
 

 

Medicalgorithmics S.A. Niniejszy Regulamin Obiegu Informacji Poufnych przeznaczony jest do użytku wewnętrznego 

Medicalgorithmics S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie 

Regulaminu bez zgody pełnomocnika d.s. Informacji Poufnych jest zabronione. 

Strona 1 z 13 

 

 

                                                                                                                                                

REGULAMIN OBIEGU INFORMACJI POUFNYCH SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. 

przyjęty dnia 9.09.2014 r. uchwałą nr 1/9/2014 Zarządu Medicalgorithmics S.A., zmieniony dnia 

10.07.2017 r. uchwałą nr 1/07/2017 Zarządu Medicalgorithmics S.A. 

Niniejszy regulamin określa zasady zachowania w poufności oraz obiegu informacji uznawanych za 

poufne jak również przechowywania list osób mających dostęp do tych informacji, zgodnie z 

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) 

(„MAR”) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie  instrumentami finansowymi  (Dz.U. 2005 nr 

183 poz. 1538 z późn. zm) („Ustawa o obrocie”), obowiązujące w spółce Medicalgorithmics S.A. 

(„Spółka”). 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Informacją poufną jest informacja, która dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Spółki lub jej 

instrumentów finansowych (np. akcji) i nie została przekazana do publicznej wiadomości oraz 

jest cenotwórcza i precyzyjna („Informacja Poufna”)(art. 7 ust. 1 MAR). 

 

Informacja cenotwórcza1 to taka, która po przekazaniu do publicznej wiadomości miałaby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę instrumentów finansowych (np. akcji) lub na ceny 

powiązanych pochodnych instrumentów finansowych, tzn. racjonalny inwestor 

prawdopodobnie wykorzystałby ją przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (art. 7 ust. 4 

MAR). 

 

Informacja precyzyjna to taka, która wskazuje na zbiór okoliczności, które istnieją lub można 

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

oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli jest w wystarczającym stopniu szczegółowa, aby 

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

okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów 

pochodnych. (art. 7 ust. 2 MAR). 

 

2. Informacją Poufną może być także:  

a) informacja odnosząca się do okoliczności lub zdarzeń przyszłych, których wystąpienia 

można zasadnie oczekiwać (patrz wyżej: Informacja precyzyjna), 

b) etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest 

zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia (np. proces negocjacji) 

(art. 7 ust. 2 zd. 2 oraz ust. 3 MAR), 

                                                           
1 Informacja ma charakter cenotwórczy, gdy jej treść pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej 

upublicznienia na cenę instrumentu finansowego. Nie jest przy tym istotne, czy ta prognoza się ziści. Ocenę winien przeprowadzić 
dysponent tej informacji, niejako informacji "podejrzanej" o to, że może stanowić informację cenotwórczą. 
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o ile spełnione zostaną wszystkie wyżej wymienione cechy Informacji Poufnej. 

 

3. Informację Poufną stanowią również raporty finansowe (kwartalne, półroczne, roczne). 

 

4. Pełnomocnik (zdefiniowany w punkcie II. poniżej) zobowiązany jest do sporządzania list osób 

fizycznych posiadających dostęp do Informacji Poufnych (patrz punkt V. 1 poniżej). 

Przykłady okoliczności lub zdarzeń stanowiących Informacje Poufne znajdują się w Załączniku nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

II. Pełnomocnik do spraw Informacji Poufnych 

 

1. W celu wykonywania obowiązków Spółki w zakresie Informacji Poufnych powołuje się 

pełnomocnika d.s. Informacji Poufnych („Pełnomocnik”).  

 

2. W zakresie kompetencji Pełnomocnika jest: 

a) zbieranie Informacji Poufnych przekazywanych przez Osoby Zobowiązane (zdefiniowane 

w punkcie III 1. poniżej), 

b) sporządzanie i prowadzenie list osób fizycznych posiadających dostęp do określonych 

Informacji Poufnych, 

c) sporządzenie i prowadzenie listy osób mających stały dostęp do Informacji Poufnych,  

d) pouczanie Osób Zobowiązanych wprowadzonych na listy, o których mowa powyżej, o 

obowiązkach wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz o sankcjach 

mających zastosowanie w razie wykorzystywania Informacji Poufnych i bezprawnego 

ujawnienia Informacji Poufnych, 

e) kontakt z Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie obiegu Informacji Poufnych i 

Opóźnionych Informacji Poufnych (zdefiniowanych w punkcie VI. 1 poniżej) oraz 

kompetencji wskazanych w punktach a) – d) powyżej. 

