna akcji serii C nie powinna być niższa niż 24,30 PLN
(dwadzieścia cztery złote i trzydzieści groszy) oraz nie powinna być wyższa niż 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych).
Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii B nastąpiło w dniu 20 czerwca 2011 r., który był jednocześnie datą podjęcia
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie emisji. Subskrypcja trwała do dnia 22 sierpnia
2011 r. WZA Spółki wyznaczyło datę 31 sierpnia 2011 r. jako nieprzekraczalny termin zawarcia przez Spółkę umów
objęcia akcji. Finalnie zawartych zostało 6 (sześć) Umów Objęcia Akcji w okresie od dnia 20 czerwca do 13 lipca
2011 roku Akcje serii B zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej kluczowym pracownikom i
założycielom Spółki oraz dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki - New Europe Ventures LLC, z którymi zostały
zawarte umowy objęcia akcji (sześć umów objęcia akcji). Skierowanie oferty akcji serii B do kluczowych
pracowników Spółki ma na celu głębsze związanie ich ze Spółką celem dalszej pracy mającej przyczynić się do
wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Skierowanie oferty objęcia akcji serii B do New Europe Ventures LLC oraz
do Pana Marcina Jana Szumowskiego była następstwem realizacji zobowiązań wynikających z umowy opcyjnej z
dnia 29 października 2010 roku opisanej w punkcie 4.19 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii C nastąpiło w dniu 30 maja 2011 r. Subskrypcja trwała do dnia 19 sierpnia 2011
r. WZA Spółki wyznaczyło datę 31 sierpnia 2011 r. jako nieprzekraczalny termin zawarcia przez Spółkę umów
objęcia akcji. Finalnie zawartych zostało 32 (trzydzieści dwie) Umowy Objęcia Akcji w okresie od dnia 29 czerwca
do dnia 22 lipca 2011 r. Akcje serii C zostały zaoferowane 32 inwestorom, z którymi zawarte zostały umowy objęcia
akcji.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii B, jak również serii C zostało
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 13 września 2011 roku na podstawie postanowienia Sądu
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Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt. WA.XII NS –
REJ.KRS/28737/11/63).
Akcje serii B, jak też akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o
subemisję.
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B i serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano
przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów
finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje serii B zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji
zawartych w okresie od dnia 20 czerwca 2011 roku do dnia 13 lipca 2011 roku, a akcje serii C zostały objęte na
podstawie Umów Objęcia Akcji zawartych w okresie od dnia 29 czerwca 2011 r. do dnia 22 lipca 2011 r.
Ze względu na okoliczność, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C odbywało się w
trybie tzw. podwyższenia „widełkowego”, w dniu 23 sierpnia 2011 roku Zarząd złożył stosowne oświadczenie w
sprawie dookreślenia wysokości objętego kapitału zakładowego (Rep. A nr 8307/2011). Oświadczenie zostało
zamieszczone w pkt. 7.5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

3.2.

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

Akcje serii A zostały wydane w związku z przekształceniem Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
spółkę akcyjną. Podstawą prawną emisji akcji serii A były przepisy Tytułu IV Działu III Kodeksu spółek handlowych
regulujące proces przekształcenia spółek kapitałowych. Treść uchwały nr 1 przyjętej na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Medicalgorithmics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie z dnia 29 października 2010 r. objętej aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Pawłem
Zbigniewem Cupriakiem, notariuszem w Warszawie w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną (Rep. A
nr 10758/2010) została zamieszczona w punkcie 7.3. niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Zgodnie z § 5 ust. 1
Statutu Spółki kapitał zakładowy wynosił 174.720,00 PLN (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia
złotych 00/100) i dzielił się na 87.360 (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji imiennych o
wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote 00/100) każda akcja. Uchwała w przedmiocie przekształcenia Spółki w
spółkę akcyjną nie określała serii akcji emitowanych w związku z przekształceniem się Spółki w spółkę akcyjną.
Oznaczenie akcji wyemitowanych w związku z przekształceniem się Spółki w spółkę akcyjną jako akcji serii A
nastąpiło na podstawie uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2011
roku (§ 4 uchwały nr 20/2011). Po rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną kapitał zakładowy Emitenta
wynosił 174.720,00 PLN (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100) i dzielił się na
87.360 (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa
złote 00/100) każda akcja.
W dniu 1 sierpnia 2011 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h., w związku ze złożeniem
przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne wniosków o ich zamianę na akcje na okaziciela, podjął
uchwałę w przedmiocie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela o następującej treści:

Uchwała Zarządu
Medicalgorithmics S.A.
Nr 1/08/2011
w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii A na akcje na okaziciela
w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii A na akcje na okaziciela

„ Działając na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z:
1) wnioskiem złożonym przez akcjonariusza – New Europe Ventures LLC, w którym zażądał on zamiany
wszystkich posiadanych przez niego tj. 26.880 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji
imiennych, zwykłych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela
oraz
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2) wnioskiem złożonym przez akcjonariusza – BIB Seed Capital sp z o.o., w którym zażądał on zamiany
wszystkich posiadanych przez niego tj. 26.880 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji
imiennych, zwykłych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela
oraz
3) wnioskiem złożonym przez akcjonariusza – Pana Marka Dziubińskiego, w którym zażądał on zamiany
wszystkich posiadanych przez niego tj. 20.160 (dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych,
zwykłych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela oraz
4) wnioskiem złożonym przez akcjonariusza – Pana Marcina Szumowskiego, w którym zażądał on zamiany
wszystkich posiadanych przez niego tj. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji imiennych, zwykłych
serii A o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela oraz
5) wnioskiem złożonym przez akcjonariusza – Fundacji Centrum Innowacji FIRE, w którym zażądał on
zamiany wszystkich posiadanych przez niego tj. 1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) akcji imiennych,
zwykłych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela oraz
6) wnioskiem złożonym przez akcjonariusza – Pana Ron Gale Landes, w którym zażądał on zamiany
wszystkich posiadanych przez niego tj. 1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) akcji imiennych, zwykłych
serii A o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela oraz
7) wnioskiem złożonym przez akcjonariusza – Pana Tomasza Mularczyka, w którym zażądał on zamiany
wszystkich posiadanych przez niego tj. 840 (osiemset czterdzieści) akcji imiennych, zwykłych serii A o
jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala niniejszym zamianę łącznie wszystkich tj. 87.360
(osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A o jednostkowej wartości
nominalnej 2,00 zł (dwa złote) na akcje na okaziciela.
Wydanie nowych akcji na okaziciela powinno nastąpić z uwzględnieniem dokonanego zgodnie z uchwałą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2011 roku podziału akcji (split) poprzez obniżenie
wartości nominalnej akcji Spółki z 2,00 zł na 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do
1.747.200 akcji.”
Akcje serii B i akcje serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 20 czerwca 2011 roku, objętej aktem notarialnym repertorium A nr 5439/2011 sporządzonym przez Michała
Łukaszewicza notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Żurawiej 24 lok. 1 w
Warszawie.
W dniu 20 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwiec 2011 roku
w przedmiocie podziału (splitu) akcji Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii B i C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez
Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu
Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii A, B i C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do
zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii A, B i C oraz
do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co
następuje:
§1
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[Podział (split) akcji Spółki]
1.

2.
3.

Dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 2,00 zł (dwóch złotych)
na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 1.747.200 (jeden
milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji.
Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 2,00 zł
(dwa złote) na 20 (dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
§2
[Podwyższenie kapitału zakładowego]

Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu) akcji Spółki,
podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 174.720,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset
dwadzieścia złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 266.547,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
czterdzieści siedem złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 91.827,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
osiemset dwadzieścia siedem złotych), poprzez emisję:
a) ------ nie więcej niż 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) ------ nie więcej niż 410.073 (czterysta dziesięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Objęcie Akcji serii B i C 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 postanowieniami właściwych
przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art.
431 § 2 pkt. 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii B i C, 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. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) .
Akcje serii B i C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
Akcje serii B i C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od wypłaty
dywidendy za 2010 rok.
Akcje serii B i C nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej
akcji nowej emisji serii B i C, przy czym cena emisyjna akcji serii B nie powinna być wyższa od ceny nominalnej,
zaś cena emisyjna akcji serii C nie powinna być niższa niż 24,30 zł (dwadzieścia cztery złote i trzydzieści groszy)
oraz nie powinna być wyższa niż 35,00 (trzydzieści pięć) złotych. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca sposób
ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B i C stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia
akcji serii B i C w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.
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.
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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.
§3
[Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B i C]

1.
2.
3.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii B i C, tj. wyłącza się w całości
prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii B i C.
Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na
podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii B i C leży
w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w
ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.
§4
[Zmiana Statutu Spółki]

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 430 § 1 w zw. z
art. 431 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„§5
1.
2.

3.
4.

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 266.547,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści
siedem złotych 00/100).
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) nie więcej niż 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) nie więcej niż 410.073 (czterysta dziesięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.”
§5
[Dematerializacja akcji serii A, B i C oraz wprowadzenie akcji serii A, B i C
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.]
1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację akcji serii A, B i C w trybie i na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
§6
[Upoważnienie dla Zarządu]
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Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do
prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) zaoferowania akcji serii B i C wybranym przez Zarząd podmiotom (osobom) oraz podjęcia wszelkich czynności
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
b) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art.
310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
c) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, B i C, w tym w
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów
dotyczących rejestracji akcji serii A, B i C, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
d) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków,
zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z
wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2011
Opinia Zarządu Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii B i C oraz uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii
BiC
Zarząd Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji na
okaziciela serii B na kwotę równą ich wartości nominalnej, a mianowicie na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy).
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B na wskazanym poziomie uzasadnione jest celem emisji akcji na okaziciela serii
B. Akcje te zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom i założycielom spółki Spółki oraz dotychczasowemu
akcjonariuszowi Spółki – New Europe Ventures LLC. Zaoferowanie akcji serii B kluczowym pracownikom ma na celu
głębsze związanie ich ze Spółką oraz ich dalszą pracę na rzecz Spółki. Zarząd Spółki ma świadomość istotnego
znaczenia wysoko wykwalifikowanej kadry dla realizacji przez Spółkę strategii biznesu, jej dalszego rozwoju,
wzrostu wartości firmy oraz akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Mając na względzie powyższe,
takie działanie w opinii Zarządu przyczyni się do umacniania pozycji Spółki i wzrostu jej wartości. Skierowanie zaś
oferty objęcia akcji serii B do New Europe Ventures LLC i Marcinowi Janowi Szumowskiemu będzie następstwem
realizacji zobowiązań wynikających z umowy opcyjnej z dnia 29 października 2010 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki
podkreśla, iż w związku z emisją akcji serii B na preferencyjnych warunkach cenowych, z obejmującymi akcje serii B
zostaną podpisane umowy lock – up – umowy czasowo ograniczające możliwość rozporządzania tymi akcjami.
Przyczyny wskazane powyżej, uzasadniają również wyłączenie prawa poboru akcji serii B dotychczasowych
akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu Spółki leży to najlepszym interesie Spółki, mając na uwadze jej dalszy rozwój i
wzrost wartości Spółki. Wszystkie akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B będą objęte umowami lock-up.
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C Zarząd proponuje w przedziale od 24,30 zł (dwadzieścia cztery złote i
trzydzieści groszy) do 35,00 (trzydzieści pięć) złotych. Proponowane widełki ceny emisyjnej, zdaniem Zarządu Spółki
należycie odzwierciedlają wartość rynkową Spółki. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w
oparciu o deklaracje nabycia składane Spółce przez potencjalnych inwestorów. Wyłączenie prawa poboru akcji na
okaziciela serii C uzasadnione jest interesem Spółki, a tym samym jej akcjonariuszy. Spółka zainteresowana jest
pozyskaniem zewnętrznego finansowania w celu realizowania przyjętej strategii rozwoju i modelu biznesu. Zdaniem
Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii C umożliwi Spółce realizację zamierzeń
inwestycyjnych i zwiększenia przychodów Spółki. Celem emisji akcji serii C jest pozyskanie w drodze prywatnej
oferty, akcji środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę
działalności gospodarczej. Spółka zamierza umacniać pozycję na rynku usług celem osiągnięcia pozycji jednej z
największych i zdecydowanie najbardziej innowacyjnych firm w branży. Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o
pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest uzasadnione także tym, iż umożliwia ono zaoferowanie i
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pozyskanie inwestora zewnętrznego, spoza Spółki, który poprzez zaangażowanie finansowe umożliwi Spółce
realizację wyznaczonych celów.
Ponadto emisja akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest szybką, stosunkowo prostą i
jednocześnie optymalną pod względem kosztów i 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 lub prospektu emisyjnego, obszernych dokumentów, które przygotowywane są na potrzeby ofert
publicznych.
W ocenie Zarządu tylko zewnętrzny inwestor gwarantuje pozyskanie finansowania na założonym poziomie w
odpowiednio krótkim czasie.
Ze względu na fakt, iż emisja akcji serii B oraz serii C odbywała się w trybie widełkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, Zarząd Emitenta w pełnym dwuosobowym składzie, w dniu 23 sierpnia 2011 roku przed notariuszem
Michałem Łukaszewiczem, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, prowadzonej na zasadzie spółki cywilnej, przy ul.
Żurawiej nr 24 lok. 1 (zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A nr 8307/2011) złożył oświadczenie o
którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.
Uchwała nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści przytoczonej powyżej, jest również uchwałą
stanowiącą podstawę dematerializacji instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

3.3.

Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z
instrumentami finansowymi Emitenta

Papiery wartościowe Emitenta, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, tj. akcje serii A oraz akcje serii B i
akcje serii C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. Żadnemu z akcjonariuszy
zgodnie z treścią Statutu Spółki nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. Według wiedzy
Spółki, jej instrumenty finansowe nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.

3.4.

Ograniczenia wynikające z treści statutu Spółki oraz zawartych umów
cywilnoprawnych.

Treść Statutu Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia akcji.
Zbywalność akcji na okaziciela serii A i serii B jest jednak ograniczona wskutek zawartych umów ograniczających
zbywalność wymienionych akcji. Emitent wskazuje, iż z wszystkimi akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje na
okaziciela serii A oraz tymi, którym przysługują akcje na okaziciela serii B (łącznie dziewięcioro akcjonariuszy),
zostały zawarte umowy ograniczające zbywalność tych akcji (umowy lock - up).
Umowy ograniczające zbywalność akcji serii A i serii B były zawierane z akcjonariuszami w okresie od 5 lipca 2011
roku do 18 lipca 2011 roku. Na mocy przedmiotowych umów każdy z akcjonariuszy posiadających akcje serii A i
akcje serii B zobowiązał się do nierozporządzania akcjami w okresie przewidzianym w umowie (okres lock – up’u).
Umowy lock – up zostały zawarte na okresy dwóch albo trzech lat. Stosownie do treści ww. umów akcjonariusze
zobowiązali się, iż nie dokonają jakiegokolwiek rozporządzenia akcjami w zakresie sprzecznym z treścią umowy w
okresie lock – up’u, jak również nie będą żądać wydania odcinków akcji w formie materialnej, w czasie, gdy akcje
Spółki nie będą zdematerializowane. Wyłączenie rozporządzania akcjami Spółki oznacza, iż w okresie lock – up’u
każdy z akcjonariuszy, którzy zawarli z Emitentem umowy ograniczające zbywalność akcji:
a)
b)

nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności akcji,
nie zawrze jakiejkolwiek umowy, w tym zobowiązującej do zbycia akcji, umowy przedwstępnej mającej na
celu przeniesienie własności akcji na rzecz podmiotu trzeciego,
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nie dokona żadnej czynności odpłatnej bądź nieodpłatnej, nie zaciągnie jakiegokolwiek zobowiązania
mającego za przedmiot rozporządzenie akcjami Spółki, jak również nie dokona żadnych innych czynności,
których ekonomiczny skutek będzie zbliżony do przeniesienia bądź obciążenia akcji Spółki, ani też
nie zobowiąże się do dokonania powyższych czynności w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby,
chyba że umowa stanowi inaczej.

