
 

 

Uchwała nr 21 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie wydania rekomendacji dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odnośnie zatwierdzenia sprawozdań finansowych 

oraz sprawozdań z działalności  

Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej 

Medicalgorithmics za 2021 rok 

 

 

Resolution no. 21 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on recommending the Annual General Meeting of 

the Company the approval of the financial 

statements and reports on the activities of   

Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics 

Group for 2021 

 

 

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 finansowego Spółki za 

2021 rok, sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Medicalgorithmics za 2021 rok, 

sprawozdania Zarządu z działalności 

Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej 

Medicalgorithmics w 2021 roku, jak również  

 

po zapoznaniu się z raportami z badania ww. 

sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę 

audytorską Grant Thornton 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 Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 28 kwietnia 

2022 r., będącej częścią raportu rocznego Spółki za 

2021 rok,  

 

postanawia, co następuje:  

 

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code 

and § 20 pt. 1 of the Company’s Statutes, 

 

after considering the financial statements of the 

Company for 2021, the financial statements of the 

Medicalgorithmics Capital Group for 2021, the 

Management Board’s report on the operation of 

Medicalgorithmics S.A. for 2021 and on the operation 

of the Medicalgorithmics Capital Group for 2021, and 

 

after getting acquainted with the reports from the audit  

of the above-mentioned financial statements prepared 

by the audit company Grant Thornton spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. with its 

registered office in Warsaw, 

 

having regard to the detailed report of the Supervisory 

Board on the results of the evaluation of the above-

mentioned reports contained in the Resolution of the 

Supervisory Board no. 15 of April 28, 2022, being part 

of the Company's annual report for 2022, 

 

decides as follows: 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie: 

(i) sprawozdania finansowego 

Medicalgorithmics S.A. za 2021 rok,  

(ii) sprawozdania Zarządu z działalności 

Medicalgorithmics S.A. za 2021 rok i z 

The Supervisory Board recommends to the Annual 

General Meeting of the Company approval of: 

(i) financial statements of 

Medicalgorithmics S.A. for 2021, 

(ii) the Management Board’s report on the 

operation of Medicalgorithmics S.A. for 

2021 and on the operation of the 



 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.  
Nad uchwałą oddano następujące głosy: 
Za                                                      6 głosów; 
Przeciw                                                      0 głosów; 
Wstrzymujących się                                 0 głosów. 

działalności Grupy Kapitałowej 

Medicalgorithmics za 2021 rok, 

(iii) skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej 

Medicalgorithmics za 2021 rok.  

 

Medicalgorithmics Capital Group for 

2021, 

(iii) consolidated financial statements of the 

Medicalgorithmics Capital Group for 

2021. 

 

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 

 

 

Uchwała nr 22 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie oceny rekomendacji Zarządu odnośnie 

pokrycia straty za 2021 rok 

 

Resolution no. 22 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on the evaluation of the Management Board's 

recommendation regarding the financial loss for 

2021  

 

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 3/05/2022  Zarządu Spółki 

z dnia 2 czerwca 2022 r. rekomendującej 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

pokrycie straty netto  za rok 2021 r. w wysokości 172 

369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w następujący 

sposób: część straty w kwocie 166 tyś PLN (sto 

sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z 

kapitału zapasowego, zaś pozostała kwota w 

wysokości 172 203  tyś. PLN (sto siedemdziesiąt dwa 

miliony dwieście trzy tysiące złotych) zostanie pokryta 

z zysków z lat przyszłych.    

 

postanawia, co następuje:  

 

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code 

and § 20.1 of the Company’s Articles of Association, 

 

having considered Resolution no. 3/05/2022 of the 

Management Board of the Company of 2 June 2022  

recommending to the Company's Ordinary General 

Meeting that the net loss for 2021 in the amount of PLN 

172,369 thousand (one hundred and seventy-two 

million, three hundred and sixty-nine thousand złoty) 

be covered as follows: part of the loss in the amount of 

PLN 166 thousand (one hundred and sixty-six 

thousand złoty) shall be covered from the reserve 

capital, while the remaining amount of PLN 172,203 

thousand (one hundred and seventy-two million, two 

hundred and three thousand złoty) shall be covered 

from future years' profits.    

decides as follows: 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i 

rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem 

Zarządu.  

The Supervisory Board supports the position of the 

Management Board and recommends that the 

Ordinary General Meeting of the Company adopts a 

resolution in accordance with the proposal of the 

Management Board. 

 

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 
 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                     6 głosów; 

Przeciw                                                      0 głosów; 

Wstrzymujących się                                 0 głosów. 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 23 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady 

Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. 

o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej za rok 2021 

 

 

 

Resolution no. 23 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on the adoption of the report of the Supervisory 

Board of  Medicalgorithmics S.A. on the 

remuneration of members of the Management 

Board and Supervisory Board for the year 2021 

 

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. (dalej 

odpowiednio „Rada Nadzorcza” oraz „Spółka”) 

postanawia, co następuje:  

 

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. 