 

3. Pełnomocnika powołuje Zarząd Spółki. Uchwała Zarządu o powołaniu Pełnomocnika powinna 

zawierać następujące dane Pełnomocnika: imię, nazwisko, adres email, telefon, stanowisko                  

w Spółce. 

 

III. Obowiązki osób fizycznych mających dostęp do Informacji Poufnej 

 

1. Osoby posiadające Informację Poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, 

posiadaniem akcji lub innych instrumentów finansowych Spółki, zatrudnieniem w Spółce na 

podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie o podobnym charakterze (umowa o 

współpracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło), w szczególności członkowie zarządu, rady 

nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Spółki, pracownicy, biegli rewidenci („Osoby 

Zobowiązane”) zobowiązane są do bezprawnego nie ujawniania i nie wykorzystywania 

Informacji Poufnej oraz do nie udzielania rekomendacji ani nie nakłaniania innych osób do 

wykorzystywania Informacji Poufnej. 
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Bezprawne ujawnianie Informacji Poufnej to ujawnianie posiadanej Informacji Poufnej innej 

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

wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków (art. 14 lit. c MAR w 

zw. z art. 10 MAR). Ujawnienie może nastąpić przykładowo przez przekazanie lub 

umożliwienie , czy też ułatwienie wejścia w posiadanie Informacji Poufnej przez osobę 

nieuprawnioną, także wskutek jej nieodpowiedniego zabezpieczenia.  

 

Wykorzystywanie Informacji Poufnej to nabywanie lub zbywanie na własny rachunek lub na 

rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych (w tym akcji), 

których informacja ta dotyczy lub anulowanie lub zmiana zlecenia dotyczącego instrumentu 

finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed 

wejściem w posiadanie Informacji Poufnej. Zabronione jest również samo usiłowanie 

wykorzystania Informacji Poufnej (art. 14 lit. a MAR w zw. z art. 8 ust. 1 MAR).  

 

Udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innych osób do wykorzystywania Informacji 

Poufnej to udzielanie rekomendacji, na podstawie posiadanej Informacji Poufnej, aby inna 

osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe (w tym akcje), których informacja ta dotyczy, 

jak również nakłanianie tej osoby do takiego nabycia lub zbycia, lub udzielanie rekomendacji, 

na podstawie posiadanej Informacji Poufnej, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, jak również nakłanianie 

tej osoby do takiego anulowania lub zmiany (art. 14 lit. b MAR w zw. z art. 8 ust. 2 MAR).  

 

2. Osoby Zobowiązane, w szczególności pozostające ze Spółką lub z innym podmiotem 

działającym w jej imieniu w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze lub pełniące funkcje w organach nadzorczych Spółki, posiadające 

dostęp do określonej Informacji Poufnej są zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania 

Pełnomocnikowi tego faktu, a także do wskazania osób, którym przekazały daną Informację 

Poufną, w celu wpisania ich na listę, o której mowa w punkcie V. 1 poniżej.  

 

3. Osoby Zobowiązane, niezwłocznie po faktycznym uzyskaniu dostępu do Informacji Poufnej 

zgłaszają ten fakt Pełnomocnikowi. Zgłoszenie Pełnomocnikowi faktu uzyskania dostępu do 

Informacji Poufnej przez Osobę Zobowiązaną powinno nastąpić na piśmie lub za pomocą 

poczty elektronicznej na adresy email Pełnomocnika wskazane w uchwale Zarządu i zawierać 

następujące dane („Zgłoszenie”):  

a) treść Informacji Poufnej,  

b) datę i godzinę oraz sposób uzyskania dostępu do Informacji Poufnej, 

c) aktualny adres zamieszkania, 

d) numer PESEL, 

e) numer telefonu służbowego i prywatnego, 

f) wykaz osób, którym Osoba Zobowiązana udostępniła zgłaszaną Informację Poufną wraz z 

podaniem daty, sposobu i przyczyny udostępnienia.  
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Osoba Zobowiązana każdorazowo oznacza posiadaną Informację Poufną jako poufną oraz 

zabezpiecza ją przed nieuprawnionym dostępem. 