Za naruszenie postanowień umów ograniczających zbywalność akcji nie będzie traktowana sprzedaż akcji serii A
albo serii B, objętych lock up’em w drodze transakcji zawieranych poza Alternatywnym Systemem Obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( tj. poza tzw. rynkiem NewConnect), jak
również poprzez platformę transakcyjną Alternatywnego Systemu Obrotu w drodze transakcji pozaseryjnych, z tym
iż akcjonariusz zobowiązany jest do zawarcia umowy z nabywcą, która zawierać będzie analogiczne postanowienia
jak umowa ograniczająca zbywalność akcji w zakresie ograniczenia zbywalności akcji i nabywca złoży dyspozycję
blokady akcji nabywanych (zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku przeniesienia akcji Spółki na rynek
główny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Ponadto ograniczenie zbywalności
akcji wygasa, w każdym czasie obowiązywania umowy, na pisemny wniosek Spółki zawierający zgodę Spółki na
zwolnienie akcji objętych lock up’em, zgody udziela Rada Nadzorcza Spółki. Ograniczenie zbywalności akcji wygasa
w przypadku, gdy wyrok lub inne równoznaczne orzeczenie opatrzone w klauzulę wykonalności, zobowiązuje do
sprzedaży akcji objętych lock up’em bądź nakazuje wydanie akcji objętych lock up’em. Zakaz zbywalności akcji
wygasa również w przypadku ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji Spółki, w przypadku, gdy akcje Spółki będą
notowane na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Umowy lock – up zawarte z pracownikami Spółki, którym przysługują akcje serii B (trzy osoby; z wyjątkiem umowy
lock – up zawartej z założycielem Spółki Panem Markiem Jackiem Dziubińskim), zawierają dodatkowe
postanowienia, określające przypadki i warunki, na których pracownik będzie zobowiązany do nieodpłatnego
zbycia akcji na rzecz Spółki. W przypadku, gdy:
a) pracownik rozwiąże stosunek pracy ze Spółką za wypowiedzeniem w okresie lock – up lub
b) stosunek pracy z pracownikiem zostanie rozwiązany bez wypowiedzenia przez Spółkę w przypadkach
określonych w przepisach prawa pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), a zasadność rozwiązania stosunku
pracy w tym trybie zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem właściwego sądu oraz zgodę wyrazi
Pan Marek Dziubiński – założyciel Spółki, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek odsprzedaży wygasa w razie
gdy prawomocny wyrok nie zapadnie w terminie trzech lat od podpisania umowy ograniczającej
zbywalność akcji,
jest on zobowiązany do nieodpłatnego zbycia akcji serii B w liczbie określonej w umowie lock – up na rzecz Spółki.
Nabycie Akcji Serii B przez Spółkę nastąpi na podstawie art. 362 § 1 pkt. 7) Kodeksu spółek handlowych.
Zobowiązanie do przeniesienia akcji na rzecz Spółki przedstawione w lit. a) i b) wygasa, jeśli łączne miesięczne
wynagrodzenie pracownika uzyskiwane na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką i wynagrodzenie
otrzymywane od partnerów biznesowych Spółki w jakimkolwiek miesiącu w okresie obowiązywania niniejszej
Umowy będzie niższe niż wartość wskazana w umowie, przy czym wynagrodzenie pracownika będzie corocznie
waloryzowane o stopę inflacji publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny.
Umowy ograniczające zbywalność akcji serii B zawierają nadto postanowienia, stosownie do których zniesienie
ograniczenia zbywalności akcji serii B jest dopuszczalne w przypadku podjęcia przez Spółkę lub istotnych
akcjonariuszy (akcjonariusze posiadający akcje serii A Spółki, zwani „Istotnymi Akcjonariuszami”) rozmów z
inwestorem zainteresowanym nabyciem nie mniej niż 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji Spółki („Inwestor
Strategiczny”). W takim przypadku Pracownik jest uprawniony do sprzedaży akcji serii B wraz z innymi Istotnymi
Akcjonariuszami, jeśli łączna liczba akcji Spółki przeznaczonych do sprzedaży będzie wynosiła co najmniej 51%.
W dniach 28 września 2011 roku i 29 września 2011 roku, po podpisaniu umowy lock – up, akcjonariusz Spółki
będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta posiadający akcje na okaziciela serii A, zawarł z dwoma osobami
fizycznymi umowy sprzedaży akcji Spółki w liczbie odpowiednio 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii
A i 30.800 (trzydzieści tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A. Stosownie do treści zawartych umów sprzedaży,
przeniesienie własności akcji nastąpi z chwilą łącznego, kolejnego ziszczenia się następujących warunków:
zawarcia pomiędzy Spółką a nabywającymi umowy ograniczającej zbywalność akcji, wydania przez akcjonariusza
zbywającego i przeniesienia na każdego z nabywających posiadania odcinka zbiorowego akcji będących
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przedmiotem umowy oraz zapłaty całej ceny sprzedaży za nabywane akcje. Zgodnie z treścią umoów, odcinki
zbiorowe akcji zostaną zdeponowane w domu maklerskim.
Każdy z nabywców akcji Spółki, odpowiednio w dniu 28 września 2011 roku i 29 września 2011 roku, zawarł ze
Spółką umowy – lock – up o treści zawierającej takie same postanowienia jak umowa ograniczająca zbywalność
akcji zawarta z akcjonariuszem zbywającym w zakresie ograniczenia zbywalności akcji. Wobec powyższego wszelkie
informacje zawarte w niniejszym punkcie, a dotyczące warunków lock – upu pozostają aktualne względem
nabywców akcji.

3.5.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi

Zgodnie z art. 161a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –
j.t. .) (dalej również: 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).
Art. 156 uObroInstrFinans ustanawia zakaz wykorzystywania informacji poufnej. Obowiązek ten ciąży na każdej
osobie, która pozyskała informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem
w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania
zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. W szczególności
restrykcjami objęci są:
1) 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, lub
2) akcjonariusze spółki publicznej, lub
3) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub
dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze, lub
4) maklerzy lub doradcy.
Ponadto zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na osobach, które pozyskały taką informację w wyniku
popełnienia przestępstwa lub w inny sposób, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się
dowiedzieć, że jest to informacja poufna.
W art. 156 ust. 4 ustawodawca precyzuje, co oznacza pojęcie wykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie
z postanowieniami ustawy: wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej
osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
a)

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

b) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu
finansowego określonego w pkt 1;
c) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie
obrotu, albo
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d) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego
określonego w pkt 3.
Wszystkie osoby, których dotyczy zakaz wykorzystywania informacji poufnych nie mogą również ujawniać
informacji poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
Na podstawie art. 159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego
(definicja „okresu zamkniętego” 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:
a)

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;

b) 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:
i) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami z art.
159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje
inwestycyjne albo
ii) 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
iii) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
iv) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
v) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
vi) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest:
a)

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
b) 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,
c) 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,
d) 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
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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 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub
będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu 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 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3.6.

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 każdy:
1
a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo,
1
b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce a 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
roboczych 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
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 ustawy o
ofercie publicznej, 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.
Obowiązki określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
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.
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W przypadku, o którym mowa w pkt 2 zawiadomienie zawiera również informacje o:
a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego
osiągnie w wyniku nabycia akcji;
b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej 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 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:
(i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
(ii) 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:
(i) 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,
(ii) 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,
(iii) 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 ustawy o ofercie publicznej). 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;
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4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
a) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty
zależne,
b) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt
4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków
określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 ustawy o ofercie publicznej nie może do dnia ich wykonania
bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych
przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 88a ustawy o ofercie publicznej).
Zgodnie z art. 89 ustawy o ofercie publicznej Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło
z naruszeniem wyżej opisanych obowiązków.
Zakaz wykonywania prawa głosu, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty
zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1
lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi, nie jest uwzględniane przy
obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych
pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu
realizacji 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.
Przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę
inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, które łącznie z akcjami już
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
o ile:
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, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego
znacznych pakietów akcji spółek publicznych za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 ustawy o ofercie publicznej
w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku:
a) nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
b) 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;
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3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.
Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się do podmiotu dominującego
towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:
a) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi
portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;
b) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania
na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;
c) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i
2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
Ponadto, przepisów rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 6
i art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej - w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy, 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 ustawy o ofercie
publicznej).
Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-74 ustawy o ofercie publicznej czyli:
1) nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o
więcej niż:
a) 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
b) 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%
c) wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w
liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów;
2) przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby
głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w pkt. c);
3) przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki;
nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu
obrotu.
Art. 75 ust. 4 uOfertPubl zawiera postanowienia dotyczące ograniczenia obrotu akcjami obciążonymi
zastawem. Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego
w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dziennik Ustaw 2004,
Nr 91 poz. 871 z późn. zm.). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

3.7.

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 na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej 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).
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Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) 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,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość
10 000 000 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:
a) nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,
b) którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,
c) 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:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
jego majątku lub tych akcji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze
decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona
ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod
warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż 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 r. 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
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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:
a) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
b) 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,
c) 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:
a) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
b) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
c) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 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 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.
strona 38 z 157

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

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 r. - okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547
ze zm.).

3.8.

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:
a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) 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:
a)

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5 000 000 000 EUR (pięć miliardów euro), oraz
b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 EUR (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:
a)

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2 500 000 000 EUR (dwa miliardy pięćset milionów euro), oraz
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b) 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),
c) 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
d) 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.

3.9.

Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Od momentu rejestracji akcji
Emitenta w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą
ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW.

3.10.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje na okaziciela serii A uczestniczą w dywidendzie na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i
Statucie Spółki. Stosownie do treści art. 347 § 1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne
zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie zaś z art. 348 § 2 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za rok
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Stosownie zaś
do treści art. 348 § 1 k.s.h. kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za
ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 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.
Zgodnie zaś z treścią § 27 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. Analogiczne zasady znajdują zastosowanie do opisanych poniżej akcji serii
B i C.
Stosownie do treści uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011 roku, objętej
aktem notarialnym repertorium A nr 5439/2011 sporządzonym przez Michała Łukaszewicza notariusza w
Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Żurawiej 22 w Warszawie, akcje serii B oraz akcje serii C
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będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od wypłaty dywidendy za 2010 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2011 roku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu
Spółek Handlowych podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010,
zgodnie z którą zysk netto w kwocie 1.748.401,74 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy
czterysta jeden złotych 74/100) w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy. Akcje objęte dokumentem są
tożsame w prawie do dywidendy.

3.10.1. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Akcje serii A, jak również emitowane w ramach emisji serii B i C nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, to
jest nie są uprzywilejowane w szczególności, 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.

3.10.2. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w przyszłości
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 z art. 395 KSH. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o
wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni
rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 §
3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku
akcje na zakończenie dnia (to jest o godzinie 24:00), który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako
dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty
dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art.
348 § 4 KSH).
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się w stosunku
do liczby akcji. Zgodnie z art. 347§2 KSH jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do
dokonanych wpłat na akcje. 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.
Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Warunki i termin przekazania dywidendy, w
przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami
przyjętymi dla spółek publicznych.
Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest
zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w
przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać, co
najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW.
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej
zgodnie z § 122 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie, przez Emitenta do
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub
rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki
pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne
rachunki akcjonariuszy.

strona 41 z 157

Dokument Informacyjny

Medicalgorithmics S.A.

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki
publiczne. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z KDPW. Ostateczna
decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki, jej
zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej obowiązujących firmy
inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest
przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.

3.11.

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 § 4 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
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
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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.
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 czterech piątych 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.

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.

4.

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.

5.

Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji.

6.

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 w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

3.12.

Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki

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).

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. 399 - 401 KSH).

4.

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 Kodeksu Spółek Handlowych).

5.

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 Kodeksu
Spółek Handlowych).

6.

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
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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).
7.

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).

8.

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).

9.

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 niemych,
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 § 3 KSH).
10. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część 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.

11. 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. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej).
12. 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).
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13. 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;
2) liczbę papierów wartościowych;
3) rodzaj i kod papieru wartościowego;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta;
5) wartość nominalną papieru wartościowego;
6) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych;
7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich
obciążeniach;
8) datę i miejsce wystawienia świadectwa;
9) cel wystawienia świadectwa;
10) termin ważności świadectwa;
11) w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych,
było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że
jest to nowy dokument świadectwa;
12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią
wystawiającego.
14. 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
3
rejestracji 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,
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.
11) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna
zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych
3
(art. 406 § 4 KSH).
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15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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.
19. 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.
20. 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).
21. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art.
341 § 7 KSH).
22. 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.
23. 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).
24. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup
akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego
zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej).
25. 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
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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.
26. 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).
27. 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.

3.13.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i
obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym
wskazanie płatnika podatku

3.13.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu dywidendy
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według
następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.):
a)

podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,

b) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.
27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych),
c) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych),
d) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do
wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest
emitent.

3.13.2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych uzyskiwanych z tytułu dywidendy
W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), dywidenda wypłacana przez Spółkę
akcyjną stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podlegający
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 tej ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) oraz innych przychodów z
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w
wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 4 tej ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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2) uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziału w kapitale
zakładowym spółki, o której mowa w pkt 1,
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2,
5) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend wypłacanych przez osoby
prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje spółki wypłacającej te
należności w wysokości, określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości określonej w ust. 4
pkt 3, przez spółkę uzyskującą przychody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania
warunku posiadania akcji, w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o
której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów
(przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
skorzystała ze zwolnienia.
Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w pkt 3 powyżej,
wynika z tytułu własności albo innego niż tytułu własności, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby
ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat
należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany
podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w
sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej
oraz zaświadczenia, że podatnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do
przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek,
na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według siedziby
podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku a podatnikom niemającym siedziby lub
zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach
i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru.

3.13.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów
wartościowych
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Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu,
czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów
wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery
wartościowe, zobowiązane są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek
należnych za poprzednie miesiące. Natomiast na podstawie art. 26a tej samej ustawy w terminie do końca
pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku,
płatnicy i podatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje do zagranicznych osób
prawnych osiągających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych.

3.13.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów
wartościowych
Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w
spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowana część, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem
opodatkowania jest dochód. Stawka podatku wynosi 19%.
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest, zgodnie z art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja
praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na
zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest osiągnięta w
roku podatkowym:
a)

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

b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o
których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
c) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
d) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub
art. 23 ust. 1 pkt. 38,
e) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną
albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e oraz
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różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w
wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym
m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.

3.13.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:



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

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów
w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub
zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów
osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy
i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej oraz zaświadczeniem, że zagraniczny podatnik nie korzysta ze zwolnienia z
opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W
przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu
rezydencji.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się
od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
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niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziału w kapitale
zakładowym spółki, o której mowa w pkt 1,
6) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

3.13.6. Podatek od spadków i darowizn
Prawa i obowiązki majątkowe akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) o podatku od spadków i
darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,
jeżeli:



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

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą
i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od spadków
i darowizn. Ponadto zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym
i macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak określonymi
przepisami obowiązkami informacyjnymi.
Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku
dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny –
w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

3.13.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 101, poz. 649 ze zm.) zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw
majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi firmom inwestycyjnym i zagranicznym firmom inwestycyjnym, sprzedaż dokonywana za
pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, sprzedaż tych praw dokonywana w
ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym
albo w alternatywnym systemie np. NewConnect (art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi) oraz sprzedaż poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.
Zgodnie z art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są papiery
wartościowe, a ponadto niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego; opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę
procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa
procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które
są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne ;opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na
stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są
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wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru
jednej ze stron; opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem
bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w
alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty
pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są
przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;
instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; kontrakty na różnicę; opcje, kontrakty
terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się
do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych
danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez
rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne
odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości
innych pochodnych instrumentów finansowych.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiuje pojęcia "sprzedaż za pośrednictwem" firmy
inwestycyjnej. Organy podatkowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym pośrednictwo firmy inwestycyjnej
dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania.
Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży zachodzi w sytuacji, gdy dom maklerski lub bank prowadzący
działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Zdaniem organów pojęcie pośrednictwa
obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez dom maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także
czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.
(por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 czerwca 2010 r. (sygn. IBPBII/1/43685/10/MZ), interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2011 r. (IPPB2/436-442/10-2/MZ)).
Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na odmienne stanowiska organów podatkowych prezentowane w
przedmiotowym zakresie (część organów podatkowych stoi na stanowisku, że znalezienie przez dom maklerski
nabywcy na oferowane akcje, stanowi kluczowy element pośrednictwa. Co więcej, zdaniem organów
podatkowych, ze zwolnienia z PCC nie korzysta sprzedaż akcji bezpośrednio dokonywana pomiędzy zbywać a
nabywcą). Tym samym dla bezpieczeństwa podatkowego i zastosowania omawianego zwolnienia z PCC, należy
stwierdzić, iż transakcje obrotu instrumentami finansowymi powinna odbywać się przy jak największym, czynnym
udziale podmiotu prowadzącego działalność maklerską (obejmującym nie tylko doradztwo inwestycyjne, ale
również znalezienie kontrahenta oraz zawarcie z nim przedmiotowej umowy).

W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 wskazanej ustawy,
kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 (czternaście) dni od
dokonania transakcji.

3.13.8. Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 137,
poz. 926 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika
podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub
podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta
jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku,
jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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4. ROZDZIAŁ: DANE O EMITENCIE
4.1.

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z
numerami

telekomunikacyjnymi,

identyfikator

według

właściwej

klasyfikacji

statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej
Firma:

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:

contact@medicalgorithmics.com

Strona internetowa:

www.medicalgorithmics.pl; www.medicalgorithmics.com

NIP:

5213361457

Regon:

140186973

Sąd rejestrowy:

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

Data rejestracji:

10 grudnia 2010

Numer KRS:

0000372848
dr Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

W imieniu Emitenta:

4.2.

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

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Czas trwania Spółki zgodnie z treścią §4 Statutu Spółki jest nieograniczony.

4.3.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów prawa, a w szczególności Emitent został utworzony i obecnie działa na podstawie Kodeksu Spółek
Handlowych.

4.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w
przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskanie
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał
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Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 8
września 2005 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Natomiast w dniu 10 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia Spółki w
spółkę akcyjną (sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/37676/10/778).
Dla utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.