(hereinafter  respectively referred to as the 

“Supervisory Board“ and the “Company”) decides as 

follows: 

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza przyjmuje niniejszym Sprawozdanie 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej za rok 2021,  sporządzone na podstawie 

art. 90g ust. 1 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. 2005 Nr 184, poz. 

1539, z późn. zm.), w brzmieniu stanowiącym 

Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

The Supervisory Board hereby adopts  the Report of 

the Supervisory Board of  Medicalgorithmics S.A. on 

the remuneration of members of the Management 

Board and Supervisory Board for the year 2021,  

prepared pursuant to Article 90g Section 1 of the Act 

of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions 

Governing the Introduction of Financial Instruments to 

Organised Trading, and Public Companies (Journal of 

Laws 2005 No. 184, item 1539, as amended), in the 

wording constituting the Attachment to this resolution. 

 

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                     6 głosów; 

Przeciw                                                      0 głosów; 

Wstrzymujących się                                 0 głosów. 

 



 

 

 

 

 

Uchwała Nr 24/2022 

Rady Nadzorczej  

Medicalgorithmics S.A. 

z dnia 4 czerwca 2022 roku 

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał 

wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”), działając na podstawie zasady 

nr 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

2021 oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co 

następuje: 

§1 

Niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał 

wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2022 r., 

stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 

podjęcia. 

 

Załączniki: 

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

 

 

Resolution no. 24/2022 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on giving opinions on draft resolutions 

introduced by the Management Board to the 

agenda of the Ordinary General Meeting of the 

Company 

Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its 

seat in Warsaw ("the Company"), pursuant to rule no. 

4.7. of the Code of Best Practice for WSE Listed 

Companies 2021 and § 20 point 8 of the Articles of 

Association, resolves as follows: 

 

§1 

hereby gives a positive opinion on the draft resolutions 

introduced by the Management Board of the Company 

to the agenda of the Ordinary General Meeting of the 

Company scheduled for June 30, 2022, constituting 

Appendix No. 1 to this resolution. 

 

§2 

This resolution comes into force upon its adoption. 

 

 

 

Attachments: 

1. Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of 

the Company. 

 

  

 
 

  

 

    
 

  



 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                     6 głosów; 

Przeciw                                                      0 głosów; 

Wstrzymujących się                                 0 głosów. 

 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 24 
 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU 
 

Uchwała nr 1/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana/Panią ____________________ 
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała nr 2/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia:  
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021, skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021, sprawozdania Zarządu  
z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku 
oraz rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2021; 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem  
z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu  
z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku,  
a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej 
rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2021; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021;  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Medicalgorithmics za rok 2021; 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz  

z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku; 



 

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021; 
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. 

za rok 2021; 
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej 

Medicalgorithmics S.A. za rok 2021; 
13. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków 

Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021; 
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;  
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 

16. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;  

17. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 

wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki; 

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała nr 3/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie 
finansowe Medicalgorithmics S.A. za rok 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 

1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów 
i pasywów sumę 70 072 tys. PLN (siedemdziesiąt milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);  

2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazującego stratę netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta 
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);  

3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego 
kapitał własny na 31 grudnia 2021 roku w wysokości 56 148 tys. PLN (pięćdziesiąt sześć milionów sto 
czterdzieści osiem tysięcy złotych);  

4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 706 tys. PLN (siedemset sześć 
tysięcy złotych);  

5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 4/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Medicalgorithmics za rok 2021 

 



 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek 
Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 
2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 

1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po 
stronie aktywów i pasywów sumę 114 410 tys. PLN (sto czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy 
złotych); 

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 
31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów 
sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy 
Medicalgorithmics S.A. w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści 
osiem tysięcy złotych);  

3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 
roku wykazującego na 31 grudnia 2021 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. 
w wysokości 47 385 tys. PLN (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);  

4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 
31 grudnia 2021 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 11 667 
tys. PLN (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);  

5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 5/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz  

 z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu 
z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 6/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie pokrycia straty za rok 2021 
 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu 
Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie 
pokrycia straty za rok 2021, postanawia, że strata netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa 
miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za rok 2021 r. zostanie pokryta w następujący sposób: część 
straty w kwocie 166 tyś PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zaś 
pozostała kwota w wysokości 172 203  tyś. (PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych) 
zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.    