 

Faktyczny dostęp do Informacji Poufnej oznacza sytuację, kiedy zapoznanie się z treścią 

Informacji Poufnej jest nieograniczone i nie wiąże się z koniecznością podjęcia dodatkowych 

czynności w celu jej pozyskania. Taki dostęp może uzyskać np. kadra menedżerska, 

pracownicy biura, audytu, księgowości, informatycy wykonujący czynności techniczne lub 

posiadający dostęp do określonych baz danych lub serwerów, członkowie rady nadzorczej, 

pracownicy kancelarii prawnych obsługujących Spółkę np. wykonujący due diligence Spółki, 

zewnętrzni doradcy, tłumacze, banki itp. 

 

IV. Okresy Zamknięte 

 

1. Okresem Zamkniętym jest:  

a) okres od wejścia w posiadanie Informacji Poufnej do momentu przekazania tej Informacji 

Poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości (patrz punkt V. II), oraz 

b) okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu finansowego (kwartalnego, 

półrocznego, rocznego), który Spółka ma obowiązek podać do wiadomości publicznej 

(art. 19 ust. 11 MAR). 

 

2. W Okresie Zamkniętym Osoby Zobowiązane nie mogą dokonywać żadnych transakcji (w tym 

nabywać ani zbywać) na rachunek własny lub osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 

akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych 

z nimi instrumentów finansowych. 

 

Okresy Zamknięte wynikające z punktu 1 b) powyżej określone zostały w Kalendarzu 

Inwestora znajdującym się na stronie Spółki w dziale Relacje Inwestorskie:  

http://www.medicalgorithmics.com/pl/relacje-inwestorskie/kalendarz-inwestora/  

 

Osoby Zobowiązane powinny pilnować wprowadzonych w Spółce zasad poufności w ramach 

wewnętrznych zespołów roboczych „chińskie mury” (tj. Osoby Zobowiązane nie powinny 

rozmawiać  z innymi o tym, czym się zajmują w ramach obowiązków służbowych). 

Sankcje, jakie grożą Osobom Zobowiązanym za nieprzestrzeganie zasad poufności opisane 

zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

V. Obowiązki Spółki: 

 

Zawsze gdy powstanie Informacja Poufna lub Spółka ją zidentyfikuje, Pełnomocnik w imieniu 

Spółki powinien: 

 

1. Sporządzić listę osób mających dostęp do Informacji Poufnej (art. 18 MAR).  

2. Przekazać Informację Poufną niezwłocznie do publicznej wiadomości (art. 17 ust. 1 

Rozporządzenia MAR).  

http://www.medicalgorithmics.com/pl/relacje-inwestorskie/kalendarz-inwestora/


 

 

Medicalgorithmics S.A. Niniejszy Regulamin Obiegu Informacji Poufnych przeznaczony jest do użytku wewnętrznego 

Medicalgorithmics S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie 

Regulaminu bez zgody pełnomocnika d.s. Informacji Poufnych jest zabronione. 

Strona 5 z 13 

 

 

                                                                                                                                                

 

    Ad 1. Pełnomocnik sporządza: 

 

a) listy osób mających dostęp do poszczególnych Informacji Poufnych; 

b) listę osób mających stały dostęp do Informacji Poufnych. 