4.5.

Krótki opis historii Emitenta

4.5.1. Najważniejsze wydarzenia o charakterze formalno-prawnym
Poprzednikiem prawnym Medicalgorithmics spółka akcyjna jest Medicalgorithmics spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością założona w dniu 8 września 2005 roku (wpis do rejestru KRS). Umowa spółki z dnia 2 czerwca
2005 roku została objęta aktem notarialnym rep. A nr 1327/2005 sporządzonym przez notariusza Janinę Halicką
prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Pięknej 66A. Kapitał zakładowy spółki w chwili jej
utworzenia wynosił 50.400 zł i dzielił się na 120 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 420 zł
każdy.
Pierwszymi wspólnikami spółki Medicalgorithmics spółka z o.o. byli:
 Pan Marek Dziubiński, który objął 108 udziałów o łącznej wartości 45.360,00 zł,
 Pan Marcin Szumowski, który objął 12 udziałów o łącznej wartości 5.040,00 zł.
W dniu 20 września 2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o. podjęło
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 33.600,00 zł do kwoty 84.000,00 zł. Wszystkie
udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:
a) Bioinfobank sp. z o.o. objął 40 udziałów o łącznej wartości 16.800,00 zł,
b) Marcin Szumowski objął 34 udziałów o łącznej wartości 14.280,00 zł,
c) Ronald Gale Landes objął 6 udziałów o łącznej wartości 2.520,00 zł.
W dniu 27 maja 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o. podjęło uchwałę
o umorzeniu 40 udziałów w Spółce nabytych w celu umorzenia i o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 16.800
do kwoty 67.200,00 zł. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o.
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 53.760,00 zł do kwoty 120.960,00 zł
poprzez utworzenie 128 nowych udziałów o wartości nominalnej 420,00 zł każdy. Wszystkie udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez New Europe Ventures LLC.
Następnie w dniu 19 czerwca 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o.
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 53.760,00 zł do kwoty 174.720,00 zł
poprzez utworzenie 128 nowych udziałów o wartości nominalnej 420,00 zł każdy. Wszystkie udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez BIB Seed Capital sp. z o.o.
Następnie w dniu 24 czerwca 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o.
podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki poprzez uchylenie umowy spółki w dotychczasowym brzmieniu
i przyjęciem nowego tekstu umowy spółki.
Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o. w dniu 25 czerwca 2010 roku podjęto
uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Następnie w dniu 29 października 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Medicalgorithmics sp. z o.o.
podjęło uchwałę o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną, przy czym wszyscy dotychczasowi wspólnicy
uczestniczyli w spółce przekształconej. Wysokość kapitału zakładowego pozostała bez zmian tj. w kwocie
174.720,00 zł. W dniu 10 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział
Gospodarczy – KRS wydał postanowienie o wpisie przekształcenia Spółki do KRS.
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W wyniku wskazanych powyżej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki struktura akcjonariatu przedstawia się
następująco:
a) akcjonariusz Marek Dziubiński – 20.160 akcji o łącznej wartości 40.320,00 zł,
b) akcjonariusz Marcin Szumowski – 10.080 akcji o łącznej wartości 20.160,00 zł,
c) akcjonariusz New Europe Ventures LLC – 26.880 akcji o łącznej wartości 53.760,00 zł,
d) akcjonariusz BIB Seed Capital sp. z o.o. – 26.880 akcji o łącznej wartości 53.760,00 zł,
e) akcjonariusz Ron Gale Landes – 1.260 akcji o łącznej wartości 2.520,00 zł,
f) akcjonariusz Fundacja Centrum Innowacji FIRE – 1.260 akcji o łącznej wartości 2.520,00 zł,
g) akcjonariusz Tomasz Mularczyk – 840 akcji o łącznej wartości 1.680,00 zł.
W wyniku powyższych transakcji ukształtowana została struktura akcjonariatu, która nie była zmieniana do dnia
dokumentu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 20 czerwca 2011 roku.
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 29 października 2010 roku, NWZ powołało
Pana Marka Dziubińskiego (Prezes Zarządu) oraz Pana Tomasza Mularczyka (Wiceprezes Zarządu) do Zarządu
przekształconej Spółki.
Obecna Rada Nadzorcza została powołana uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca
2011 roku na trzyletnią kadencje w składzie Pan Marcin Hoffman, Pan Marcin Szumowski, Pan Jan Kunkowski, Pan
Martin Jasiński oraz Pan Ron Gale Landes. Zgodnie z wymogami przewidzianymi przez KSH dla spółek będących w
publicznym obrocie, rada nadzorcza powinna składać się z minimum pięciu osób.

4.5.2. Najważniejsze wydarzenia w działalności operacyjnej Emitenta
Spółka Medicalgorithmics została zawiązana w 2005 r. przez dra 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.
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. (obecnie BIB Seed
Capital S.A.) W 2009 r. Spółka otrzymała środki finansowe w ramach programu „Inicjatywa Technologiczna I”.
Obecnie Emitent otrzymuje dofinansowanie działalności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
projektu „IniTECH”.
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. System PocketECG I-szej
generacji wyposażony był w dwie elektrody przesyłające sygnał EKG. Zamysłem stojącym za tak 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. Obecnie
sprzedawany jest przede wszystkim system PocketECG II-giej generacji.
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W kwietniu 2008 r. otrzymano pozwolenie na sprzedaż systemu PocketECG, w kwietniu 2009 r. wprowadzono
produkt na rynek portugalski a w sierpniu 2009 r. na rynek belgijski. Równolegle rozpoczęto proces certyfikacji
produktu na rynku Stanów Zjednoczonych. W wyniku podjętych działań w maju 2009 r. otrzymano decyzję
o dopuszczeniu do sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych wydaną przez amerykańską Agencję ds. Żywności
i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA). Na Dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego
Medicalgorithmics pozostaje jedynym polskim podmiotem posiadającym zarejestrowane przez FDA urządzenie
medyczne do diagnostyki kardiologicznej.
Ze względu na ograniczoną chłonność rynku krajowego, podjęto decyzję o ekspansji na rynek amerykański.
Wstępnie zgłoszone zainteresowanie ze strony kilkudziesięciu potencjalnych odbiorców hurtowych na rynku
amerykańskim skłoniło przedstawicieli Emitenta do wizyty w kwietniu 2010 w Stanach Zjednoczonych
i bezpośredniej prezentacji produktu. W wyniku nawiązanych osobistych relacji biznesowych oraz dzięki
innowacyjności systemu PocketECG na skalę globalną, w kolejnych miesiącach roku 2010 rozpoczęto 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.
Pierwszy system PocketECG wprowadzono na rynek amerykański w lutym 2010 r. Już w lipcu 2010 r. wartość
przychodów z tytułu sprzedaży eksportowej 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 na rynku Stanów
Zjednoczonych sprzedaż systemu PocketECG 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.
Przedstawiciel Zarządu Emitenta odbył wizytę w Stanach Zjednoczonych w maju oraz w lipcu 2011 r. w związku
z systematycznie zgłaszanym zainteresowaniem nawiązaniem współpracy z Medicalgorithmics przez kolejnych
potencjalnych odbiorców na rynku amerykańskim. Emitent regularnie prowadzi intensywne rozmowy w celu
pozyskania kolejnych atrakcyjnych kontraktów.
W lipcu 2011 r. Emitent rozpoczął ekspansję na rynek azjatycki poprzez nawiązanie współpracy z dystrybutorem
lokalnym, której przedmiotem jest sprzedaż systemu PocketECG oraz usług powiązanych na terenie Indii oraz
innych krajów Azji Południowo – Wschodniej.

4.6.

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

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 174.720 PLN.
Od momentu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcji serii B i akcji serii C
kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie 249 232,60 PLN.
W Spółce tworzone są następujące kapitały:
a) kapitał podstawowy,
b) kapitał zapasowy (zgodnie z zapisami KSH),
c)

kapitał rezerwowy.

Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki.
Kapitał zapasowy wykorzystywany jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w
związku z działalnością Spółki. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego,
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z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga
Walne Zgromadzenie.
Na mocy par. 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.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta
została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 1. Wysokość kapitału własnego Emitenta na dzień 31.12.2011 r., w PLN oraz na dzień 30.06.2011 r.
L.p. Określenie funduszu

31.12.2009

31.12.2010

30.06.2011

174 720

174 720

174 720

1

Kapitał podstawowy

2

Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego

-

-

-

3

Udziały (akcje) własne

-

-

-

4

Kapitał zapasowy

4 176 189

3 512 989

5 261 391

5

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

-

-

-

6

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

-

-

-

7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-2 503 091

-2 768 352

-2 768 352

8

Zysk (strata) netto

-928 460

1 748 401

1 029 928

Kapitały własne razem

919 357

2 667 759

3 697 686

Źródło: Dane Emitenta

4.7.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Zgodnie z treścią wpisów dokonanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy Emitenta został opłacony w całości. W związku z ofertą akcji serii B i serii C, Zarząd Emitenta w dniu 23
sierpnia 2011 r. złożył oświadczenie o tym, iż wkłady na pokrycie akcji serii B i serii C zostały w całości wniesione
gotówką, zgodnie z prawem.

4.8.

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

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych
emisji akcji.

4.9.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie
statutu

przewidującego

upoważnienie

zarządu

do

podwyższania

kapitału
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zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w
terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał
zakładowy w tym trybie
Zgodnie z uchwałą nr 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z
dnia 20 czerwiec 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze oferty prywatnej,
zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich
stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
(NewConnect) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić §9 Statutu Spółki w ten sposób, że § 9
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§9
„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3360,00
(trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej, upoważniony jest do kilkukrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego
(wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii D i następujących po niej] nie więcej niż 33600
akcji) Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela Serii D i następnych serii o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33.600 akcji (trzydzieści trzy tysiące sześćset) z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Zarząd może wydać akcje Serii D i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Zarząd może oferować objęcie akcje Serii D i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie pracownikom Spółki lub partnerom biznesowym Spółki.
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014 roku.
6. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez
obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
8. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 6 i 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, 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 w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
b) podejmowania uchwał oraz innych działań 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 akcji do obrotu na rynku regulowanym”.
§2
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii D i następnych serii, które będą wydawane w ramach
kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą
przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie, a w związku z tym Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Praw do Akcji oraz akcji Serii D
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i następnych serii wydawanych w granicach kapitału docelowego, do alternatywnego systemu obrotu
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii D i następnych serii, które będą wydawane w ramach
kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zostaną
zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty niepublicznej tj. skierowanej do nie
więcej niż 99 podmiotów.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Spółki Serii D i następnych serii, które będą wydawane w
ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą
podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.
4. W interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru Akcji Serii D i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Opinia Zarządu uzasadniająca powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Serii D i następnych serii, które
będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd może wydać Akcje Serii D i następnych serii, które będą
wydawane w granicach kapitału docelowego tylko w zamian za wkłady pieniężne.
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
a)
przeprowadzenia oferty prywatnej oraz ubiegania się wprowadzenie praw do akcji oraz akcji Serii D i
następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S. A., w tym złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów i zawiadomień do
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, w tym do:
oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno
przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
-

oznaczania dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanej w granicach kapitału docelowego,

b)
dematerializacji praw do akcji oraz akcji Serii D i następnych serii emitowanych ramach podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji Serii D i następnych serii
emitowanych w ramach kapitału docelowego,
c)
złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art.
310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazana powyżej zmiana Statutu Spółki nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Przed podjęciem wskazanej
powyżej uchwały Statut Spółki nie przewidywał upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego i w związku z niezarejestrowaniem zmiany Statut Spółki w
zakresie kapitału docelowego Emitent nie dokonał żadnego podwyższenia zakładowego w ramach kapitału
docelowego.
Po zarejestrowaniu zmiany Statutu Zarząd Spółki będzie upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie wyższą niż 3360,00 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych (kapitał docelowy). Przy czym w
granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej, upoważniony jest do kilkukrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego
(wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii D i następujących po niej] nie więcej niż 33600
akcji) Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela Serii D i następnych serii o wartości
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nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33.600 akcji (trzydzieści trzy tysiące sześćset) z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
W związku z powyższym kapitał zakładowy może być jeszcze podwyższony w tym trybie w terminie ważności
Dokumentu Informacyjnego o kwotę nie wyższą niż 3360,00 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych poprzez
emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela Serii D i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33.600 akcji. Zmiany Statutu Emitenta w zakresie, o którym mowa
w niniejszym punkcie zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 13 września 2011 roku na
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn.
akt. WA.XII NS – REJ.KRS/28737/11/63).

4.10.

Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na jakimkolwiek rynku finansowym. Nie były również
wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe.

4.11.

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

Emitent nie posiada spółek zależnych i nie jest powiązany kapitałowo z innymi spółkami.
Powiązania kapitałowe i osobowe członków organów Emitenta
Istnieją następujące powiązania osobowe członków organów Emitenta:

Pan Marcin Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie:
a) Członkiem Rady Nadzorczej spółki „PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA”, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 377342,
b) Członkiem Rady Nadzorczej spółki „MITODA SPÓŁKA AKCYJNA”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS
pod numerem KRS 374335,
c) Członkiem Rady Nadzorczej „FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZIEMI ŁÓDZKIEJ”, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 350509,
d) Członkiem Rady Nadzorczej spółki „SDG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 289380,
e) Członkiem Rady Nadzorczej spółki „NEURALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 309752,
f) Członkiem Rady Nadzorczej spółki „GENOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
LIKWIDACJI”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 290785,
g) Prezesem Zarządu spółki „BIB SEED CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS
pod numerem KRS 379911,
h) Prezesem Zarządu spółki „ASCENDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 347490 i wspólnikiem, posiadającym udziały stanowiące 25%
kapitału zakładowego Spółki,
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Członkiem Rady Nadzorczej spółki „ADVACHEMLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 285048.

Pan Marcin Hoffmann jest również:
a)

Wspólnikiem spółki „PLACIDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 347486, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
b) Wspólnikiem spółki „IDEAL MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 347314, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
c) Wspólnikiem spółki „SERVINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 346647, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
d) Wspólnikiem spółki „RELSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 348157, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
e) Wspólnikiem spółki „PROREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr KRS 341849, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
f) Wspólnikiem spółki „PLAN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 348224, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
g) Wspólnikiem spółki „NOWOCZESNY MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 346703, w której posiada udziały stanowiące
25% kapitału zakładowego spółki,
h) Wspólnikiem spółki „NOLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 348323, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
i) Wspólnikiem spółki „MANDALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 348391, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,
j) Wspólnikiem spółki „DLA NAJLEPSZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 347037, w której posiada udziały stanowiące 25%
kapitału zakładowego spółki,
k) Wspólnikiem spółki „BEST PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 347247, w której posiada udziały stanowiące 25% kapitału
zakładowego spółki,

Pan Martin Jasinski – Członek Rady Nadzorczej, jest jednocześnie:
a) Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Gravity R&D Kft, z siedzibą w Budapeszcie, Węgry.
b) Członkiem Rady Nadzorczej w spółce 3G-Travel Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry.

Pan Martin Jasinski jest również:
a.

Partnerem w spółce New Europe Ventures, LLC, z siedzibą w Nowym Jorku, USA.

b. Wspólnikiem spółki Yani Technologies Inc., z siedzibą w Nowym Jorku, USA.

Pan Ron Gale Landes – Członek Rady Nadzorczej, jest jednocześnie:
1. Członkiem Zarządu fundacji International Virtual eHospital Fundation, z siedzibą w Anchorage, USA.
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2. Wspólnikiem spółki Landes Bioscience, z siedzibą w Austin, USA.

4.12.

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

4.12.1. Podstawowa działalność 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
monitorowania i analizy sygnału EKG z wykorzystaniem własnych innowacyjnych i unikatowych na skalę światową
rozwiązań. Na bazie swojego pierwszego produktu (systemu PocketECG) Emitent we współpracy z klinikami
i ośrodkami nadzoru kardiologicznego (centrami monitorowania) zapewnia usługę zdalnej diagnostyki
kardiologicznej.
Flagowy produkt Medicalgorithmics stanowi system PocketECG – 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.
Rysunek 1. Schemat przedstawiający uproszczony model biznesowy Medicalgorithmics

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

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.
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Pierwszym rynkiem, na którym Emitent zaoferował swój produkt był rynek polski. Obecnie PocketECG stosowany
jest do diagnostyki arytmii serca 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 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.
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. Odbiorcy Emitenta dostarczają
do swoich klientów usługi diagnostyczne w skali regionalnej.
Rysunek 2. Mapa poglądowa wybranych placówek użytkujących system PocketECG na terenie Stanów Zjednoczonych na dzień Dokumentu
Informacyjnego.