 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021 

 
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Rekomendując pokrycie straty za rok 2021 
Zarząd Medicalgorithmics S.A. uwzględnił art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z powyższym 
przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 
Uchwała nr 7/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Zarządu ds. Finansowych za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maciejowi 
Gamrotowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 23 sierpnia 2021 r. do dnia 
31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 8/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Zarządu za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Jarosławowi 
Jerzakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 9/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu za 2021 rok 
 

§ 1 



 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi 
Dziubińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 
r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 10/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania obowiązków Członka 
Zarządu ds. Finansowych za 2021 rok 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maksymilianowi 
Sztandera, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 23 
sierpnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 11/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 
Zarządu za 2021 rok 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Marcinowi 
Gołębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 29 lipca 2021 
r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 12/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Panu Peter Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu 
za 2021 rok 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Peter 



 

Pellerito, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 13/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi 
Dziubińskiemu, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 14/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniącego Rady Nadzorczej  

za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi 
Wnorowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 26 czerwca 2021 r. oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 
27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym 
okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 15/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej za 2021 rok 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani 



 

Annie Sobockiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 16/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej za 2021 rok 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Stanisławowi Borkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 17/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Martinowi Jasińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 18/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Andrzejowi Gładyszowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 



 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 19/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej za 2021 rok 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Grzegorzowi Janasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 20/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Werner Engelhardt, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 21/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Brandon von Tobel, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 



 

Uchwała nr 22/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej za 2021 rok 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Markowi Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 25 października 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 23/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Arturowi Małkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 24/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Mariuszowi Matuszewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 25/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 26/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej za 2021 rok 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 
§ 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu 
Marcinowi Gołębickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 15 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 27/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie 

powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała nr 28/06/2022 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne 

Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na [●] osób. 



 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr 29/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz 

§ 14 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej 

wysokości: 

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,  

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 8.500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie,  

c) Członek Rady Nadzorczej: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie; 

§ 2 

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie  

w wysokości: 

1) 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu; 

2) 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Członka Komitetu. 

 

§ 3 

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie w wysokości: 

1) 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu; 

2) 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Członka Komitetu; 

 

§ 4 

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 r.  

 

§ 5 

a) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 3 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub 

odwołanie/rezygnacja z członkostwa lub pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub odpowiednim 

Komitecie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie  

w tym miesiącu. 

b) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 3 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za 

poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

c) Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków 

Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w tym funkcji członków odpowiedniego Komitetu,  

a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady 

Nadzorczej lub posiedzenia odpowiedniego Komitetu i z powrotem oraz koszty zakwaterowania,  

w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie odpowiedniego Komitetu odbywa się 

poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 



 

Uchwała nr 30/06/2022 
z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na 

okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich 

akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej 

emisji serii I i praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z 

art. 310 § 2- 4, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 14 Statutu Spółki, 

uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 34 

672,10 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) poprzez emisję 

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 346.721 (trzysta 

czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja („Akcje Serii I”).  

2. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 

KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („Subskrypcja Prywatna”), którzy zostali wskazani 

przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, jako spełniający następujące warunki („Warunki 

Uznania za Uprawnionego Inwestora”) określone w niniejszej uchwale („Uprawnieni Inwestorzy”):  

a) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, do zaproszenia ich do 

uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii I („Proces Budowania Księgi 

Popytu”) z grona osób, które: 

(i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w 

związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”);  

b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, do zaproszenia ich do 

uczestniczenia w Procesie Budowania Księgi Popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie  

a) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób.  

3. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii I po cenie, która nie 

będzie niższa od ceny minimalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 poniżej.  

4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej 

uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu 

Subskrypcji Prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii I, w drodze złożenia 

przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego Spółki. 

§ 2 

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące 

akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii 

I dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.  

 



 

§ 3 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I 

na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu 

oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii I, przy czym tak ustalona cena emisyjna nie 

może być niższa od pomniejszonej o 15 % (piętnaście procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej 

średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem 

transakcji pakietowych) z 15 dni, bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia Procesu Budowy Księgi 

Popytu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na ustalenie ceny emisyjnej zgodę musi wyrazić Rada Nadzorcza.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia 

wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii I w trybie Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu 

art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii I, w tym do: 

a) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii I i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii 

I, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii I może nastąpić nie później niż w terminie 

6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; oraz 

b) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby Akcji Serii I, jaka zostanie zaoferowana 

Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy 

czym: 

(i) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym 

jednocześnie akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Z 

(ii) wyczajne Walne Zgromadzenie („Dzień Pierwszeństwa”), którzy posiadają akcje uprawniające do 

wykonywania co najmniej 0,5 % (pół procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce („Uprawnieni 

Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii I w 

liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego 

Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie 

potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez takiego inwestora do liczby wszystkich 

istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby 

oferowanych  Akcji Serii I, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii I 

przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą 

całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w 

Obejmowaniu Akcji Serii I”);  

(ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w 

Obejmowaniu Akcji Serii I jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, 

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania 

za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem”):  

(aa) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, (1) 

przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był 

akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi 

Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii I, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd 

Spółki cena emisyjna; oraz  

(bb) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty 

objęcia Akcji Serii I, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii I, po cenie emisyjnej ustalonej 

przez Zarząd Spółki.  