 

a) Listę osób fizycznych posiadających dostęp do poszczególnej Informacji Poufnej sporządza 

Pełnomocnik na podstawie zgłoszeń otrzymanych od Osób Zobowiązanych dysponujących 

Informacją Poufną w trybie, o którym mowa w punkcie III. 3 Regulaminu („Lista”). Dla każdej 

Informacji Poufnej Pełnomocnik sporządza odrębną Listę. Pełnomocnik sporządza Listę w 

formie elektronicznej i przechowuje przez okres co najmniej 5 lat od daty jej sporządzenia, a 

w przypadku aktualizacji  listy przez okres co najmniej 5 lat o daty ostatniej aktualizacji, w 

sposób zapewniający jej poufność chyba, że odrębne przepisy wymagają jej dłuższego 

przechowywania. Pełnomocnik wpisuje na Listę wszystkie osoby fizyczne (także nie będące 

pracownikami Spółki) posiadające faktyczny dostęp do Informacji Poufnej, na podstawie 

zgłoszenia Osoby Zobowiązanej o którym mowa w punkcie III. 2 i 3 regulaminu. 

 

Lista sporządzana jest zgodnie z wzorem określonym przez Komisję UE w załączniku nr 1 (wzór 

nr 1) do rozporządzenia wykonawczego 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego 

wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających 

dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.   

 

b) Pełnomocnik sporządza również oddzielną listę osób fizycznych mających stały dostęp do 

informacji poufnych („Stała Lista”). Na Stałą Listę zostają wpisane osoby, które z uwagi na 

pozycję w strukturze Spółki mają stały dostęp do Informacji Poufnych dotyczących Spółki i jej 

instrumentów finansowych (np. członkowie Zarządu). 

 

Lista sporządzana jest zgodnie z wzorem stanowiącym określonym przez Komisję UE w 

załączniku nr 1 (wzór nr 2) do rozporządzenia wykonawczego 2016/347 z dnia 10 marca 2016 

r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu 

list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.   

 

Przy dokonywaniu wpisu Pełnomocnik poucza osobę wpisywaną na daną listę o obowiązkach 

wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz o sankcjach mających 

zastosowanie w razie wykorzystywania Informacji Poufnej i bezprawnego ujawnienia 

Informacji Poufnej, co powinno zostać potwierdzone podpisem pouczanej osoby złożonym 

pod pouczeniem (art. 18 ust. 2 MAR). 

 

Ad. 2. Przekazanie Informacji Poufnej do publicznej wiadomości. Niezwłocznie po zajściu zdarzeń 

lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, 

Spółka przekazuje Informację Poufną do publicznej wiadomości w drodze: 
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a) publikacji przez Pełnomocnika w systemie ESPI (elektroniczny system przekazywania 

informacji Komisji Nadzoru Finansowego) oficjalnego komunikatu Spółki, zatwierdzonego 

przez Członka Zarządu. System ESPI wysyła komunikat jednocześnie do Komisji Nadzoru 

Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz za pośrednictwem PAP (Polskiej 

Agencji Prasowej) do portalu informacyjnego GPW Infostrefa (www.gpwinfostrefa.pl).  

b) umieszczenia opublikowanej Informacji Poufnej w sieci Internet na stronie internetowej 

Spółki w dziale Relacje Inwestorskie / Raporty 

http://www.medicalgorithmics.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/, 

z wyłączeniem danych osobowych osób, których te informacje dotyczą. 

 

Przekazaniem do publicznej wiadomości Informacji Poufnej nie jest ujawnienie Informacji 

Poufnej wyłącznie na stronie internetowej Spółki, ujawnienie Informacji Poufnej podczas 

publicznych konferencji prasowych, konferencji naukowych czy okolicznościowych, ujawnienie 

Informacji Poufnej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, w ramach sprawozdań lub w 

drodze realizacji prawa akcjonariusza do informacji albo publikacji wyroku sadowego. Taka 

informacja pozostaje wciąż Informacją Poufną a jej ujawnienie i wykorzystanie obwarowane 

jest sankcjami.  

 

VI. Opóźnienie publikacji Informacji Poufnej   

 

1. Zgodnie z art. 17 ust. 4 MAR w przypadku, gdy niezwłoczne przekazanie Informacji Poufnej do 

wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki, może ona na 

własną odpowiedzialność opóźnić na czas określony publikację Informacji Poufnej 

(„Opóźniona Informacja Poufna”).  

 

Warunkiem dokonania opóźnienia publikacji Informacji Poufnej jest: 

a) zachowanie w poufności tej informacji do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, 

b) fakt, iż opóźnienie prawdopodobnie nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii 

publicznej.  