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

Model biznesowy Emitenta zakłada koncentrację na sprzedaży technologii na najbardziej perspektywicznych
rynkach w oparciu o specjalnie opracowany model sprzedaży abonamentowej na wybranych rynkach,
kompleksową obsługę odbiorcy oraz stały rozwój produktu i świadczonych usług powiązanych.
Korzystając z nawiązanych relacji podczas sprzedaży systemu Pocket ECG Emitent oferuje dalsze usługi ułatwiające
korzystanie z systemu PocketECG w postaci usług programistycznych (na przykład oprogramowanie wspomagające
obieg informacji, procedury refundacyjne, integracje z systemami EMR) oraz usług outsourcingu telemedycznego
(usługi analizy i przetwarzania danych wynikowych badania). 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.
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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 klienckiej Emitenta. Medicalgorithmics prowadzi sprzedaż
zarówno usług programistycznych jak i usług outsourcingu telemedycznego do obecnych klientów za
pośrednictwem dostępnych kanałów sprzedaży, co pozwala na minimalizację kosztów sprzedaży powyższych usług.
Obszary prowadzonej działalności
A. Działalność badawczo - rozwojowa
W pierwszych latach funkcjonowania podstawowym obszarem działalności Emitenta były prace badawczo –
rozwojowe. Działalność badawczo – rozwojowa prowadzona w latach 2005 – 2009 miała 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.
B. Działalność produkcyjna
Emitent prowadzi produkcję systemu PocketECG we własnym zakresie. Działalność produkcyjna wewnątrz
przedsiębiorstwa 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. Laboratorium badawcze Emitenta w
obszarze produkcji i testów systemów PocketECG znajduje się w województwie pomorskim w Gdańsku, dzięki
czemu Emitent odnosi również korzyści z relatywnie niskich kosztów pracy w Polsce.
C. Działalność sprzedażowo - usługowa
Od roku 2010 głównym obszarem działalności Emitenta jest działalność sprzedażowo – usługowa, w tym sprzedaż
systemu PocketECG, usług wspierających – programistycznych oraz usług outsourcingu telemedycznego.


Sprzedaż systemu PocketECG

Kluczowym elementem świadczonych przez Medicalgorithmics usług zdalnej diagnostyki kardiologicznej jest
własny produkt – 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
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
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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. 8.3.2. 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.
Rysunek 3. Schemat poglądowy 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.
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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.
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.:







badanie metodą Holtera u niemowląt, dzieci i dorosłych
długotrwałą diagnostykę zaburzeń rytmu serca u dzieci i dorosłych
nadzór kardiologiczny
zdalną rehabilitację kardiologiczną
badania kliniczne leków
badania terapii antyarytmicznych.

Poprzez bieżącą obserwację i analizę tendencji zachodzących na rynku telemedycznym Zarząd Emitenta aktywnie i
skutecznie poszukuje nowych obszarów zastosowania produktu charakteryzujących się wyższą rentownością,
poszerzając systematycznie rynek sprzedaży produktu.
W celu dostosowania oferty do różnorodnych potrzeb klientów, uelastycznienia współpracy oraz maksymalizacji
przychodów ze sprzedaży Medicalgorithmics prowadzi sprzedaż systemu PocketECG w dwóch modelach rozliczeń –
jednorazowym oraz abonamentowym.
Wraz z ekspansją na rynek amerykański Emitent opracował nowy abonamentowy model rozliczeń sprzedaży
urządzeń PocketECG. 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, który od momentu uruchomienia nalicza comiesięczny abonament przez cały okres użytkowania.
Powyższy system sprzedaży pozwala Medicalgorithmics na pozwala Emitentowi na generowanie stałego strumienia
przychodów z każdego sprzedanego produktu, nawiązywanie długotrwałej współpracy z oraz pozostawia koszty
sprzedaży usług diagnostycznych wykorzystujących PocketECG po stronie użytkowników (IDTF-ów).


Outsourcing telemedyczny

Outsourcing telemedyczny obejmuje część usług analizy i przetwarzania danych płynących z badania arytmii
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 z Kanady.
Medicalgorithmics posiada istotną przewagę konkurencyjną nad dostawcami usług outsourcingu telemedycznego
w Stanach Zjednoczonych w obliczu wysokich cen tego typu usług oferowanych przez podmioty funkcjonujące na
rynku amerykańskim, a także dzięki wysokim kwalifikacjom, doświadczeniu oraz nieustannym szkoleniom członków
zespołu techników EKG.


Usługi programistyczne
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Emitent w ramach kompleksowej obsługi odbiorcy systemu PocketECG dostarcza wsparcie IT 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.

4.12.2. Źródła przychodów
Średnioroczna zakumulowana stopa wzrostu przychodów Medicalgorithmics w latach 2008 – 2010 ukształtowała
się na poziomie 99,5%.
W latach 2008 – 2009 przychody całkowite Medicalgorithmics utrzymywały się na poziomie między 1 mln PLN a 1,2
mln PLN. W tym okresie Emitent koncentrował się na działalności badawczo – rozwojowej. Podstawowym źródłem
przychodów w tym okresie były pozyskiwane dotacje na prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej, a także
sporadycznie świadczone usługi programistyczne powiązane z podstawową działalnością Emitenta.
Wykres poniżej przedstawia strukturę przychodów Emitenta w latach 2008 – 2010.
Wykres 1. Źródła przychodów Medicalgorithmics w latach 2008 – 2010, w mln PLN.

Źródło: Dane Medicalgorithics S.A.

W lutym 2010 r. rozpoczęto sprzedaż flagowego produktu Emitenta, systemu PocketECG, a w czerwcu 2010 r.
rozpoczęto świadczenie usług programistycznych wspierających użytkowanie systemu. W rezultacie, już
w pierwszym roku działalności sprzedażowo - usługowej zanotowano dynamiczny wzrost przychodów ogółem do
poziomu ok. 4,8 mln PLN w 2010 r., z czego przychody ze sprzedaży stanowiły 85%, osiągając wartość 4,1 mln PLN
na koniec roku.
W styczniu 2011 r. Emitent rozpoczął świadczenie usług outsourcingu telemedycznego, które to usługi stanowiły
nowe i istotne źródło przychodów. W I kw. 2011 r. wartość przychodów Emitenta wyniosła ok. 1,3 mln PLN, z czego
niemal 100% stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług.
Przedmiotowa struktura przychodów ze sprzedaży
W roku 2010 przychody ze sprzedaży Emitenta osiągnęły poziom 4,1 mln PLN w porównaniu do poziomu 0,5 mln
PLN i 0,3 mln PLN w latach 2008 – 2009. Rok 2010 był rokiem komercjalizacji systemu PocketECG i rozpoczęcia
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właściwej działalności sprzedażowo – usługowej, co było bezpośrednią przyczyną gwałtownego wzrostu
przychodów ze sprzedaży.
Wykres 2. Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Medicalgorithmics w latach 2008 – 2010.

Źródło: Dane Medicalgorithmics S.A.

W roku 2010 rozpoczęto komercjalizację systemu PocketECG i jego sprzedaży na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych, w efekcie Emitent zanotował gwałtowny wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu ponad 4,1
mln PLN a przychodów całkowitych do poziomu 4,79 mln zł. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży była
sprzedaż systemu PocketECG, która odpowiadała za 60% przychodów ze sprzedaży. Pozostałe 40% przychodów ze
sprzedaży pochodziło ze sprzedaży usług programistycznych polegających m.in. na wdrożeniu i indywidualizacji
systemu PocketECG. Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach 2008 – 2010 została
przedstawiona na wykresie 2.
W I poł. 2011 r. Medicalgorithmics zanotował wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 28% w stosunku do okresu
porównawczego roku poprzedniego – wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 2,6 mln PLN. W styczniu 2011 r.
Emitent rozpoczął świadczenie usług outsourcingu telemedycznego, w efekcie czego struktura przychodów ze
sprzedaży Emitenta uległa zmianie. Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży w I poł. 2011 r. wraz z
danymi porównawczymi została przedstawiona na poniższym wykresie.
Wykres 3. Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Medicalgorithmics S.A. w I poł. 2011 r. i I poł. 2010 r.

Źródło: Dane Medicalgorithmics S.A.

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie 2011 roku była sprzedaż systemu PocketECG –
przychody z tego tytułu osiągnęły udział 55% w całości przychodów ze sprzedaży w I poł. 2011 r. w porównaniu do
udziału 79% w okresie porównawczym roku poprzedniego. Spadek udziału przychodów ze sprzedaży systemu
PocketECG w I pol. 2011 r. jest następstwem pojawienia się nowych źródeł przychodów w związku z poszerzenia
oferty Spółki o nowe usługi - outsourcingu telemedycznego. Udział usług outsourcingu telemedycznego w całości
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przychodów ze sprzedaży w I poł. 2011 r. wyniósł 22%. Wzrósł również udział przychodów z tytułu świadczonych
usług programistycznych – z 20% w I poł. 2010 r. do poziomu 23% w I poł. 2011 r. Część usług programistycznych
świadczona była na rzecz klientów, którzy dokonali zakupu systemu PocketECG jeszcze w poprzednim roku.
Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2011 roku były usługi programistyczne dla
branży medycznej z udziałem 44%, których część świadczona była na rzecz klientów, którzy dokonali zakupu
systemu PocketECG jeszcze w poprzednim roku. Udział przychodów ze sprzedaży systemu PocketECG wyniósł 32%,
a nowo uruchomione usługi outsourcingu telemedycznego osiągnęły udział 24% w przychodach ze sprzedaży.
Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży
Od rozpoczęcia sprzedaży systemu PocketECG na rynku amerykańskim istotnie wzrósł poziom przychodów
Medicalgorithmics uzyskiwanych ze sprzedaży eksportowej. Udział przychodów ze sprzedaży eksportowej
w sprzedaży ogółem wzrósł z 3% w roku 2008 do 48% w 2010 r. Strukturę przychodów ze sprzedaży
Medicalgorithmics przedstawiono na wykresie poniżej.
Wykres 4. Przychody ze sprzedaży Medicalgorithmics S.A. w latach 2008 – 2010, w mln PLN.

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

Wśród rynków eksportowych najistotniejszym rynkiem zbytu Emitenta od połowy 2010 r. są Stany Zjednoczone.
Udział sprzedaży do Stanów Zjednoczonych sięga poziomu 96% całkowitych przychodów ze sprzedaży eksportowej
za rok 2010. Stany Zjednoczone, ze względu na najbardziej rozwinięty system refundacyjny, wysoki poziom
dochodów mieszkańców i jednocześnie znaczne problemy zdrowotne obywateli, w szczególności częste choroby
serca, są największym na świecie rynkiem zbytu na urządzenia i świadczenia medyczne. Równie istotnym aspektem
jest otwartość na innowacje technologiczne, jaka charakteryzuje branżę medyczną w Stanach Zjednoczonych, a
także efektywnie funkcjonujący system refundacyjny. Dzięki systemowi refundacyjnemu, który także obejmuje
obszar zdalnej diagnostyki kardiologicznej, lekarze mają możliwość prowadzenia badań z wykorzystaniem
nowoczesnego i kosztownego sprzętu. Z powyższych względów na rynku Stanów Zjednoczonych jest zarówno
wysokie zapotrzebowanie ze strony pacjentów na usługi diagnostyczne świadczone urządzeniami takimi jak
system PocketECG jak i zainteresowanie oraz możliwości wykorzystania urządzenia przez lekarzy. Kraje europejskie
posiadały w 2010 r. ok. 3% udziału w sprzedaży eksportowej Emitenta.
W I połowie 2011 r. w efekcie dalszego wzrostu sprzedaży eksportowej udział przychodów ze sprzedaży na rynek
Stanów Zjednoczonych w całkowitej wartości przychodów ze sprzedaży przekroczył 90 proc. W lipcu 2011 r. Spółka
rozpoczęła ekspansję na rynek Azji Południowo - Wschodniej.
Wpływ wahań kursu walutowego na przychody Spółki
Struktura walutowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2010 r. została zdominowana przez rozliczenia w USD,
które osiągnęły udział 46% w całości przychodów ze sprzedaży. W rezultacie, wpływ na różnice kursowe mają
wahania kursów USD/PLN. Przychody ponoszone w EUR stanowiły 2% przychodów w 2010 r. stąd wpływ kursu
wymiany EUR/PLN na poziom przychodów Emitenta był minimalny.
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W 2010 r. Emitent poniósł 10% kosztów w USD oraz 6% kosztów w EUR, dlatego można mówić jedynie
o częściowym występowaniu tzw. hedgingu naturalnego (równoważenie ryzyka walutowego w wyniku
generowania przychodów i ponoszenia kosztów w walucie obcej w porównywalnej skali).
W 2010 r. Emitent nie stosował zabezpieczeń ryzyka kursowego ze względu na niewielki wpływ różnic kursowych
na rentowność sprzedaży systemu PocketECG oraz pozostałych świadczonych usług. W perspektywie kolejnych lat
Emitent nie wyklucza wprowadzenia zabezpieczeń kursowych jeżeli taka potrzeba zostanie zdiagnozowana przez
Zarząd Emitenta.

4.12.3. Strategia rozwoju Emitenta
Strategia i polityka marketingowa
A. Polityka promocyjna
Podstawowym założeniem polityki promocyjnej Emitenta jest promocja technologii własnej Medicalgorithmics
poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych i projektach badawczych, w których wykorzystanie systemu
PocketECG stanowi istotną wartość dodaną z naukowego i diagnostycznego punktu widzenia.
System PocketECG generuje kompletne kwantytatywne dane pomiarowe opisujące zaburzenia rytmu serca
pacjenta. Tego typu wyniki są szczególnie istotne w ewaluacji metod inwazyjnego i nieinwazyjnego leczenia
zaburzeń rytmu serca - w szczególności migotania przedsionków, które jest najpowszechniej występującym
zaburzeniem pracy serca. Dzięki powyższemu, system PocketECG umożliwia prowadzenie badań, w których bardzo
dokładna ocena zaburzeń rytmu jest istotnym elementem w porównywaniu metod i terapii diagnostycznych.
W konsekwencji, jest atrakcyjnym narzędziem pomiarowym umożliwiającym publikację nowatorskich wyników
badań.
Jednocześnie z korzyścią dla Emitenta, wykorzystanie systemu PocketECG w badaniach naukowych przez
opiniotwórcze podmioty w branży medycznej umożliwia popularyzację systemu w środowiskach opiniotwórczych,
a dzięki rozbudowanej liście referencji przedstawicieli branży medycznej, Emitent ma możliwość dotarcia do wciąż
poszerzającego się grona potencjalnych odbiorców.
Na Dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego System PocketECG wykorzystany został w następujących
projektach:
 Teleintermed (http://teleintermed.pl/teleintermed1-pl.html) – Projekt będący prawdopodobnie
największą realizowaną w Polsce inicjatywą z zakresu telemetrii kardiologicznej. Inicjatorem projektu był
Instytut Kardiologii w Warszawie a Koordynatorem Medycznym Projektu prof. dr hab. n. med. Ryszard
Piotrowicz. W ramach projektu utworzono Centrum Telemedyczne przy Instytucie Kardiologii im. Prymasa
Tysiąclecia w Warszawie, wyposażone w telemedyczne stacje odbiorcze i zatrudniające specjalistów
udzielających zdalnych konsultacji w zakresie chorób układu krążenia. W ramach projektu wykonano
kilkadziesiąt tysięcy specjalistycznych konsultacji medycznych rocznie, przebadano również metodami
telemetrycznymi kilka tysięcy pacjentów.
 Telemarc (http://apps.who.int/trialsearch/trial.aspx?trialid=NCT01265303) - Projekt realizowany przez
Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, a także
profesorem Pedro Brugada z Universitair Ziekenhuis Brussel (odkrywca syndromu Brugadów) oraz
profesorem Wojciechem Zarębą z University of Rochester. Projekt ma na celu oszacowanie skuteczności
diagnostyki i leczenia arytmii oraz zaburzeń pracy serca z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań
telemetrycznych. Obecnie realizowana jest czwarta edycja projektu.
Projekty przygotowywane do realizacji, w których wykorzystany będzie system PocketECG:
 eHealthMonitor - międzynarodowy projekt w ramach siódmego programu ramowego (w działaniu: ICT-75.3 - Patient Guidance Services), który otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Europejskiej i znajduje
się aktualnie w fazie podpisywania finalnych dokumentów pomiędzy członkami konsorcjum oraz Komisją
Europejską (wniosek: 287509). Wartość całego projektu, w którym udział bierze kilka podmiotów wynosi
ponad 4 miliony EUR. Według aktualnych planów projekt będzie trwać 36 miesięcy. Przy realizacji projektu
Medicalgorithmics będzie współpracować z konsorcjum podmiotów obejmującym m.in.: Uniwersytet
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Hohenheim, Friedrich-Alexander Universitat Erlargen, Foundation for Research and Technology-Hellas,
Institute of Computer Science, Public Health Center Erlangen.
 W drugiej połowie 2011 planowane jest rozpoczęcie projektu badawczego oceny skuteczności ablacji
u osób starszych (RAFCA70 – Randomized Trial of Atrial Fibrillation Catheter Ablation versus
Antiarrhythmic Agents in Paroxysmal AF pPatients age >= 70), finansowanego przez Biosense Webster /
Johnson & Johnson i koordynowanego przez jedne z najbardziej prestiżowych uczelni w USA i na świecie,
tj. University of Rochester Medical Center oraz Duke University Medical Center.
B. Polityka w zakresie pozyskiwania i utrzymywania odbiorców
Podstawowym założeniem polityki Emitenta w zakresie pozyskiwania i utrzymywania odbiorców jest dostarczenie
unikatowego wysokiej jakości produktu oraz szerokiego wachlarza usług wspierających. W uzupełnieniu do
podstawowego produktu – systemu PocketECG Emitent oferuje zindywidualizowane rozwiązania programistyczne
ułatwiające korzystanie z systemu oraz usługi outsourcingu telemedycznego pozwalające na obniżenie kosztów
korzystania z systemu. Usługi programistyczne świadczone przez Emitenta umożliwiają również podwyższenie
efektywności korzystania z systemu PocketECG poprzez dopasowanie funkcjonowania systemu do potrzeb
i oczekiwań odbiorców.
Wraz ze wzrostem stopnia zindywidualizowania systemu PocketECG dostosowanego do potrzeb danego odbiorcy
oraz szerszego spektrum usług wspierających, z których korzysta dany odbiorca wzrasta wartość dodana dla
odbiorcy z dalszej współpracy z Emitentem i wdrażanie kolejnych oferowanych innowacyjnych rozwiązań.
W rezultacie, dzięki kompleksowej ofercie obejmującej nie tylko system PocketECG, a także jego indywidualizację
oraz dodatkowe usługi wspierające, Emitent buduje długotrwałe i oparte na obopólnej satysfakcji relacje
z odbiorcami.
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 perspektywie pięcioletniej zamierza zdobyć wiodącą 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 zaangażowanie w nowe,
innowacyjne projekty z branży nieinwazyjnych urządzeń medycznych, utrzymując szybkie tempo wzrostu i dbając o
wysoki poziom satysfakcji odbiorców. Jako działania kluczowe do osiągnięcia powyższego celu strategicznego
Zarząd Emitenta przyjmuje dostarczanie zarówno najnowocześniejszych technologicznie urządzeń do zdalnej
diagnostyki kardiologicznej, jak również oferowanie zaplecza usług wspierających, know – how oraz technologii
umożliwiającej odbiorcom Emitenta dynamiczny rozwój.
A. Stworzenie i rozwój zintegrowanej platformy monitorowania arytmii - systemu PocketECG III generacji
Pierwszym celem emisji jest pozyskanie finansowania na opracowanie zintegrowanego urządzenia akwizycji
i interpretacji sygnału EKG - systemu PocketECG III generacji.
Do przewag zintegrowanej platformy monitorowania arytmii nad obecnie produkowanym systemem PocketECG II
generacji należy zaliczyć:
1. Wielomodułową funkcjonalność (monitoring EKG, pełna analiza, możliwość ankietowania, możliwość
nadzoru aktywności fizycznej pacjenta itd.) – nowe, szersze zastosowania;
2. Możliwość korelacji danych z akcelerometru (czujnika ruchu) z EKG i rejestracją symptomów przez
pacjenta;
3. Jedno urządzenie zamiast dwóch – znacznie bardziej przyjazne i łatwe w obsłudze dla pacjenta i innych
użytkowników;
4. Jedna wymienna bateria (z możliwością doładowania) pozwalająca korzystać z urządzenia przez okres kilku
dni (bez konieczności wymiany);
5. Nowy, bardziej wszechstronny i dynamicznie zdobywający popularność na rynku system operacyjny
Android;
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6. Brak zależności od dostawców zewnętrznych i zmieniających się z czasem modeli telefonów typu smart
phone.
7. 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 szerokim wachlarzu usług
wspierających system PocketECG oraz planowanym dalszym poszerzeniu ich oferty po wprowadzeniu
zintegrowanej platformy monitorowania arytmii Emitent przewiduje trwały wzrost przychodów ze sprzedaży na
rynku Stanów Zjednoczonych oraz rynkach krajów europejskich.
B. Działalność usługowa i doradcza z wykorzystaniem systemu PocketECG