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Serii I nieobjętych 

w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii I wybranym Uprawnionym Inwestorom po cenie nie 

niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, przy zachowaniu zgodności  

z przepisami obowiązującego prawa. 



 

4. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki 

Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego 

inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty 

objęcia Akcji Serii I zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży 

należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii I tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, 

którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii I na rzecz takiego 

Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem może zostać od strony technicznej dokonane w terminie 

określonym przez Zarząd Spółki.    

§ 4 

Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

 

§ 5 

1. Akcje Serii I oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, prawa do Akcji Serii I, będą przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do 

art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia 2017/1129. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej 

uchwały.  

2. Akcje Serii I oraz prawa do Akcji serii I będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Upoważnia 

się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w 

depozycie papierów wartościowych Akcji Serii I oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw 

do Akcji Serii I, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją.  

§ 6 

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej 

wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub 

zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.  

§ 7 

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 roku.  

 

§ 8 

W związku z niniejszą uchwałą, § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące 

brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 497.638,60 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 

trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 532.310,60 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące 

trzysta dziesięć złotych i sześćdziesiąt groszy).   

2. Na kapitał zakładowy składa się nie mniej niż 4.976.386 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 5.323.106 (pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) 

akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:  

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

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

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

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

e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,   

i) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 346.721 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) 



 

akcji zwykłych na okaziciela serii I”.  

§ 9 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki odpowiadającego treści 

złożonego przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. 

§ 10 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Opinia Zarządu 

Medicalgorithmics Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie: uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej 

akcji serii I.  

 

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zarząd spółki 

Medicalgorithmics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w dniu 1 czerwca 

2022 r. w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: (i) 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) 

dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I 

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) 

zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).  

 

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii I  

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I jest pozyskanie przez Spółkę 

dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finasowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii 

rozwoju oraz zabezpieczenie płynności Grupy. Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia  

4 lutego 2022 roku, że Zarząd podejmuje wielokierunkowe działania, których efektem ma być pozyskanie środków 

finansowych. Jednym z działań jest podjęcie czynności zmierzających do przedstawienia walnemu zgromadzeniu 

akcjonariuszy projektu uchwały, umożliwiającej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 20% 

nowych akcji na GPW, z uwzględnieniem liczby akcji serii H, wyemitowanych w ramach zakończonej emisji. 

Intencją Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z poszanowaniem zasady prawa 

pierwszeństwa, jest pozyskanie inwestora lub inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani długoterminowym 

wsparciem Spółki w osiąganiu powyższych celów.  

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku 

do wszystkich nowo emitowanych Akcji Serii I jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na fakt, że 

emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi szybki i efektywny sposób pozyskania kapitału dla Spółki.  

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru umożliwi poszerzenie bazy potencjalnych 

inwestorów poprzez zaoferowanie Akcji Serii I w subskrypcji prywatnej nowym inwestorom (innym niż obecni 

akcjonariusze Spółki), przy czym co do zasady nie pozbawi możliwości uczestnictwa w subskrypcji obecnych 

akcjonariuszy Spółki, gdyby wyrazili oni zainteresowanie uczestnictwem w ofercie na zasadach określonych dla 

potencjalnych inwestorów. Spowodowane jest to zawarciem w przedmiotowej uchwale mechanizmu 

zapewniającego prawo pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii I proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki, który 

zostanie zapewniony akcjonariuszom posiadającym nie mniej niż 0,5% ogólnej liczby głosów akcji Spółki na dzień 

rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze, spełniający przesłanki wskazane w 

uchwale w sprawie podwyższenia kapitału i zainteresowani uczestniczeniem w podwyższeniu kapitału i objęciem 

Akcji Serii I będą mieli możliwość utrzymania procentowego udziału w liczbie akcji i głosach także po realizacji tej 



 

emisji z formalnym wyłączeniem prawa poboru.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii I z pozbawieniem w całości prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje 

emisję Akcji Serii I, z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.  

 

2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I  

Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji 

Akcji Serii I oraz przede wszystkim w oparciu o kurs notowany akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi 

popytu, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii 

I, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym w czasie przeprowadzania procesu 

budowania księgi popytu na Akcje Serii I, oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania 

subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki.  

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, udzielenie Zarządowi 

Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.  

 

Wnioski 

Z uwagi na wskazane powyżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

w stosunku do Akcji Serii I jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki. Zarząd 

Spółki rekomenduje zatem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały.  