 

2. Tryb opóźnienia publikacji Informacji Poufnej: 

a) Po otrzymaniu od członka zarządu decyzji o opóźnieniu publikacji Informacji Poufnej, 

Pełnomocnik  podejmuje działania mające na celu ochronę Opóźnionej Informacji Poufnej 

i zachowanie jej w poufności przez: 

i. ochronę dokumentów, systemów i sieci teleinformatycznych, w których Opóźnione 

Informacje Poufna są gromadzone i przechowywane, a także kontrolę obiegu 

Opóźnionej Informacji Poufnej, 

ii. poinformowanie o opóźnieniu publikacji Informacji Poufnej Osób Zobowiązanych 

wpisanych na Listę dotyczącą tej informacji. 

http://www.medicalgorithmics.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/
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b) Udostępnienie Opóźnionej Informacji Poufnej kolejnym osobom może być dokonywane 

wyłącznie za zgodą Pełnomocnika. W takim przypadku, równocześnie z udostępnieniem 

Opóźnionej Informacji Poufnej osobie trzeciej Osoba Zobowiązana przesyła 

Pełnomocnikowi wiadomość  email, na adresy poczty elektronicznej Pełnomocnika 

wskazane w uchwale zarządu, zawierającą następujące dane („Zawiadomienie”): 

i. imiona i nazwisko osoby, której udostępniła Opóźnioną Informację Poufną oraz jej 

aktualny adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu służbowego i prywatnego, 

ii. datę i godzinę przekazania dostępu do Opóźnionej Informacji Poufnej, 

iii. zakres, sposób i przyczyny udostępnienia Opóźnionej Informacji Poufnej. 

3. Tryb ujawnienia Opóźnionej Informacji Poufnej: 

a) Pełnomocnik przekazuje Opóźnioną Informację Poufną do publicznej wiadomości 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn opóźnienia ze wskazaniem, że publikowana Informacja 

Poufna jest Opóźnioną Informacją Poufną. 

b) Natychmiast po przekazaniu Opóźnionej Informacji Poufnej do publicznej wiadomości 

Pełnomocnik przekazuje, za pomocą systemu ESPI, do kancelarii tajnej Komisji Nadzoru 

Finansowego (DIA-S) zawiadomienie o opóźnionej publikacji Informacji Poufnej wraz z 

pisemnym wyjaśnieniem oraz podaniem przyczyny uzasadniającej opóźnienie (zaistnienie 

przesłanek pozwalających Spółce na podjęcie takiej decyzji, a także brak przesłanki 

negatywnej wykluczającej możliwość opóźnienia). 
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Załącznik nr 1 – Sankcje wobec osób fizycznych 

1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a MAR, wykorzystuje informację poufną,  

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

tym karom łącznie (Art. 181 ust. 1 Ustawy o obrocie); 

 

2. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b MAR, udziela rekomendacji lub nakłania 

do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna,  

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom 

łącznie (Art. 182 Ustawy o obrocie); 

 

3. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c MAR, ujawnia informację poufną, 

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom 

łącznie (Art. 180 Ustawy o obrocie). 
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Załącznik nr 2 – Pouczenie o obowiązkach i sankcjach  

 

1. Przedmiot pouczenia 

 

Niniejsze pouczenie wskazuje obowiązki ciążące na Panu/Pani w związku z posiadaniem dostępu do 

informacji poufnych dotyczących spółki Medicalgorithmics S.A. („Medicalgorithmics”) w związku z 

zatrudnieniem, współpracą lub pełnieniem innej funkcji w Medicalgorithmics, jak również o 

sankcjach mających zastosowanie w razie naruszenia tych obowiązków.  

 

2. Podstawa prawna 

 

Podstawę prawną niniejszego pouczenia stanowią następujące akty prawne: 

 

(i) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

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

2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR“), 

(ii) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”). 

 

3. Definicja informacji poufnej 

 

Informacje poufne zostały zdefiniowane w art. 7 ust. 1 MAR jako informacje: 

(i) określone w sposób precyzyjny,  

(ii) które nie zostały podane do wiadomości publicznej,  

(iii) dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego 

lub większej liczby instrumentów finansowych,  

(iv) a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 

znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 

pochodnych instrumentów finansowych, tzn. racjonalny inwestor prawdopodobnie 

wykorzystałby je przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

 

Za informację poufną uznaje się także etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu, jeżeli sam w 

sobie spełnia kryteria informacji poufnych. 