Usługi programistyczne w obszarze zdalnej diagnostyki kardiologicznej

Spółka planuje rozwijać obszar świadczonych usług programistycznych w branży medycznej jako osobną linię
biznesową. Do tej pory Spółka oferowała usługi programistyczne i wdrożeniowe wyłącznie klientom dokonującym
zakupu systemu PocketECG jako dodatkową wartość płynącą z korzystania z technologii Medicalgorithmics.
Dzięki posiadanemu przez zespół Medicalgortihmics know-how Emitent ma możliwość zagospodarowania
odkrytych wielu nisz rynkowych odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie na usługi programistyczne w branży
medycznej, w szczególności powiązane z technologiami mobilnymi.
Zdefiniowane grupy usług programistycznych, które Emitent zamierza świadczyć obecnym użytkownikom systemu
PocketECG to m.in.:


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.



Usługi programistyczne w obszarze badań klinicznych

Zarząd Emitenta zidentyfikował zapotrzebowanie na wykorzystanie 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.
Obecnie tworzy się i dynamicznie rozwija rynek badań klinicznych leków pod kątem działania proarytmicznego
przed wprowadzeniem ich do sprzedaży. Podczas badań klinicznych występuje szczególne zapotrzebowanie na
dostosowanie systemu do wymagań badania m.in. uzupełnienia o dodatkowe funkcje analizy statystycznej i
budowa oprogramowanie 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 antyarytmicznych – kwerendowanie różnych typów zaburzeń serca w
odniesieniu do populacji, wieku, płci i parametrów pracy serca.
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Outsourcing telemedyczny

Wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu PocketECG Emitent planuje dalsze świadczenie usług outsourcingu
telemedycznego 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 po atrakcyjnych cenach.
Wzrost zapotrzebowania na usługi outsourcingu telemedycznego świadczone przez Emitenta będzie również
stymulowany przez rozwój pozostałych usług, w tym w szczególności usług programistycznych w obszarze badań
klinicznych.


Pozostała działalność usługowa i doradcza w obszarze produkcyjno-wdrożeniowym w branży medycznej

Emitent w pełni samodzielnie przeprowadza proces certyfikacji oraz pozyskania ochrony patentowej dla swoich
urządzeń medycznych, zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie, zespół
Medicalgorithmics jest w posiadaniu unikatowej wiedzy, która zostanie wykorzystana w procesie certyfikacji
i ochrony patentowej kolejnych własnych rozwiązań sprzętowych i programistycznych..
Medicalgorithmics planuje również rozpocząć świadczenie usług projektowania, wdrażania, i produkcji
kontraktowej nieinwazyjnych urządzeń medycznych dla podmiotów zewnętrznych. Niezależne ośrodki diagnostyki
i testów stanowiące najważniejszą grupę odbiorców Medicalgorithmics w Stanach Zjednoczonych często świadczą
usługi zdalnej diagnostyki kardiologicznej w oparciu o własną wypracowaną technologię, poszukując podmiotów,
posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające produkcję stosownych urządzeń. Emitent, w odpowiedzi na
liczne zapytania handlowe dotyczące projektowania rozwiązań sprzętowych i produkcji kontraktowej
nieinwazyjnych urządzeń medycznych, planuje rozwinąć działalność usługową w tym obszarze.
C. Zaangażowanie w nowe, innowacyjne projekty z branży nieinwazyjnych urządzeń medycznych w
szczególności w branży urządzeń do diagnostyki kardiologicznej
Emitent planuje pozyskanie partnerów w celu komercjalizacji i wdrożenia dwóch własnych technologii:



HeartSounds - psychoakustycznej metody analizy sygnału stetoskopowego
Usługi Telerehabilitacji kardiologicznej zaimplementowanej do systemu PocketECG



System HeartSounds

Chroniona międzynarodowym prawem patentowym technologia HeartSounds stanowiąca własność intelektualną
Spółki została opracowana w oparciu o psychoakustyczny model ludzkiego słuchu – matematyczny model procesu
pobudzania błony podstawnej oraz matematyczny model działania ucha środkowego. System przekształca i
wizualizuje sygnał dźwiękowy, który odebrałby wytrawny kardiolog o idealnym słuchu podczas tradycyjnego
„osłuchiwania” pacjenta. Ponadto system pozwala na analizowanie dźwięków niewykrywalnych przez ludzkie ucho
oraz potrafi rozbić strukturę dźwięku. System został przetestowany na około 100 udokumentowanych przypadkach
klinicznych zdiagnozowanych przy pomocy USG serca (tzw. echo serca). Metodą alternatywną do HeartSounds jest
echo serca, która pozwala kardiologowi na analizę pracy zastawek serca. Metoda ta wymaga jednak wysoko
wykwalifikowanego personelu oraz jest bardzo kosztowna. HeartSounds pozwala osiągnąć podobne rezultaty przy
dużo niższym koszcie.
System HeartSounds ma szansę odegrać kluczową rolę w rozwoju wstępnej diagnostyki wad serca, gdyż umożliwia
analizę pracy zastawek serca, wykrywanie zaburzeń pracy zastawek naturalnych oraz ocenę jakości funkcjonowania
zastawek sztucznych.
Technologia HeartSounds posiada ochronę patentową na terenie Stanów Zjednoczonych - (US Patent No.
7,753,856 B2 - patent przyznany Emitentowi przez Amerykański Urząd Patentowy dnia 13 lipca 2010 roku).
Dokończenie systemu HeartSounds i pełna komercjalizacja pomysłu może zająć Emitentowi kilkanaście miesięcy.


System telerehabilitacji kardiologicznej na bazie systemu PocketECG

System PocketECG umożliwia realizację interaktywnej, monitorowanej i zdalnie sterowanej rehabilitacji
kardiologicznej w miejscu zamieszkania pacjenta.
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Poza możliwościami, które daje podstawowy system PocketECG, dodatkowy moduł z Telerehabilitacją pozwoli na
automatyczne zawiadamianie pacjenta w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w rehabilitacji. Ponadto
umożliwi wprowadzenie przez pacjenta lub rehabilitanta odpowiednich zdarzeń, o których ma być alarmowany.
System pozwoli rejestrować sygnały i wprowadzać dane z innych urządzeń (ciśnienie tętnicze, waga ciała). Na
podstawie wprowadzonych danych oraz automatycznej analizy sygnału EKG system zdecyduje o dopuszczeniu
pacjenta do rehabilitacji.
System Telerehabilitacja pozwoli na jednoczesną realizację trzech funkcji telemedycznych:
1. zdalnego, automatycznego, dobowego ankietowania pacjentów z niewydolnością serca,
2. nadzoru nad sesjami ćwiczeń w warunkach domowych oraz inteligentne i bezpieczne sterowanie ich
intensywnością oraz
3. monitorowanie sygnału EKG pacjentów 24/7 z pełną analizą holterowską w czasie rzeczywistym
i udostępnieniem pełnych danych statystycznych z okresu monitorowania.
Tego typu kompleksowe rozwiązania nie istnieją obecnie na świecie, pomimo wysokiego zapotrzebowania.
Odbiorcami tej usługi są szpitale i kliniki oraz ośrodki rehabilitacji kardiologicznej w Polsce i za granicą.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
Zarząd Emitenta nie przewiduje rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za lata 2010 2012. 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.

4.13.

Struktura organizacyjna Emitenta

Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Emitenta na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu
Informacyjnego.
Rysunek 4 Struktura organizacyjna Emitenta

Źródło: Dane Medicalgorithmics S.A.

Poniżej przedstawiono kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych:




Zarząd – zarządzanie strategiczne, podejmowanie kluczowych decyzji dla działalności Spółki, funkcje
wynikające ze Statutu Emitenta oraz Kodeku Spółek Handlowych, nadzór merytoryczny projektów
badawczych i wdrożeniowych, zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju oprogramowania,
Dział Finansów i Administracji - nadzór nad finansami i kadrami Emitenta, pozyskiwanie dofinansowania
z programów UE i krajowych, rozliczanie projektów badawczo - rozwojowych, finansowy i prawny nadzór
nad umowami i transakcjami Spółki, marketing, sprzedaż, kształtowanie marki produktu i wizerunku
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Spółki, nadzór nad procesem certyfikacji i systemem jakości, kontakty z przedstawicielami administracji
państwowej, kluczowymi klientami i partnerami Spółki,
 Dział Badań i Rozwoju - projektowanie, implementowanie i wdrażanie elementów systemów
informatycznych i telemedycznych, opracowywanych i rozwijanych przez spółkę, tworzenie dokumentacji
projektowej, administrowanie oraz nadzór techniczny nad siecią, serwis produktów Emitenta,
 Dział Projektowania i Produkcji - projektowanie i produkcja bezprzewodowych nadajników (dwu- i
trzyelektrodowych) sygnału EKG, sporządzanie dokumentacji technicznej, prowadzenie technicznej części
procesu certyfikacji, przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór nad procesem produkcji (w tym
podwykonawcami) w zakresie zadań wdrożeniowo-produkcyjnych.
Zespół Techników EKG – monitorowanie badań dla klientów Emitenta, pre-procesowanie danych generowanych
przez system PocketECG.

4.14.

Rynek i konkurencja

4.14.1. Zarys sytuacji makroekonomicznej w Stanach Zjednoczonych
Rynek Stanów Zjednoczonych jest w obecnym czasie głównym rynkiem zbytu dla produktów i usług Emitenta.
Według danych JP Morgan, PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło w ujęciu realnym o 3,0% w 2010 r. w stosunku do
1
roku 2009 r. Głównym czynnikiem wzrostu PKB był wzrost wydatków na konsumpcję indywidualną, wyższa
2
wartość eksportu oraz inwestycji zagranicznych. Według danych amerykańskiego Departamentu Handlu PKB
Stanów Zjednoczonych wzrósł o 1,9% w pierwszym kwartale 2011 r. oraz o 1,0% w drugim kwartale 2011 r. (dane
3
wstępne) w stosunku do okresów porównawczych roku poprzedniego. Według rządu USA, niski wzrost
gospodarczy w pierwszym półroczu 2011 r. jest efektem zdarzeń nadzwyczajnych tj. trzęsienia ziemi w Japonii w
marcu i wojen domowych w krajach arabskich. Głównymi czynnikami wzrostu PKB w II kwartale 2011 r. był wzrost
4
inwestycji, konsumpcji oraz zwiększenie eksportu przy jednoczesnym zmniejszeniu importu.
Indeks cen wzrósł o 3,3% w II kwartale 2011 r. w porównaniu II kwartału 2011 r. Nie biorąc pod uwagę cen
żywności i energii, indeks cen w II kwartale wzrósł o 2,6% w skali roku. W ujęciu rocznym inflacja wzrosła o 1,6% w
5
6
2010 r. W ocenie analityków JP Morgan, inflacja w 2011 r. kształtować się będzie na poziomie 3,0%.
Obecna sytuacja makroekonomiczna w USA uzależniona jest w dużym stopniu od poziomu bezrobocia. Przed
kryzysem nieruchomości w USA, wskaźnik bezrobocia oscylował w granicach 5%. Sytuacja na rynku pracy zmieniła
się po kulminacyjnym punkcie kryzysu, gdy stopa bezrobocia sięgnęła 10%. Prognozy JP Morgan zakładają dalszy
spadek liczby osób bezrobotnych. W ciągu siedemnastu miesięcy z rzędu w okresie od lutego 2010 r. do lipca 2011
7
r. w sektorze prywatnym przybywało miejsc pracy. Jednak znaczne zmniejszenie bezrobocia wymaga czasu. Liczba
nowych miejsc pracy rośnie szybciej niż likwidacja etatów. Do końca 2011 r. planowane jest utrzymanie
8
dotychczasowej pomocy budżetowej dla bezrobotnych.
Tabela 2 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla USA w latach 2007 – 2010 wraz z prognozą na lata 2011 – 2012
Wskaźnik

2007

2008

2009

2010

2011P

2012P

Wzrost PKB. % r/r

2,3

Stopa bezrobocia wg BAEL, %

4,8

-2,8

0,2

3,0

1,7

2,2

6,9

10,0

9,6

9,1

8,9

1

National Income and Product Accounts, Gross Domestic Product: Fourth Quarter and Annual 2010 (Third Estimate), Bureau of Economic
Analysis, Marzec 2011 r.
2
“JP Morgan Cuts Q3 GDP To 1.5% From 2.5%, Sees Unemployment Rate At 8.9% By End Of 2012”, Zero Hedge, Sierpień 2011 r.
3
National Income and Product Accounts, Gross Domestic Product: Second Quarter 2011 (Second Estimate), Bureau of Economic Analysis, Lipiec
2011 r.
4
National Income and Product Accounts, Gross Domestic Product: Second Quarter 2011 (Second Estimate), Bureau of Economic Analysis, Lipiec
2011 r.
5
Jak wyżej
6
“JP Morgan Cuts Q3 GDP To 1.5% From 2.5%, Sees Unemployment Rate At 8.9% By End Of 2012”, Zero Hedge, Sierpień 2011 r.
7
„Obama: Gospodarka USA się podniesie”, Polska Agencja Prasowa, Sierpień 2011 r.
8
Forbes, W 2011 r. gospodarka USA pozytywnie zaskoczy, grudzień 2010 r.
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2,8

3,8

-0,4

1,6

3,0

1,6

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych historycznych z budżetów USA, szacunki i prognozy opracowano na podstawie
danych JP Morgan, stan na 3 sierpnia 2011 r.