 

 

Uzasadnienie do uchwały: 

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I jest dodatkowych środków, których 

celem jest zapewnienie finasowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie 

płynności Grupy. Zarząd podjął wielokierunkowe działania, których efektem może być pozyskanie środków 

finansowych. Jednym z działań jest podjęcie czynności zmierzających do ponownego przedstawienia walmeu 

zgromadzeniu akcjonariuszy projektu uchwały, umożliwiającej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję do 20% nowych akcji na GPW, z uwzględnieniem liczby akcji serii H, wyemitowanych w ramach właśnie 

zakończonej emisji. Równolegle kontynuowany będzie przegląd dostępnych dla Spółki opcji strategicznych. Środki, 

które planuje pozyskać Spółka, zostaną spożytkowane przede wszystkim na zabezpieczenie płynności finansowej 

Spółki oraz rozwój strategicznych produktów. Dodatkowe finansowanie, wraz z równoległą rewizją ponoszonych 

przez spółki Emitenta kosztów operacyjnych, w ocenie Zarządu są najlepszą drogą do ochrony wartości aktywów 

Spółki i do monetyzacji dokonywanej transformacji modelu biznesowego.  

Intencją Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z poszanowaniem zasady prawa 

pierwszeństwa, jest pozyskanie inwestora lub inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani długoterminowym 

wsparciem Spółki w osiąganiu powyższych celów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                      6 głosów; 

Przeciw                                                      0 głosów; 

Wstrzymujących się                                 0 głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 25 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady 

Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 

obrotowy 2021 

 

 

Resolution no. 25 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on the adoption of the report of the Supervisory 

Board of Medicalgorithmics S.A. for the financial 

year 2021 

 

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. (dalej 

odpowiednio „Rada Nadzorcza” oraz „Spółka”) 

postanawia, co następuje:  

 

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. 

(hereinafter respectively referred to as the 

“Supervisory Board“ and the “Company”) decides as 

follows: 

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady 

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2021 roku (“Sprawozdanie”), które stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

The Supervisory Board adopts the Report of the 

Supervisory Board for the financial year ending on 

December 31, 2021 (the “Report”) which constitutes 

the Attachment no. 1 to this resolution. 

 

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 25  

 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  

MEDICALGORITHMICS S.A. 

ZA 2021 ROK 

 

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ  

 

Zgodnie ze Statutem Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 9 

członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie. Członkowie 

Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję. 

 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:   

 

• od 1 stycznia do 26 czerwca 2021 r.   

  

Michał Wnorowski        - Przewodniczący Rady Nadzorczej   

Mariusz Matuszewski    - Członek Rady Nadzorczej  

Artur Małek                   - Członek Rady Nadzorczej  

Marek Tatar                   - Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Urbanowicz   - Członek Rady Nadzorczej  

Marcin Gołębicki           - Członek Rady Nadzorczej   

  

• od 27 czerwca do 25 października 2021 r.   

 

Marek Dziubiński        - Przewodniczący Rady Nadzorczej   

Michał Wnorowski      - Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej  

Anna Sobocka              - Członek Rady Nadzorczej   

Stanisław Borkowski   - Członek Rady Nadzorczej   

Martin Jasinski             - Członek Rady Nadzorczej   

Brandon von Tobel      - Członek Rady Nadzorczej   

Marek Tatar                 - Członek Rady Nadzorczej   

 

• od 26 października do 31 grudnia 2021 r.   

  

Marek Dziubiński         - Przewodniczący Rady Nadzorczej   

Michał Wnorowski       - Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej  

Anna Sobocka               - Członek Rady Nadzorczej   

Stanisław Borkowski    - Członek Rady Nadzorczej   

Martin Jasinski              - Członek Rady Nadzorczej   

Andrzej Gładysz           - Członek Rady Nadzorczej   

Grzegorz Janas             - Członek Rady Nadzorczej   

Brandon von Tobel       - Członek Rady Nadzorczej   

Werner Engelhardt       - Członek Rady Nadzorczej   

  

W skład Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą niżej wymienione osoby:  

  

Marek Dziubiński         - Przewodniczący Rady Nadzorczej   

Michał Wnorowski       - Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej  



 

Anna Sobocka              - Członek Rady Nadzorczej   

Stanisław Borkowski      - Członek Rady Nadzorczej   

Martin Jasinski               - Członek Rady Nadzorczej   

Andrzej Gładysz            - Członek Rady Nadzorczej   

 

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają w stosunku do Spółki kryteria niezależności, oprócz Marka 

Dziubińskiego. Każdy z Członków Rady Nadzorczej, oprócz Marka Dziubińskiego, złożył stosowne oświadczenie 

o spełnianiu tych kryteriów.  

 

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ  

 

W okresie sprawozdawczym podstawę prawną działalności Rady Nadzorczej stanowiły przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”), Statut Spółki, 

Regulamin Rady Nadzorczej oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.  