 

W razie wątpliwości, czy dana informacja stanowi informację poufną należy zwrócić się do 

Dyrektora Działu Prawnego Medicalgorithmics z zapytaniem o jej charakter. 

 

4. Obowiązki 

 

a) Zakaz wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji 

poufnych (art. 14 lit. a MAR w zw. z art. 8 ust. 1 MAR) 
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Zgodnie z postanowieniami MAR zabronione jest wykorzystanie lub choćby usiłowanie wykorzystania 

posiadanej przez Pana/Panią informacji poufnej dotyczącej Medicalgorithmics: 

 

(i) nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub 

pośrednio, instrumenty finansowe Medicalgorithmics, których informacja ta dotyczy; 

(ii) w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego 

Medicalgorithmics, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed 

wejściem w posiadanie informacji poufnej. 

 

b) Zakaz rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji 

poufnych (art. 14 lit. b MAR w zw. z art. 8 ust. 2 MAR) 

 

Zgodnie z postanowieniami MAR zabronione jest: 

 

(i) udzielanie rekomendacji, na podstawie posiadanej przez Pana/Panią informacji poufnej 

dotyczącej Medicalgorithmics, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe 

Medicalgorithmics, których informacja ta dotyczy, jak również nakłanianie tej osoby do 

takiego nabycia lub zbycia;  

(ii) udzielanie rekomendacji, na podstawie posiadanej przez Pana/Panią informacji poufnej 

dotyczącej Medicalgorithmics, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące 

instrumentu finansowego Medicalgorithmics, którego informacja ta dotyczy, jak również 

nakłanianie tej osoby do takiego anulowania lub zmiany. 

 

c) Zakaz bezprawnego ujawniania informacji poufnych (art. 14 lit. c MAR w zw. z art. 10 MAR) 

 

Zgodnie z postanowieniami MAR zabronione jest ujawnianie posiadanych przez Pana/Panią 

informacji poufnych dotyczących Medicalgorithmics innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy 

ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, 

zawodu lub obowiązków.  

 

5. Sankcje 

 

a) Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a MAR, wykorzystuje informację poufną,  

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

obu tym karom łącznie (Art. 181 ust. 1 Ustawy o obrocie); 

b) Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b MAR, udziela rekomendacji lub nakłania do 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna,  

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom 

łącznie (Art. 182 Ustawy o obrocie); 

c) Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c MAR, ujawnia informację poufną, podlega 

grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie 

(Art. 180 Ustawy o obrocie). 
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6. Listy insiderów 

 

Na mocy art. 18 ust. 1 MAR Medicalgorithmics jest zobowiązana prowadzić listy wszystkich osób 

mających dostęp do informacji poufnych dotyczących Medicalgorithmics (tzw. listy insiderów).  

 

Istnieją dwa rodzaje list insiderów: 

a) stała lista insiderów – zawierająca dane osób mających dostęp do wszystkich informacji 

poufnych dotyczących Medicalgorithmics bez ograniczeń; 

b) listy insiderów prowadzone odrębnie dla każdej informacji poufnej – zawierające dane osób 

mających dostęp do poszczególnych informacji poufnych dotyczących Medicalgorithmics. 

 

Jeżeli spełnia Pan/Pani kryteria do umieszczenia na stałej liście insiderów zostanie Pan/Pani o tym 

poinformowany przez Medicalgorithmics.  

 

Nie będzie Pan/Pani jednak informowany o umieszczaniu na listach insiderów prowadzonych dla 

poszczególnych informacji poufnych.   

 

Listy insiderów zawierają następujące dane osób mających dostęp do informacji poufnych:  

(i) imię i nazwisko, 

(ii) nazwisko rodowe, 

(iii) numer telefonu służbowego, 

(iv) nazwa i adres przedsiębiorstwa w ramach którego uzyskany został dostęp do informacji 

poufnej (w niniejszym przypadku Usługodawcy), 

(v) data i godzina uzyskania oraz wygaśnięcia dostępu do danej informacji poufnej, 

(vi) data urodzenia, 

(vii) PESEL, 

(viii) prywatne numery telefonu (domowy i komórkowy), 

(ix) adres zamieszkania. 