4.14.2. Zarys sytuacji makroekonomicznej w Polsce
Według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto Polski
wyrównanego sezonowo wyniosło 1% w II kw. 2011 r. kw./kw. W porównaniu z tym samym okresem rok
9
wcześniej, nastąpił wzrost PKB wyrównanego sezonowo o 4,1%.
Czynnik który najbardziej przyczynił się do wzrostu gospodarczego w 2010 r. był popyt krajowy, którego wzrost
10
zgodnie z szacunkami Narodowego Banku Polskiego, wyniósł 4,4% w 2010 r. Spośród składowych popytu
krajowego, w pierwszym półroczu 2011 r. najszybciej wzrastały inwestycje. Zgodnie z prognozą IBnGR, w 2011 r.
11
nakłady brutto na środki trwałe wzrosną o 5,7%, a rok później wzrost ten wyniesie 8,1%.
Najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki w pierwszym półroczu 2011 r. było budownictwo. Zgodnie z IBnGR,
tempo wzrostu wartości dodanej w tym sektorze wyniosło w II kw. 2011 r. 14,6%, a produkcja sprzedana
budownictwa wzrosła w tym okresie o 18,8%. Szybsze tempo wzrostu wartości dodanej w porównaniu z
12
wcześniejszym kwartałem odnotowano w przemyśle, którego wartość dodana wzrosła w II kw. 2011 r. o 5,2%.
Tabela 3. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski w latach 2007 – 2010 wraz z prognozą na lata 2011 – 2012
Wskaźnik
Wzrost PKB. % r/r

2009
1,6

2010
3,8

2011P
4,0

2012P
3,2

2013P
2,9

Popyt krajowy, % r/r

-1,1

4,4

4,3

2,8

2,4

Stopa bezrobocia wg BAEL, %

8,2

9,6

8,4

7,9

7,6

Płace brutto, % r/r

5,4

4,0

5,0

6,5

6,3

CPI, % r/r

3,5

2,6

4,0

2,7

2,4

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie Raport o inflacji, NBP, Lipiec 2011 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. wyniósł 2,6%, a roczna dynamika cen towarów i usług
konsumpcyjnych w Polsce w pierwszym półroczu 2011 r. osiągnęła poziom 4,2% w skali roku. Największy wpływ na
wzrost tempa inflacji miał wysoki wzrost cen żywności, napojów oraz wyrobów tytoniowych, który wyniósł 5,9% w
porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.13 Wzrost cen większości rodzajów usług i grup towarów
14
związany był w znacznym stopniu z podwyżką stawek VAT w styczniu 2011 r.
Od początku roku 2011 stopa bezrobocia według BAEL15 obniża się. W pierwszym półroczu 2011 r. przeciętne
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,8% w stosunku do analogicznego roku poprzedniego.16 W
czerwcu 2011 r. nastąpił spadek stopy bezrobocia o 0,4 p.p. w porównaniu z majem 2011 r. W stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła o 0,1 p.p. Według prognozy NBP,
17
bezrobocie na koniec 2011 r. wyniesie 8,4%, czyli 1,2 p.p. mniej niż w 2010 r.
W dniu 9 czerwca 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjna do poziomu 4,5%18. Stopy
procentowe podwyższane były od początku 2011 r. łącznie o 75 punktów bazowych. Celem NBP było uniknięcie
19
utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie w średnim terminie.

9

Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Sierpień 2011 r.
Raport o inflacji, NBP, Lipiec 2011 r.
11
Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Sierpień 2011 r.
12
Jak wyżej
13
Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, Sierpień 2011 r.
14
Raport o inflacji, NBP, Lipiec 2011 r.
15
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
16
Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, Sierpień 2011 r.
17
Raport o inflacji, NBP, Lipiec 2011 r.
18
Strona internetowa NBP, stan na 29 lipca 2011 r.
19
Raport o inflacji, NBP, Lipiec 2011 r.
10
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4.14.3. Charakterystyka rynku telemedycznego
Według agencji badawczej BCC Research światowy rynek telemedycyny wzrośnie z 9,8 mld USD w 2010 r. do 23
20
mld USD w 2015 r., co przełoży się na roczną stopę wzrostu CAGR na poziomie 18,6%. Szpitalny segment rynku
telemedycyny, szacowany na 5,6 mld USD i 71% całego rynku telemedycznego w 2009, wzrósł do wartości 6,9 mld
USD w 2010 r. BCC Research przewiduje wzrost wartości segmentu do 15 mld w 2015 r., co przełoży się na średnią
roczną stopę wzrostu CAGR w wysokości 16,8%.
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 możemy zaliczyć zarówno konsultacje
z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub audiowizualne z wykorzystanie komputerów i Internetu, mogące
odbywać się w czasie rzeczywistym. Telemedycyna dostarcza efektywne rozwiązania zwłaszcza u pacjentów
wymagających stałego nadzoru lekarskiego, takich jak: chorych na serce czy cukrzycę lub prowadzących
psychoterapię, gdyż pacjenci dzięki rozwiązaniom telemedycznym mogą znajdować się pod stałą opieką lekarską
bez potrzeby uciążliwego oddalania się od miejsc zamieszkania, na co zresztą często nie pozwalają dolegliwości
zdrowotne. Telemedycyna aplikuje więc nowoczesną myśl technologiczną z zakresu komunikacji i informatyki do
tradycyjnej medycyny na potrzebny efektywnej opieki zdrowotnej.
21

Telemedycyna może zostać podzielona na trzy podstawowe kategorie :
C. pozyskiwanie i przechowywanie danych - polega na zdobywaniu danych medycznych (np. obrazów
narządów wewnętrznych czy biosygnałów), a następnie przekazywanie tych danych do lekarza specjalisty
w dogodnym terminie do ich oceny. Obecność obu stron jednocześnie i ich interakcja nie jest warunkiem
koniecznym. Niezbędnym jest natomiast zorganizowanie odpowiedniej dokumentacji w formie
elektronicznej i transfer takich informacji do lekarza przez pacjenta;
D. monitorowanie na odległość – polega na kontroli zdrowia pacjenta przez pracowników służby zdrowia
zdalnie przy użyciu urządzeń elektronicznych o dowolnym czasie wybranym na potrzeby właściwej
diagnozy lekarskiej, metoda znajduje zastosowanie zwłaszcza w chorobach przewlekłych, jak choroby
serca i astma;
E. usługi interaktywne – odbywają się w czasie rzeczywistym i polegają na kontakcie lekarza oraz pacjenta
przez urządzenia audiowizualne (np. poprzez organizację telekonferencji).
22
Konkretne zalety telemedycyny to :
F. ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi
G. pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach dla mniejszych szpitali
H. polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach
I. szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie
J. ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub katastrofach naturalnych
K. zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów
L. zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju
M. 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. Zmiany w strukturze demograficznej polskiego, jak i amerykańskiego społeczeństwa, takie jak
starzenie się populacji ma bezpośredni wpływ na liczbę zachorowań na serce. Niezdrowy tryb życia oraz wzmożona
konsumpcja bezwartościowego jedzenia są przyczyną problemów z sercem u coraz to młodszych osób. W ostatnich
latach pojawił się także trend dbania o siebie, a przede wszystkim o swoje zdrowie, stąd urządzenia medyczne
służące do monitorowania poziomu zdrowia stają się coraz popularniejsze.

20

http://www.bccresearch.com/report/telemedicine-opportunities-hlc014d.html

21

http://www.ahrq.gov/clinic/epcsums/telemedsum.htm

22

http://pl.wikipedia.org/wiki/Telemedycyna
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Z kolei segment rynku dotyczący prywatnych gospodarstw domowych, stanowiący 2,3 mld USD w 2009 r. (29%
całego rynku telemedycznego) i 2,9 mld USD w 2010 r. wzrośnie do poziomu 7,9 mld w 2015 r., co przełoży się na
średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 35%.
Rysunek 5. Wielkość segmentów globalnego rynku telemedycznego w latach 2009, 2010 i 2015 (prognoza), mld USD

Źródło: http://www.bccresearch.com/report/telemedicine-opportunities-hlc014d.html

Jak wynika z raportu przygotowanego przez analityków Deutsche Bank rynek telemedycyny będzie rozwijał się
23
średnio w tempie 10% rocznie do 2020 . Według raportu tak szybkie tempo rozwoju będzie się wiązać przede
wszytkim z potrzebą leczenia z użyciem telemedycyny chorób serca, astmy i cukrzycy a także z niższych kosztów
telemedycyny w stosunku do tradycyjnej opieki zdrowotnej.

4.14.4. Charakterystyka segmentu działalności Emitenta
Rynek diagnostyki kardiologicznej w ujęciu wartościowym
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 z 35%
z urządzeń i badań EKG, zaś resztę stanowić będą urządzenia przenośne, system holterowski, urządzenia
stymulacyjne i inne.
Ewolucja metod diagnostyki arytmii
Rozwój metod diagnostyki arytmii 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 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.

23

http://www.bmj.com/content/340/bmj.c1634
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Rysunek 6. Schemat przedstawiający ewolucję systemów diagnostyki arytmii serca

Źródło: Medicalgorithmics S.A.

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.
B. 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 Monit 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.
C. 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).
D. 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.
E. 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 4. Podsumowanie metod diagnostyki arytmii serca
Nazwa

Zalety

Badanie metodą Holtera

Relatywnie dokładne,
statystyczne badanie zaburzeń
rytmu

Badanie metodą Event
Monitoring

Długim okres trwania, zdalny
dostęp do wyników podczas
badania

Badanie metodą Mobile
Cardiovascular Telemetry

Długi okres trwania,
automatyczna transmisja
wybranych zapisów

Wady
Krótki czas badania, wyniki
generowane offline
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

Dostawcy rozwiązania
GE Healthcare, Phillips Medical,
Mortara Instrument

Instromedix, Universal Medical

CarioNet, LifeWatch, Mednet
Healthcare, Corventis, eCardio
Diagnostics

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

F.

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 na wykorzystanie większości dostępnych kodów refundacyjnych w krajach Unii Europejskiej
i w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wynikom generowanym w najpowszechniej rozpoznawalnym formacie jest
zrozumiały dla lekarzy.
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Rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych
Cechą, która wyróżnia system amerykański jest dobrowolność ubezpieczeń zdrowotnych (z wyjątkiem stanu
24
Massachusetts gdzie od 2006 r. istnieje ustawowy przymus). W systemie amerykańskim prywatne ubezpieczenia
zdrowotne są oferowane głównie przez tzw. "organizacje zintegrowanych świadczeń zdrowotnych" (Health
Maintenance Organizations). HMO pełni jednocześnie role ubezpieczyciela i dostawcy usług medycznych,
25
ograniczając tym samym swobodę wyboru świadczeniodawcy przez pacjenta. Mimo dostępności programów
rządowych takich jak Medicare, Medicaid, TRICARE, Children's Health Insurance Program i Veterans Health
Administration, w USA dominuje prywatny rynek ubezpieczeniowy. W roku 2009 r. tylko 16,7% obywateli
amerykańskich nie wykupiło ubezpieczenia zdrowotnego.
26

Zgodnie z raportem PricewaterhouseCoopers, Polacy wydali w 2010r. 7 mld PLN na wizyty w prywatnych
gabinetach, szpitalach i niewielkich przychodniach. Wysoki wynik jest rezultatem popularności abonamentów
korporacyjnych, czyli pakietów usług medycznych oferowanych dla klientów korporacyjnych przez przychodnie
prywatne. Wiąże się to z faktem, iż towarzystwa ubezpieczeniowe proponują coraz częściej produkty związane
z ubezpieczeniem zdrowotnym. Także banki oferują możliwość bezpłatnego korzystania z prywatnej służby zdrowia
w ramach standardowej oferty dostępnej po założeniu przez klienta rachunku bankowego. W 2010 r. z tego typu
27
pakietów skorzystało około 1,5 mln Polaków, a z polis ubezpieczeniowych kolejne 400 tys.
Także niski standard usług medycznych oferowanych w państwowych placówkach służby zdrowia oraz
28
niezadowolenie z ich pracy wyrażane przez zdecydowaną większość Polaków przyczyniły się do rozwoju
prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

4.14.5. Pozycja rynkowa Emitenta
Pozycja rynkowa Emitenta w Stanach Zjednoczonych
Stany Zjednoczone są największym rynkiem dla urządzeń badania pracy serca, zarówno tych standardowych jak
29
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
30
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
31
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. Udział
Medicalgorithmics w amerykańskim rynku nowoczesnych urządzeń liczony wg przychodów wynosi więc ok. 0,230,29%. Przychody Spółki rosną istotnie szybciej niż średnia rynkowa. Większość rynku usług telemetrii

24

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

25

http://www.polonia.net/niezbednik-imigranta/opieka-zdrowotna

26

http://www.zdrowotne.ubezpieczenie.com.pl/raport_rynek_prywatnych_ubezpieczen_zdrowotnych_2010/81,9916.html

27

J.w.

28

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej „Opinie o opiece zdrowotnej” z 2010 r. 75% Polaków jest niezadowolonych z polskiej
opieki zdrowotnej
29

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)
30

American Heart Association (http://www.termland.com/life_insurance/arrhythmia.html#types_of_arrhythmia), Eurostat - Hospital discharges
by diagnosis (ISHMT), in-patients, total number (2007)
31

LifeWatch AG – company research, Intelligence Dynamisc, 09.07.2009 r.
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kardiologicznej (ok. 45%) należy do dwóch największych graczy – koncernów LifeWatch i CardioNet, którym
Medicalgorithmics w I kwartale 2011 w zauważalnym tempie odbierał pacjentów.
Pozycja rynkowa Emitenta na rynku polskim
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia 107,5 tys. pacjentów rocznie w Polsce zostaje przebadanych na
występowanie arytmii. Zdecydowana większość tych badań przeprowadzana jest za pomocą standardowych
urządzeń medycznych do badania EKG oraz aparatów holterowskich. Wartość badań refundowanych przez NFZ
w 2009r. wyniosła 140,74 mln PLN. Przychody Spółki z rynku krajowego wyniosły w 2010r. 2,15 mln zł, co stanowi
niewielką część przychodów ze sprzedaży lub używania aparatów do badania rytmu pracy serca. Emitent zajmuje
dominującą pozycję w segmencie urządzeń opartych na najnowszych technologiach, pozwalających na
nieprzerwany 30-dniowy monitoring pracy serca, czego potwierdzeniem są wygrane przetargi organizowane przez
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Wojskowy Instytut Medyczny, czy też polskie uczelnie medyczne.

4.15.

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym

W 2010 r. oraz w I poł. 2011 r. Emitent nie przeprowadził znaczących inwestycji w aktywa trwałe, których główną
pozycją są wartości niematerialne i prawne, w tym koszty zakończonych prac rozwojowych.

4.16.

Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym, likwidacyjnym

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. Spółka nie
uczestniczy w jakimkolwiek tego typu postępowaniu.

4.17.

Informacje

o

wszczętych

wobec

Emitenta

postępowaniach:

ugodowym,

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć
istotne znaczenie dla działalności Emitenta
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.

4.18.