 

W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 16 posiedzeń w następujących terminach: 

 

• 1 lutego 2021 r., 

• 29 marca 2021 r., 

• 8 kwietnia 2021 r., 

• 16 kwietnia 2021 r., 

• 26 kwietnia 2021 r., 

• 4 maja 2021 r., 

• 11 maja 2021 r., 

• 16 czerwca 2021 r., 

• 28 czerwca 2021 r., 

• 23 lipca 2021 r.,  

• 5 sierpnia 2021 r.,  

• 15 września 2021 r.,  

• 21 września 2021 r.,  

• 22 październik 2021 r.,  

• 4 listopada 2021 r.,  

• 10 listopada 2021 r.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:    

 

Imię i 

nazwisko 

Członka 

Rady 

Nadzorczej 

Data posiedzenia 

1.0

2 

29.

03 

8.0

4 

16.

04 

26.

04 

04.

05 

11.

05 

16.

06 

28.

06 

23.

07 

05.

08 

16.

09 

21.

09 

22.

10 

4.1

1 

10

.1

1 

Marek Tatar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ n/d n/d 

Artur Małek  ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Michał 

Wnorowski 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Krzysztof 

Urbanowicz 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 



 

Mariusz 

Matuszewsk

i 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Marcin 

Gołębicki  

✓ ✓ X* X* X* X* X* n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Anna 

Sobocka  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Stanisław 

Borkowski  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Marek 

Dziubiński  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Brandon 

von Tobel  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x x 

Martin 

Jasinski  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Grzegorz 

Janas  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ x 

Andrzej 

Gładysz 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ x 

Werner 

Engelhardt  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ✓ x 

*Marcin Gołębicki był nieobecny na tych posiedzeniach ze względu na to, że zgłosił swoją kandydaturę na Prezesa 

Zarządu Spółki i wyłączył się z prac Rady Nadzorczej w tym zakresie.  

Ponadto, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość w następujących terminach:  

 

• 30 marca 2021 r.,  

• 21 kwietnia 2021 r.,  

• 13 maja 2021 r.,  

• 17 maja 2021 r.  

• 14 czerwca 2021 r.,  

• 22 czerwca 2021 r.,  

• 2 sierpnia 2021 r.,  

• 5 sierpnia 2021 r.  

• 23 sierpnia 2021 r.  

• 22 września 2021 r.  

• 29 września 2021 r. 

• 23 października 2021 r.,  

• 24 listopada 2021 r.,  

• 3 grudnia 2021 r.  
 

Rada Nadzorcza w roku 2021 podjęła łącznie 33 uchwały.  

 

W części posiedzeń Rady Nadzorczej w 2021 roku uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki, kluczowi 

menedżerowie Spółki oraz spółek zależnych oraz prawnicy Spółki, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i 

przedkładali wszelkie dokumenty dotyczące funkcjonowania Spółki. Ponadto w części posiedzeń Rady Nadzorczej 

uczestniczyli przedstawiciele firmy audytorskiej Grant Thornton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

(dalej: „Firma Audytorska”).  

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności Spółki.  



 

 

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej 2021 roku były w szczególności:  

• ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 

Medicalgorithmics za rok 2021, 

• przedstawienie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie dywidendy za rok 2021, 

• zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, 

• wybór biegłego rewidenta Spółki na lata 2022-2023, 

• przeprowadzenie spotkań z kluczowymi menadżerami Spółki,  

• wybory Prezesa Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu,  

• zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2021,  

• nadzór nad procesem budżetowania, w szczególności poprzez zalecenia Zarządowi szczególnej 
ostrożności w planowaniu finansowym, wobec pogarszającej się sytuacji płynnościowej Spółki w trakcie 
2021 r.  

• nadzór nad procesem przeglądu opcji strategicznych, w szczególności projektami pozyskania 
inwestorów i kapitału dla Spółki. 

• nadzór nad sposobem wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych, w szczególności 
w odniesieniu do jej kondycji finansowej oraz przebiegu i efektów procesu przeglądu opcji strategicznych 
i pozyskiwania dla Spółki kapitału, 

• monitorowanie sytuacji spółki zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC w USA,  

• przegląd systemów motywacyjnych dla kluczowych pracowników.  
 

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorczą na bieżąco nadzorowała sytuację finansową i operacyjną Spółki oraz 

jej grupy kapitałowej oraz stopień realizacji budżetu, w tym monitorowała sytuację spółki zależnej Medi-Lynx 

Cardiac Monitoring LLC. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były każdorazowo bieżące dane bilansowe 

wynikające m.in. z ujawnień w ramach raportów okresowych. Rozpatrywane były uzyskiwane informacje i 

wyjaśnienia odnośnie wielkości poszczególnych pozycji bilansowych, wskaźników, przebiegu procesów 

zaopatrzenia, produkcji, kontraktowania, sprzedaży i wyrobów oraz usług Spółki.  