 

Lista insiderów jest sporządzana w formie tabeli zgodnie z wzorem określonym przez Komisję UE jako 

załącznik nr 1 do rozporządzenia wykonawczego 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego 

wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp 

do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 596/2014.  

 

Medicalgorithmics zapewnia poufność i bezpieczeństwo list insiderów oraz umieszczonych na nich 

danych. Wgląd do list insiderów ma jedynie właściwy organ publiczny (Komisja Nadzoru 

Finansowego) na swoje żądanie. 

______________________________________________________________________________ 

 

Zapoznałem/-am się z powyższym pouczeniem w dniu ……………………………………………………………………. 

               Czytelny podpis: …...………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 3 – Przykłady okoliczności lub zdarzeń stanowiących Informacje Poufne 

 

Poniższy jest wyłącznie katalogiem przykładowym. Informacje spoza tej listy mogą stanowić 

Informacje Poufne: 

- podejmowanie lub wycofanie się z określonych rodzajów działalności gospodarczej,  

- nabycie lub zbycie istotnych aktywów, otrzymanie oferty dot. znacznych aktywów, 

- utrata wartości aktywów, (np. dokonanie odpisu lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości aktywów), 

- nabycie znacznego pakietu akcji lub udziałów w innym podmiocie,  

- planowane przejęcia,  

- zawarcie bądź rozwiązanie istotnych umów z kontrahentami,  

- aktualizacja umów długoterminowych,  

-  niedopełnienie warunków finansowania emitenta, 

- zawarcie lub rozwiązanie umów o kooperację,  

- tworzenie rezerw,  

- spowodowanie szkód związanych z produktem,  

- naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym także postępowania sądowe lub administracyjne 

w sprawie odpowiedzialności,  

- konieczność poniesienia istotnych nakładów,  

- stwierdzenie przypadków nieprawidłowości bilansowych,  

- wystąpienie stosunku dominacji lub zależności wobec innego podmiotu,  

- zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań,  

- uzyskanie znaczących licencji lub patentów, znaczące odkrycia,  

- zaistnienie podstaw do ogłoszenia upadłości,  

- zmiany w sposobie ustalania dywidendy,  

- rozpoczęcie procesów transformacyjnych lub łączeniowych przez emitenta,  

-podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego (informacja poufna powstaje już na etapie składania 

wniosku), 

- zmiany w strukturze akcjonariatu,  

- zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,  

- zmiana czy nawet zamiar rezygnacji z mandatu przed upływem kadencji prezesa zarządu spółki lub 

rady nadzorczej lub członków organów mających kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywierających wpływ na rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej emitenta  

- ogłoszenie wezwania na akcje emitenta,  

- zmiany w strukturze akcjonariatu, stosowanie środków stabilizacji kursu,  

- przewidywane zawieszenie notowań instrumentów finansowych,  

- zapowiedź rezygnacji członków władz spółki (etap pośredni), 

- fakt rozpoczęcia negocjacji związanych z zawarciem przez spółkę umowy istotnej (etap pośredni), 

- opracowywanie i wdrażanie nowych produktów istotnych z punktu widzenia działalności, procedur 

rejestrowych, łączenia się spółek,  

- zmiana kontroli (utrata kontroli nad aktywami, zmian, kradzież), 
- zmiana audytora, 
- lokowanie wolnego kapitału lub pozyskiwanie kapitału w celu nabywania papierów wartościowych 
(np. opcje walutowe), - zmiana polityki inwestycyjnej, 
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- zmiany w zakresie oczekiwanych zysków lub strat (jeśli prognoza jest wiarygodna i rzetelna to 

podlega przekazaniu jako informacja poufna (a nie bieżąca) 

- dzień dywidendy, nowa polityka w zakresie dywidendy, wielkość dywidendy (informacja poufna w 

momencie rekomendacji RN). 


