
 

Uchwała nr 11 
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 13 lipca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy 2019 

  
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”) postanawia, co następuje:  

 
 

§ 1  
 

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 
roku (“Sprawozdanie”), które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
  
  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 
 
 

Uchwała nr 12 
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 13 lipca 2020 r.  
w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odnośnie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics 

za 2019 rok  
 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 
Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,  

po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 
2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2019 roku oraz 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2019 rok, jak również   
 
po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską 
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,  
 
mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w 
uchwale nr 2 Rady Nadzorczej nr 2/2019 z dnia 26 marca 2020 r., będącej częścią raportu rocznego Spółki za 
2019 rok, 
 
postanawia, co następuje:  

 
§ 1  

 
Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie: 

(i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,  
(ii) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,  
(iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2019 roku, 
(iv) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2019 rok. 

 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 



 

Uchwała nr 13  
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 13 lipca 2020 r.  
w sprawie oceny rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za 2019 rok  

  
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 
Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,   
 
po rozpatrzeniu uchwały nr  2/2020 Zarządu Spółki z dnia 3 lipca 2020 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16 593 

783,57 złote (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote 

pięćdziesiąt siedem groszy ) na kapitał zapasowy Spółki,  

 
postanawia, co następuje:  

 
§ 1  

 
Rada Nadzorcza Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu 

odnośnie przeznaczenia całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16 593 783,57 złote 

(słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt 

siedem groszy)  na kapitał zapasowy Spółki.  

 
  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 

 
 

Uchwała nr 14 
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 13 lipca 2020 r.  
w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odnośnie udzielenia 

absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2019 rok 
 
  

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu 
Spółki,  postanawia, co następuje:  

 
§ 1  

 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom 
Zarządu Spółki za 2019 rok: 

(i) Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Dziubińskiemu - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   

(ii) Członkowi Zarządu ds. Finansowych - Panu Maksymilianowi Sztandera - z wykonania obowiązków w 
okresie od 22 lipca  2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 