 

Na podstawie otrzymywanych wyjaśnień oraz wyników przeglądu i badania sprawozdawczości finansowej przez 

Firmę Audytorską, Rada Nadzorcza akceptowała poszczególne sprawozdania za kolejne okresy sprawozdawcze: 

sprawozdanie półroczne oraz roczne, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Kolejno 

publikowane raporty okresowe oraz sprawozdania będące ich podstawą, były omawiane z udziałem Zarządu, 

Dyrektora Finansowego oraz innych właściwych osób.  

 

III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ 

 

Komitet Audytu 

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej 

Medicalgorithmics S.A. (odpowiednio „Komitet Audytu” lub „KA RN”, „Spółka”) działał w oparciu o ustawę z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE oraz:  

- Załącznik nr 1 do Zalecenia Komisji WE z dn. 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie 

wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 

- rekomendacje i stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, 

- Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, 

- Regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 20 października 2017 r. 

uwzględniający treść ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz 



 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE.  

 

 

Skład Komitetu Audytu  

 

W okresie sprawozdawczym skład KNiW ulegał następującym zmianom:   

 

• od 1 stycznia do 27 czerwca 2021 r.  

 

Artur Małek                  - Przewodniczący Komitetu Audytu  

Michał Wnorowski       - Członek Komitetu Audytu  

Krzysztof Urbanowicz  - Członek Komitetu Audytu  

  

• od 28 czerwca do 27 lipca 2021 r.  

 

Michał Wnorowski  - Przewodniczący Komitetu Audytu  

Anna Sobocka         - Członek Komitetu Audytu  

Marek Tatar             - Członek Komitetu Audytu  

Brandon von Tobel  - Członek Komitetu Audytu   

  

• od 28 lipca do 25 października 2021 r. 

  

Michał Wnorowski  - Przewodniczący Komitetu Audytu  

Anna Sobocka         - Członek Komitetu Audytu  

Marek Tatar             - Członek Komitetu Audytu  

  

• od 26 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

Michał Wnorowski    - Przewodniczący Komitetu Audytu  

Anna Sobocka            - Członek Komitetu Audytu  

Andrzej Gładysz        - Członek Komitetu Audytu  

  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Komitetu Audytu pozostaje bez zmian.  

 

Niezależnymi Członkami Komitetu Audytu w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy są wszyscy Członkowie Komitetu 

Audytu. 

 

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają Członkowie 

Komitetu Audytu Pani Anna Sobocka oraz Pan Michał Wnorowski.  

 

Anna Sobocka specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas 

ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym 

zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 

lat pracy w audycie i doradztwie finansowym. Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. 

Ukończyła studia podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz 

studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie. Posiada tytuł biegłego 



 

rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i 

nadużyć gospodarczych (CFE). 

 

Michał Wnorowski ukończył w 1999 r. Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra. Jest on nieprzerwanie 

związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. W ciągu 27 lat kariery zawodowej, pracując dla instytucji 

finansowych zarządzających aktywami klientów oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek notowanych i 

nienotowanych, zajmował się między innymi analizą sprawozdań finansowych spółek, budowaniem modeli 

finansowych na podstawie sprawozdań finansowych w celu wyceny wartości przedsiębiorstw na potrzeby 

podejmowania decyzji inwestycyjnych, współpracą  

z biegłymi rewidentami oraz doradcami ds. wyceny z czołowych firm audytorskich. Od 2002 r. zasiada w radach 

nadzorczych i komitetach audytu spółek notowanych, odpowiadając za nadzór nad sprawozdawczością finansową 

tych spółek oraz nadzór nad przebiegiem badania ich sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. 

   

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka posiada Michał Wnorowski oraz Andrzej Gładysz. 

 

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. 

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wszystkie wymagania określone w Ustawie. 

Komitet Audytu odbył 11 posiedzeń w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął 7 uchwał (w 

dniach 16.02, 5.03, 12.03, 01.04, 17.05, 31.08). Posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym, a uchwały 

podejmowane były przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

W części posiedzeń Komitetu Audytu w 2021 roku uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki, w tym Członek Zarządu 

ds. Finansowych, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali wszelkie dokumenty dotyczące 

funkcjonowania Spółki. Ponadto, w części posiedzeń Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej 

niebędący członkami Komitetu Audytu, a także przedstawiciele Firmy Audytorskiej.  

 

Główne zagadnienia jakimi zajmował się Komitet Audytu w 2021 r: 

1. Bieżący nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej poprzez regularne omawianie  

z Zarządem wyników finansowych oraz projektów sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej. 