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

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma innych istotnych postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych w toku lub takich, które mogą wystąpić w przyszłości.
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Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z
kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zobowiązaniami istotnymi z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych,
które związane są jednocześnie z kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitenta są zobowiązania
wynikające z umowy opcji.
Zgodnie z datowaną na dzień 29 października 2010 roku umową o utworzeniu opcji w przypadku osiągnięcia przez
Spółkę:
1.
wyceny wartości rynkowej kapitału zakładowego Spółki, przekraczającej 34.450.000,00 (trzydzieści cztery
miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych przez zewnętrznego inwestora lub inwestorów w ofercie
private piacement, który/którzy w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2010 roku przystąpi/przystąpią do
Spółki i obejmie/obejmą przynajmniej 10% (dziesięć procent) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Spółki, lub
2.
wyceny kapitału zakładowego Spółki na kwotę przekraczającą 34.450.000,00 (trzydzieści cztery miliony
czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, na skutek pierwszej oferty publicznej lub M&A, w terminie nie
późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2011 r., lub
3.
zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później jednak niż za rok
2010, przekraczającego 1.150.000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych,
Strony zobowiązały się głosować nad podwyższeniem kapitału zakładowego o 16.800 nowych akcji o wartości
nominalnej 2,00 (dwa złote) złotych każda, podwyższając tym samym kapitał zakładowy Spółki o 33.600,00
(trzydzieści trzy tysiące sześćset) złotych do wysokości 208.320,00 (dwieście osiem tysięcy trzysta dwadzieścia)
złotych.
Z chwilą zaistnienia okoliczności określonych powyżej, osoby fizyczne lub prawne wskazane poniżej, zwane dalej
Uprawnionymi, nabywają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych akcji zwane dalej „Opcją", w liczbie
akcji określonej poniżej:
- New Europę Ventures, LLC, posiada prawo nabycia 7140 akcji,
- Marek Dziubiński, posiada prawo nabycia 5040 akcji,
- Tomasz Mularczyk, posiada prawo nabycia 1680 akcji,
- Marcin Szumowski posiada prawo nabycia 1260 akcji,
- Maciej Kulesza, posiada prawo nabycia 1680 akcji.
Uprawnieni mogą skorzystać z prawa nabycia akcji (Opcji) po cenie nominalnej za jedną akcję, wynoszącej 2 (dwa
złote) złote.
Uprawnieni wymienieni powyżej mają prawo jednorazowo skorzystać z Opcji w terminie najpóźniej do dnia 31
grudnia 2011 r., chyba, że jedna z okoliczności wskazanych powyżej, ziści się w terminie wcześniejszym niż tam
wskazano, kiedy to terminem realizacji Opcji może być ostatni dzień pierwszego kwartału roku kalendarzowego,
następującego po roku obrotowym, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca realizację Opcji.
W przypadku niezrealizowania Opcji przez Uprawnionego w terminie wskazanym powyżej, Opcja wygasa, chyba, że
inni uprawnieni zdecydują się przejąć prawo do akcji od uprawnionego, który nie zamierza ze swojego prawa
skorzystać. Umowa cesji prawa pierwszeństwa do objęcia akcji zgodnie z niniejszą umową między uprawnionymi
musi być zawarta na piśmie.
Objęcie akcji przez Uprawnionego w wyniku realizacji Opcji, nastąpi poprzez złożenie Spółce przez Uprawnionego
oświadczenia o realizacji Opcji, a następnie po podwyższeniu kapitału zakładowego przez Spółkę i podjęciu w tym
przedmiocie stosownej uchwały bądź uchwał przez Strony; wniesienie przez Uprawnionego wkładu pieniężnego na
objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym - nie później jednak niż w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni
od złożenia oświadczenia o realizacji Opcji - oraz złożenie oświadczenia o objęciu nowoutworzonych udziałów.
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Dodatkowo wszyscy Uprawnieni, każdy indywidualnie, posiadają prawo do otrzymania trzyletnich Opcji na zakup
ilości akcji odpowiadających 5% wartości inwestycji, po cenie za udział równej cenie nabycia przez inwestora
obejmującego nowoutworzone udziały, w przypadku znalezienia przez jednego z nich inwestora strategicznego lub
w przypadku M&A (przejęcia lub połączenia), jeśli wartość inwestycji przekroczy 2M USD (dwa miliony dolarów
amerykańskich) przy wycenie spółki co najmniej 10 M USD (dziesięć milionów dolarów amerykańskich), lub wycena
Spółki w przypadku M&A przed dokonaniem transakcji wyniesie nie mniej niż 10 milionów USD (dziesięć milionów
dolarów amerykańskich). Osoba fizyczna lub prawna z tych wymienionych powyżej, otrzymają trzyletnie Opcje na
zakup liczby akcji odpowiadających 5% wartości transakcji, wyłącznie w przypadku zaakceptowania warunków
transakcji przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prawo do otrzymania Opcji nie przysługuje żadnej ze Stron
wymienionych powyżej, w wypadku, gdy następna runda inwestycyjna nastąpi w formie emisji akcji spółki na
giełdzie papierów wartościowych.
Opisana umowa opcji została zrealizowana między innymi w ramach emisji akcji serii B zgodnie z uchwałą z 20
czerwca 2011 roku. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii B w dniu 13 września 2011 roku na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt.
WA.XII NS – REJ.KRS/28737/11/63), Emitent nie jest już związany już jakimikolwiek umowami opcji.

4.20.

Nieruchomości będące w posiadaniu Emitenta

Emitent nie jest właścicielem jakichkolwiek nieruchomości. Emitent zawarł trzy umowy najmu lokali biurowych, w
których prowadzi działalność gospodarczą. Wynajmowane lokale biurowe znajdują się w Warszawie i Gdańsku.

4.21.

Istotne umowy, w tym umowy inwestycyjne, kredytowe i pożyczek

Zawarta przez wspólników (obecnie akcjonariuszy) umowa inwestycyjna objęta jest obowiązkiem zachowania jej w
poufności, jakkolwiek zaznaczyć należy, iż zgodnie z oświadczeniem reprezentantów Spółki, pomimo iż Emitent jest
stroną tej umowy inwestycyjnej, nie rodzi ona dla niego jakichkolwiek obowiązków lub ryzyk. Umowa inwestycyjna
określa zasady współpracy oraz zasady dotyczące inwestycji i przystąpienia nowego akcjonariusza tj. BIB Seed
Capital S.A. (dawniej BIB Seed Capital Sp. z o.o.) do Spółki.
Emitent nie jest stroną jakiejkolwiek istotnej umowy pożyczki lub kredytu. Wszystkie umowy pożyczki, których
strona był Emitent wygasły.
Emitent jest stroną następujących istotnych umów:
- Umowa o dofinansowanie wykonania projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia „INTECH” Pt. „Nowa
metoda wielodobowego telemetrycznego pomiaru istotnych parametrów kardiologicznych (wychylenia odcinka ST
i zmian odstępu QT/QTc).” zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Przedmiotem Umowy jest wykonanie
w/w projektu dofinansowanego przez Centrum. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.200.000,00 PLN.
Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 820.000,00 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu został
ustalony na dzień 1 stycznia 2010 natomiast termin zakończenia na 30 czerwca 2011 roku,
- Spółka w dniu 26 kwietnia 2011 r. zawarła umowę z Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie. Na mocy wymienionej umowy Spółka zobowiązała się do wykonania systemu
telemetrycznego do zdalnej analizy i transmisji sygnału EKG w diagnostyce zaburzeń rytmu serca i omdleń do
projektu „Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych
rozwiązań telemetrycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007
– 2013 w cenie brutto 1 394 714 PLN (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czternaście
złotych), Umowa realizowana będzie przez okres 2 lat od jej zawarcia.
- Spółka zawarła także umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 165 663,83 PLN,
- Spółka jest Stroną umowy o dostawę jednorazową zawartą w dniu 25 marca 2010 r. z Wojskowym Instytutem
Medycznym z siedzibą w Warszawie. Na mocy wymienionej umowy Spółka zobowiązała się do dostarczenia
produktów w projekcie „TeleMedNet” – medyczna platforma naukowo – diagnostyczna – budowa systemu
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monitorowania kardiologicznego „on – Line”. Spółka zobowiązała się do dostarczenia Zamawiającemu
specjalistycznych urządzeń, w tym do obsługi systemu telemetrycznego, w tym do weryfikacji sygnału EKG.
- Spółka w maju 2010 r. zawarła umowę dystrybucyjną z TCare, Conhecimento e Saude z siedzibą w Portugalii.
Stosownie do treści umowy Spółka udzieliła Dystrybutorowi wyłącznego prawa do wprowadzania do obrotu,
sprzedaży i dystrybucji produktów Spółki na terytorium Portugalii, Brazylii, Angoli i Hiszpanii, obejmującego licencję
wyłączną do używania przez Dystrybutora znaków towarowych. Zgodnie z postanowieniami umowy, Dystrybutor
dołoży najwyższych starań celem promocji sprzedaży produktów w możliwie najskuteczniejszy sposób,
- Spółka jest stroną umowy dystrybucyjnej 24 kwietnia 2009 roku zawartej z Vitalsys nv spółką prawa belgijskiego.
Na mocy wymienionej umowy Spółka udzieliła Dystrybutorowi wyłącznego prawa do wprowadzania do obrotu,
sprzedaży i dystrybucji produktów Spółki na terytorium Belgii i Luxemburga,
- Spółka jest stroną umów zawartych z EVERIST GENOMICS INC w dniu 22 lipca 2011 roku tj.:
EVERIST TO MED. SUPPLY AGREEMENT i MED TO EVERIST SUPPLY AGREEMENT (umowy dostawy). Umowy zawarte
z EVERIST GENOMICS INC z siedzibą w Morgan Road, Ann Arbor (Stany Zjednoczone). Prawa i obowiązki stron
ukształtowane w sposób identyczny. Umowy przewidują dostawy ze strony Medicalgorithmics S.A. produktów i
oprogramowania na rzecz EVERIST GENOMICS INC oraz – po uruchomieniu produkcji, dostawy przez EVERIST
GENOMICS INC produktów na rzecz Medicalgorithmics S.A. Umowy nie określają minimalnego poziomu zamówień.
Dostawa oprogramowania przez Medicalgorithmics S.A. na warunkach określonych w umowie licencyjnej. Umowy
zawarte na okres do 31 grudnia 2015 roku.
TECHNOLOGY LICENCE AGREEMENT (umowa licencyjna) zawarta z EVERIST GENOMICS INC z siedzibą w Morgan
Road, Ann Arbor (Stany Zjednoczone). Umowa obejmuje udzielenie licencji wyłącznej, z prawem do udzielania
sublicencji na system PocketECG i wszystkie systemy monitorowania pracy serca w czasie rzeczywistym do których
prawa własności przemysłowej posiada MEDICALGORITHMICS, na rzecz EVERIST GENOMICS INC i podmiotów z
nim powiązanych na obszarze Indii, Pakistanu, Kambodży, Laos, Birmy, Tajlandii, Wietnamu, Półwyspu Malajskiego,
Brunei, Wschodniej Malezji, Timoru Wschodniego, Indonezji, Filipin, Singapuru i Antigui. Umowa obowiązuje do 31
grudnia 2015 roku, jednak po tej dacie może być przedłużona na kolejne okresy roczne według uznania
licencjobiorcy. Umowa licencji przewiduje wynagrodzenie procentowe powiązane z poziomem sprzedaży
produktów licencjobiorcy wykorzystujących rozwiązania objęte licencją.
SERVICES AGREEMENT (umowa oświadczenie usług) zawarta z EVERIST GENOMICS INC z siedzibą w Morgan Road,
Ann Arbor (Stany Zjednoczone). Umowa obejmuje świadczenie przez Medicalgorithmics S.A. kompleksowych usług
monitorowania pracy serca na rzecz EVERIST GENOMICS INC.
Wszystkie umowy z EVERIST GENOMICS INC zostały poddane prawu stanowemu Nowego Jorku i jurysdykcji sądów
Nowego Jorku.

4.22.

Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie
Informacyjnym

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym.

4.23.

Wskazanie istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które
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powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w §11 Załącznika nr 1
do Regulaminu ASO
W czerwcu 2011 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii B i ofertę prywatną akcji serii C, celem
pozyskania środków finansujących dalszy rozwój Spółki. W ramach oferty akcji serii B objętych zostało 508.200
(pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za sztukę, co dało łącznie wpływ
brutto z emisji na poziomie 50.820,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100) oraz w ramach
oferty akcji serii C objętych zostało 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)akcji,
po cenie emisyjnej 26,00 zł (dwadzieścia sześć złotych 00/100) za sztukę, co dało łącznie wpływ brutto z emisji na
poziomie 6.160.076,00 zł (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). Dzięki
pozyskanym środkom Emitent planuje realizację wskazanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym celów
strategicznych.
W dniu 22 lipca 2011 r. Emitent podpisał umowę o współpracy, na podstawie której rozpocznie sprzedaż
produktów i usług na teren Indii, Singapuru, Malezji i innych krajów Azji Południowo – Wschodniej za
pośrednictwem dystrybutora lokalnego. Na podstawie umowy Emitent zrealizuje przychody ze sprzedaży na
rynkach azjatyckich na poziomie co najmniej 1,5 mln USD. Szczegóły umowy opisane zostały w pkt. 4.21 niniejszego
Dokumentu Informacyjnego.
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie wystąpiły żadne inne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej Emitenta oraz inne informacje istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych
finansowych, o których mowa w §11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

4.24.

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką
zostały powołane osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta

4.24.1. Zarząd Spółki
Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa
Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.
Obecnie członkami Zarządu są:
1)

Marek Dziubiński – Prezes Zarządu,

2)

Tomasz Mularczyk – Wiceprezes Zarządu.

Zarząd Spółki był powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Obecnie w myśl uchwały nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwiec 2011 roku w
sprawie zmiany statutu Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą (wskazana uchwała nie
została jeszcze zarejestrowana w KRS). 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 Członka Zarządu aktualnie sprawujących swoje funkcje dobiegną końca w dniu 29
października 2015 roku.

4.24.2. Rada Nadzorcza Spółki
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) Członków powoływanych przez
Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
Obecnie członkami Rady Nadzorczej są:
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1)

Marcin Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2)

Marcin Szumowski,

3)

Jan Kunkowski,

4)

Martin Jasinski,

5)

Ron Gale Landes.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie
Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływaniu są na okres wspólnej
kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata.
Obecny skład Rady Nadzorczej został powołany na podstawie uchwał nr 15/2011, 16/2011, 17/2011, 18/2011 i
19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwiec 2011
roku.
Ze względu na okoliczność, iż członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, kadencja
wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnie sprawujących swoje funkcje kończy się 20 czerwca 2015 roku.

4.25.

Dane o

strukturze akcjonariatu

Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Przed emisją akcji serii B i C kapitał zakładowy Emitenta wynosił 174.720,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące
siedemset dwadzieścia złotych) i dzielił się na 87.360 (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji
zwykłych imiennych serii A o numerach od A 00001 do A 87360 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda
akcja.
Tabela 5 Struktura akcjonariatu Emitenta przed emisją akcji serii B i C
Podmiot

Seria

Liczba akcji

Proc. Akcji

Liczba głosów

Proc. głosów

Wartość nominalna, PLN

Marek Dziubiński

A

20.160

23,08%

20.160

23,08%

40.320,00

Marcin Szumowski

A

10.080

11,54%

10.080

11,54%

20.160,00

New Europe Ventures LLC

A

26.880

30,77%

26.880

30,77%

53.760,00

BIB Seed Capital S.A.
(dawniej BIB Seed Capital
Sp. z o.o. )

A

26.880

30,77%

26.880

30,77%

53.760,00

Ron Gale Landes

A

1.260

1,44%

1.260

1,44%

2.520,00

Fundacja Centrum
Innowacji FIRE

A

1.260

1,44%

1.260

1,44%

2.520,00

Tomasz Mularczyk

A

840

0,96%

840

0,96%

1.680,00

100

87.360

100

174.720,00

Razem

87.360

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta

Na podstawie uchwał nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka
Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w przedmiocie podziału (splitu) akcji Spółki, podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji
prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, akcje Spółki uległy podziałowi (split) w
stosunku 1:20, co oznacza, że z momentem zarejestrowania powyższych zmian przez sąd rejestrowy w dniu 13
września 2011 roku (sygn. akt. WA.XII NS – REJ.KRS/28737/11/63), każda jedna akcja Spółki uległa podziałowi na 20
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nowych akcji, wskutek czego uległa zmiana wartości nominalnej akcji z 2,00 zł (dwa złote) na 0,10 zł (dziesięć
groszy).
Mając na względzie liczbę objętych akcji serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011 roku oraz oświadczenie Zarządu Emitenta o
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego złożone w dniu 23 sierpnia 2011 roku (Rep. A nr 8307/2011) objęte
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Łukaszewicza, notariusza w Warszawie, prowadzącego
Kancelarię Notarialną przy ul. Żurawiej 24 lok. 1, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty
249.232,60 PLN (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt groszy),
struktura akcjonariatu przedstawia się następująco (wartości procentowe zostały podane z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku).
Tabela 6 Struktura akcjonariatu Medicalgorithmics S.A. po rejestracji akcji serii B i C.
Proc. akcji

Liczba
głosów

Proc.
głosów

Wartość
nominalna, PLN

504 000

20,22%

504 000

20,22%

50 400,00

AiB

146 000

5,86%

146 000

5,86%

14 600,00

AIB

680 400

27,30%

680 400

27,30%

68 040,00

A

537 600

21,57%

537 600

21,57%

53 760,00

Ron Gale Landes

A

25 200

1,01%

25 200

1,01%

2 520,00

Fundacja Centrum Innowacji FIRE

A

25 200

1,01%

25 200

1,01%

2 520,00

Tomasz Mularczyk (Wiceprezes Zarządu)

AiB

130 200

5,22%

130 200

5,22%

13 020,00

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

AiB

206 800

8,30%

206 800

8,30%

20 680,00

C

236 926

9,51%

236 926

9,51%

23 692,60

2 492 326

100%

2 492 326

100%

249 232,60

Podmiot

Seria

Liczba akcji

Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)

AiB

Marcin Szumowski
New Europe Ventures LLC
BIB Seed Capital S.A.
(dawniej BIB Seed Capital Sp. z o.o. )

Akcjonariusze akcji serii C
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta
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5. ROZDZIAŁ: SPRAWOZDANIA FINANSOWE
5.1.

Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r.

Tabela Bilans Emitenta na dzień 30 czerwca 2011 r.
Bilans Medicalgorithmics S.A., w PLN

2011-06-30

AKTYWA
A. Aktywa trwałe

741 197,84

I. Wartości niematerialne i prawne.

734 426,84

1. Koszty zakończ. prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wart. niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

697 426,84
0,00
37 000,00
0,00
0,00
0,00

a) Grunty (prawo użytkowania wiecz.)

0,00

b) Budynki, lokale i budowle

0,00

c) Urządzenia techniczne i maszyny

0,00

d) Środki transportu

0,00

e) Inne środki trwałe

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

2. Od pozostałych jednostek

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

1. Nieruchomości

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

- udziały lub akcje

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- udziały lub akcje

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

0,00
6 771,00
6 771,00
0,00
3 994 216,02
77 712,78
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1.Materiały

77 712,78

2.Półprodukty i produkty w toku

0,00

3.Produkty gotowe

0,00

4.Towary

0,00

5.Zaliczki na poczet dostaw

0,00

II. Należności krótkoterminowe

1 720 915,31

1.Należności od jednostek powiązanych

0,00

a)z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:

0,00

-do 12 miesięcy

0,00

-powyżej 12 miesięcy

0,00

b)inne

0,00

2.Należności od pozostałych jednostek
a)z tyt. dostaw i usług o okr .spłaty:
-do 12 miesięcy

1 720 915,31
1 609 235,72
1 609 235,72

-powyżej 12 miesięcy

0,00

b)z tytułu podat.,dot., cel, ZUS itp.

86 439,00

c)inne

25 240,59

d)dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)w jednostkach powiązanych

0,00
2 194 303,06
2 194 303,06
0,00

-udziały lub akcje

0,00

-inne papiery wartościowe

0,00

-udzielone pożyczki

0,00

-inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

b)w pozostałych jednostkach

0,00

-udziały lub akcje

0,00

-inne papiery wartościowe

0,00

-udzielone pożyczki

0,00

-inne krótkoterminowe aktywa finans.

0,00

c)środki pieniężne i inne aktywa
-środki pieniężne w kasie i na rachunku

2 194 303,06
2 194 303,06

-inne środki pieniężne

0,00

-inne aktywa finansowe

0,00

2.Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
PASYWA

0,00
1 284,87
4 735 413,86

na dzień :

2011-06-30

PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

3 697 686,31
174 720,00

II. Należne wkłady na kapitał podstawowy

0,00

III. Udziały (akcje) własne

0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

5 261 390,74

V. Kapitał (fundusz) z aktualnej wyceny

0,00

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-2 768 352,09
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VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1.Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodowego
2.Rezerwa na świadczenia emeryt. itp..

Medicalgorithmics S.A.

1 029 927,66
0,00
1 037 727,55
29,00
29,00
0,00

-długoterminowa

0,00

-krótkoterminowa

0,00

3.Pozostałe rezerwy

0,00

-długoterminowe

0,00

-krótkoterminowe

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

1.Wobec jednostek powiązanych

0,00

2.Wobec pozostałych jednostek

0,00

a)kredyty i pożyczki

0,00

b)z tyt. emisji papierów wartościowych

0,00

c)inne zobowiązania długoterminowe

0,00

d)inne

0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1 037 698,55

1.Wobec jednostek powiązanych

0,00

a)z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0,00

-do 12 miesięcy

0,00

-powyżej 12 miesięcy

0,00

b)inne
2.Wobec pozostałych jednostek
a)kredyty i pożyczki
b)z tyt. emisji papierów wartościowych
c)inne zobowiązania finansowe
d)z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-do 12 miesięcy
-powyżej 12 miesięcy
e)zaliczki otrzymane na dostawy
f)zobowiązania wekslowe
g)z tyt. podatków, ceł, ZUS itp..
h)z tyt. wynagrodzeń
i)inne
3.Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00
1 037 698,55
6 486,42
0,00
0,00
48 951,65
48 951,65
0,00
0,00
0,00
35 882,76
4 630,62
941 747,10
0,00
0,00

1.Ujemna wartość firmy

0,00

2.Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

-długoterminowe

0,00

-krótkoterminowe

0,00

Suma pasywów

4 735 413,86

Źródło: Emitent
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Tabela Rachunek zysków i strat Emitenta za I półrocze 2011 r.
Rachunek Zysków i Strat Medicalgorithmics S.A., w PLN
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
-od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej

01.01.2011 - 30.06.2011
2 624 053,27
0,00
2 412 115,49
0,00
0,00
211 937,78
1 602 062,07

I. Amortyzacja

108 761,62

II Zużycie materiałów i energii

181 161,92

III. Usługi obce

690 343,06

IV. Podatki i opłaty
-podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia

2 279,50
0,00
528 612,42

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

69 282,94

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

21 620,61

VIII. Wartość sprzedanych towarów i mat.

C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów

0,00

1 021 991,20
69 086,30
0,00

II. Dotacje

54 257,99

III. Inne przychody operacyjne

14 828,31

E. Pozostałe koszty operacyjne

1,07

I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów

0,00

II. Aktualizacja wart. aktywów niefinans.

0,00

III. Inne koszty operacyjne

1,07

F. Zysk (strata) z dział. operacyjnej
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
-od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
-od jednostek powiązanych

1 091 076,43
0,00
0,00
0,00
16 930,21
0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

V. Inne

0,00

H. Koszty finansowe

82 814,98

I. Odsetki, w tym:

752,87

-dla jednostek powiązanych

0,00

II. Strat ze zbycia inwestycji

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

IV. Inne

82 062,11
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I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
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1 025 191,66

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0,00

I. Zyski nadzwyczajne

0,00

II. Straty nadzwyczajne

0,00

K. Zysk/(Strata) brutto

1 025 191,66

L. Podatek dochodowy

-4 736,00

M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia

N. Zysk (strata) netto

1 029 927,66

Źródło: Emitent
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Medicalgorithmics S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 r. wraz z opinią z badania przez
Biegłego Rewidenta
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6. ROZDZIAŁ: PROJEKCJE FINANSOWE
6.1.

Podstawowe

założenia

do

prognozowanych

wyników

finansowych

Medicalgorithmics S.A.
Prognozy wyników finansowych Zarząd Emitenta sporządził w oparciu m.in. o:
 Wiedzę i doświadczenie kadry zarządzającej dotyczące rozwoju branży związanej z usługami zdalnej
diagnostyki kardiologicznej, w której działa Emitent,
 Długoterminową strategię rozwoju i cele operacyjne na rok 2011, a zwłaszcza prowadzone negocjacje
handlowe z aktualnymi i potencjalnymi odbiorcami znajdujące się na znacznym etapie zaawansowania,
 Ogólnodostępne prognozy makroekonomiczne dotyczące gospodarki Polski oraz Stanów Zjednoczonych.
Prognoza sprawozdań finansowych Emitenta została sporządzona z uwzględnieniem założeń dotyczących
niezależnych od Emitenta czynników w obszarze kształtowania się koniunktury gospodarczej oraz podstawowych
wskaźników makroekonomicznych. W projekcji, w 2011 r. założono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych na poziomie 3,2% oraz stopę podatku od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Wszelkie
zamieszczone w niniejszym rozdziale prognozy finansowe sporządzono w PLN.
Tabela poniżej prezentuje przyjęte do celów prognozy główne założenia makroekonomiczne:
Tabela 7 Podstawowe założenia makroekonomiczne
Wyszczególnienie
Podatek CIT
CPI dla Polski

2011
19,00%
3,2%

średni kurs USD/PLN

2,8

średni kurs EUR/PLN

3,8

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Kwartalne Prognozy Makroekonomiczne, luty 2011

6.1.1. Założenia do prognozy przychodów
Prognoza przychodów została sporządzona w podziale na podstawowe linie biznesowe obejmujące sprzedaż
systemu PocketECG wraz z usługami wspierającymi korzystanie z systemu, usługi centrum outsourcingu
telemedycznego, usługi związane z nieinwazyjnym sprzętem medycznym, usługi programistyczne dla branży
medycznej oraz usługi związane z badaniami skuteczności terapii antyarytmicznych.
W prognozie przychodów ze sprzedaży systemu PocketECG uwzględniono model sprzedaży stosowany w I połowie
2011 roku, zakładający abonamentowy model rozliczeń na rynku amerykańskim ze stałym poziomem wysokości
miesięcznego abonamentu, oraz pobieranie jednorazowej opłaty dla systemu sprzedawanego w Polsce i innych
krajach Europy. Dominującym rynkiem sprzedaży systemu PocketECG w okresie prognozy jest rynek Stanów
Zjednoczonych.
Na dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent jest w trakcie zaawansowanych negocjacji handlowych z
dotychczasowymi i nowymi kontrahentami dotyczących zamówień planowanych do realizacji w IV kw. 2011 r. oraz
w I kw. 2012 r. Ostateczna wysokość tych zamówień i terminy ich realizacji mogą mieć wpływ na uzyskane
przychody ze sprzedaży w okresie prognozy.

6.1.2. Założenia do prognozy kosztów operacyjnych
Struktura kosztów Spółki została sporządzona w wariancie porównawczym.
Istotną pozycję w strukturze kosztów działalności operacyjnej Spółki stanowią usługi obce. Kształtowanie się kosztu
usług obcych związanych z dotychczasową działalnością Spółki oszacowano w relacji do tempa wzrostu
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przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie prognozy. Koszt usług obcych związanych z realizacją celów
strategicznych Emitenta opisanych w pkt. 4.12.3 niniejszego Dokumentu, zaprognozowano jako niekapitalizowaną
część kosztu zatrudnienia programistów niezbędnych do realizacji danego celu emisyjnego. Koszt ten ustalono jako
iloczyn liczby programistów oraz przyjętej stawki wynagrodzenia dla wysokiej klasy specjalisty.
Koszty zużycia materiałów bezpośrednich do produkcji urządzenia PocketECG oszacowano w oparciu o historyczne
dane dotyczące kosztu produkcji urządzenia.
W celu oszacowania kosztu wynagrodzeń, pracowników Spółki przydzielono do poszczególnych działów
w strukturze organizacyjnej. W każdej z wydzielonych grup w strukturze, na podstawie danych operacyjnych za
2010 rok, obliczono poziom średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz poziom narzutu na wynagrodzenie
w procentach. Koszty zatrudnienia w większości działów wzrastają zgodnie z założonym przez Narodowy Bank
Polski poziomem wskaźnika nominalnego wzrostu kosztów pracy. W okresie prognozy założono wzrost
zatrudnienia o 2 pracowników.

6.1.3. Prognoza kosztów finansowych
Z uwagi na fakt, iż Emitent nie korzysta z długoterminowych oprocentowanych zobowiązań finansowych i w bardzo
niewielkim stopniu korzystał w przeszłości z krótkoterminowych kredytów i pożyczek, jak również nie planuje
zaciągać takich zobowiązań w okresie prognozy, przygotowane projekcje nie zawierają prognozy kosztów
finansowych związanych z obsługą zadłużenia.
W prognozie nie ujęto również innych kategorii kosztów finansowych, gdyż ponoszone przez Spółkę w przeszłości
koszty finansowe wynikające ze zrealizowanych różnic kursowych nie wpływały w sposób zasadniczy na osiągane
wyniki finansowe.

6.1.4. Prognoza amortyzacji i nakładów inwestycyjnych
W okresie prognozy założono kapitalizację części kosztów wytworzenia technologii ponoszonych przez Spółkę
w związku z realizacją celów emisyjnych. Kapitalizowane koszty ujęto w pozycji koszty zakończonych prac
rozwojowych wykazywanej w ramach wartości niematerialnych i prawnych w aktywach trwałych. Prognozę
amortyzacji sporządzono w oparciu o stawkę amortyzacyjną dla wartości niematerialnych i prawnych przyjętą
w wysokości 20% rocznie.

6.1.5. Prognoza składników kapitału obrotowego
Podstawą do sporządzonej prognozy poszczególnych składników kapitału obrotowego były założone przez Zarząd
poziomy cykli rotacji w relacji do odpowiednich zmiennych wynikających z rachunku wyników.

6.2.

Prognoza wybranych danych finansowych Medicalgorithmics S.A.

Tabela 8 Historyczne oraz prognozowane wybrane dane finansowe Emitenta
Wyszczególnienie, tys. PLN

2010

2011P*

Przychody netto ze sprzedaży

4 107,3

7 089,9

Zysk (strata) netto

1 748,4

2 789,5

Źródło: Emitent
*Uwagi: P – Dane prognozowane na podstawie prezentowanych założeń. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent prowadzi
zaawansowane rozmowy handlowe dotyczące zamówień, które będą realizowane w IV kw. 2011 r i I kw. 2012 r. W zależności od ostatecznych
wielkości i terminów realizacji tych zamówień, możliwe jest uzyskanie w roku objętym prognozą finansową (2011 r.) przychodów netto ze
sprzedaży pomiędzy 5,1 mln PLN a 7,5 mln PLN. Ostateczna wysokość przychodów będzie miała wpływ na wartość osiągniętego wyniku netto.
Wobec postępującego w roku 2011 zwiększania rentowności działalności Emitenta, ostateczny wynik finansowy netto w prognozowanym
okresie może znaleźć się w przedziale pomiędzy 2,1 mln PLN a 3,0 mln PLN.
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7. ZAŁĄCZNIKI
7.1.

Odpis aktualny Emitenta z rejestru przedsiębiorców KRS
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Statut Spółki
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Medicalgorithmics S.A.
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; ------------------------------------------------------------------------
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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; ---------------------------------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. ----------------------------------------------KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI
§5
1.
2.

Kapitał zakładowy wynosi 249.232,60 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa
złote 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 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 na okaziciela serii C 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.--------------
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§6
1. Akcje są zbywalne.-----------------------------------------------------------------2. Zbycie akcji nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.---------------------§7
3. 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 3.360,00 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych (kapitał docelowy).--------------------------------------------------------2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd, po uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej, upoważniony jest do kilkukrotnego przeprowadzenia podwyższenia
kapitału zakładowego (wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii D i
następujących po niej] nie więcej niż 33600 akcji) Spółki poprzez emisję w drodze oferty
niepublicznej akcji na okaziciela Serii D i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.----------------3. Zarząd może wydać akcje Serii D i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
-----------------------4. Zarząd może oferować objęcie akcje Serii D i następnych serii emitowanych w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie pracownikom
Spółki lub partnerom biznesowym Spółki. ----------------------------------------------------------------5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014
roku. -----------------------------------------------------6. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych
w ramach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. ----7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------8. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 6 i 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej,
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 w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, ----------------------------------------b) podejmowania uchwał oraz innych działań 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 akcji do obrotu na rynku
regulowanym.-----------------------------------------------------------------ORGANY SPÓŁKI
§ 10
Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. ------------
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WALNE ZGROMADZENIE

1.
2.

3.

1.

2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 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
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez swoich pełnomocników. -------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. --------------------------------------------Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki. ------------------------------------------------------------------§ 13
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla
których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi dotyczące większości głosów. -------------------------------------------Większości trzech czwartych głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach: zmiany statutu, -----------------------------------------------------------------rozwiązania spółki, ------------------------------------------------------------przymusowego umorzenia akcji. --------------------------------------------§ 14
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -------------rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------------------uchylono
wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków, -----------------------------------------------------------podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, --------------------------------podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, ------------------tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, -----------------------------------ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, --------------------
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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 jest 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

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.

§ 17
Rada Nadzorcza składa się minimum z 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu)
członków powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję. -------------------------------------------------------------------------------Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie.
Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. -----Rada Nadzorcza powołuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. -----------------------------------------------------------------------------Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady
Nadzorczej. ---------------------------------------------§ 18
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście --Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym
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lub w miarę potrzeby częściej. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty
elektronicznej.--------------------------------------------------------------------------3. 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
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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. --------------------------------4. 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. ---------------------------------------------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: ---------------------------------------------------------------------1. dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------2. inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------3. podwyższenie kapitału zakładowego, -------------------------------------------4. odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe. -------------------------2. Walne Zgromadzenie ustala dzień, na który sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych
do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
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3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------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.-------------------------------------------------------§ 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.----------------------------------------------------------------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.“ --------------------
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Rep. A nr 10758/2010
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Rep. A nr 8307/2
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8. ROZDZIAŁ: OBJAŚNIENIA TERMINÓW I SKRÓTÓW
Poniższe terminy zastosowane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, mają takie znaczenie, jakie zostało im
przypisane poniżej (definicje odnoszą się zarówno do liczby pojedynczej jak i mnogiej), chyba że z treści lub
kontekstu niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynika co innego.
Tabela 9. Definicje i skróty
Skrót

Definicja
- 1.747.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A

Akcje Serii A, B, C

- 508.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 236.926 akcji zwykłych na okaziciela serii C

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. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny/ Dokument

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

Doradca Prawny

Kancelaria Radców Prawnych Kurek, Kościółek, Wójcik sp. p. z siedzibą w Krakowie

Dyrektywa 2003/71/WE

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu
papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

Dz.U.

Dziennik Ustaw

Emitent/ Spółka

Medicalgorithmics Spółka Akcyjna, Medicalgorithmics S.A.

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

EUR

Waluta wprowadzona w 15 krajach należących do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych

Giełda/ GPW/ GPW S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Instrumenty
Finansowe
Instrumenty Finansowe

Emitenta/

Akcje Serii A, B i C, Prawa do Akcji Serii B i C

Inwestor

Podmiot nabywający Instrumenty Finansowe Emitenta

KC

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

KDPW/ KDPW S.A./ Depozyt/ Krajowy
Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Komisja/ KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KPC

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

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn. zm.)

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ordynacja podatkowa

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

Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

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

PLN/ zł

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

RN/ Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. 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 r. 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 r. 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 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –j.t. .)

ustawa o ochronie
konsumentów/ uOKiK

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

konkurencji

i

ustawa o ofercie publicznej/ uOfertPubl

Ustawa 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.)

ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych

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

ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych

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

ustawa o podatku
cywilnoprawnych

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

ustawa o
darowizn

podatku

od

od

czynności

spadków

i

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

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 r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U.04.54.535 z późn. zm.)

WE

Wspólnota Europejska

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

Zarząd

Zarząd Emitenta
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