2. Bieżący nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej poprzez 

regularne spotkania z biegłym rewidentem oraz omawianie przebiegu i wniosków  

z badania oraz projektów sprawozdań z badania. 

3. Przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta dla Spółki na lata 2022-2023, które zostało 

zakończone wydaniem w dniu 17 maja 2021 rekomendacji dla Rady Nadzorczej wskazującej wybór firmy 

Grant Thornton na audytora Spółki (Uchwała nr 6/2021 Komitetu Audytu). 

4. Aktywny udział członków Komitetu Audytu w procesie poszukiwania i wyboru Dyrektora Finansowego 

Spółki w sierpniu 2021 r. 

5. Nadzór nad procesem budżetowania, w szczególności poprzez zalecenia Zarządowi szczególnej 

ostrożności w planowaniu finansowym, wobec pogarszającej się sytuacji płynnościowej Spółki w trakcie 

2021 r. 

6. Nadzór nad procesem przeglądu opcji strategicznych, w szczególności projektami pozyskania inwestorów 

i kapitału dla Spółki. 

7. Bieżący nadzór nad sposobem wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych, w 

szczególności w odniesieniu do jej kondycji finansowej oraz przebiegu i efektów procesu przeglądu opcji 

strategicznych i pozyskiwania dla Spółki kapitału. 

8. Cykliczne monitorowanie przebiegu sporu z organami podatkowymi w Stanie Texas. 

 

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń  

Rada Nadzorcza na podstawie uchwały z dnia 22 lipca 2019 r. utworzyła stały Komitet Nominacji  

i Wynagrodzeń (dalej: „KNiW”) w obrębie Rady Nadzorczej, delegując swoich członków do samodzielnego, lecz 



 

kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych. Uchwałą z dnia 22 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza 

uchwaliła Regulamin KNiW.  

Skład KNiW  

W okresie sprawozdawczym skład KNiW ulegał następującym zmianom:   

• od 1 stycznia do 27 czerwca 2021 r.   

 

Krzysztof Urbanowicz  -Przewodniczący KNiW, 

Marek Tatar   -Członek KNiW, 

Michał Wnorowski -Członek KNiW. 

 

• od 28 czerwca do 31 grudnia 2021 r.   

 

Pan Stanisław Borkowski  - Przewodniczący KNiW, 

Pan Martin Jasinski  - Członek KNiW,  

Pan Brandon von Tobel  - Członek KNiW. 

 

Wszyscy Członkowie KNiW spełniali w stosunku do Spółki kryteria niezależności.  

 

W 2021 roku KNiW odbył 4 posiedzenia.  

 

Do czynności pełnionych przez KNiW należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, 

rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie 

kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad 

wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce 

programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych 

propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie 

Kapitałowej Medicalgorithmics. 

Główne zagadnienia jakimi zajmował się KNiW w 2021 r: 

• aktywny udział członków KNiW w procesie poszukiwania i wyboru Prezesa Zarządu Spółki w pierwszej 

połowie 2021 r., 

• aktywny udział członków KNiW w procesie poszukiwania i wyboru Dyrektora Finansowego Spółki w 

sierpniu 2021 r.,  

• aktywny udział członków KNiW w ustalaniu zasad premiowania dla prezesa zarządu oraz członków 

zarządu,  

• udzielenie rekomendacji Zarządowi dotyczących strategii HR, w tym kompleksowego programu 

motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki,  

• udzielenie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie rozszerzenia składu zarządu  

o funkcję członka zarządu ds. operacyjnych, ewentualnie dyrektora ds. operacyjnych.   

 

IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI 

WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU 

WEWNĘTRZNEGO 

Rada Nadzorcza nadzoruje działania Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem w Spółce. W ocenie Rady 
Nadzorczej, wypracowane w Spółce systemy zarządzania kluczowymi ryzykami funkcjonują właściwie. 

W Spółce nie ma wyodrębnionego działu audytu wewnętrznego ani komórki ds. compliance z uwagi na niewielkie 
rozmiary organizacji. System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd, kierownictwo oraz 
pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. 



 

 

V. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

Spółka podlega obowiązkom informacyjnym związanym ze stosowaniem zbioru zasad ładu korporacyjnego pod 

nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.  

Rada Nadzorcza nie dopatrzyła się nieprawidłowości w wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych 

dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz pozytywnie ocenia działania Spółki w tym zakresie.  

VI. DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA, CHARYTATYWNA LUB INNA  

O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE 

 

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Rada 

Nadzorcza nie stwierdza prowadzenia polityki w tym zakresie przez Spółkę.   

 

VII. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ  

 

W 2021 r. Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących problemach związanych z 
działalnością Spółki oraz na strategii dalszego rozwoju, w szczególności na zapewnieniu Spółce finansowania. W 
oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały dotyczące bieżącej działalności Spółki, w szczególności w 
zakresie wyników finansowych oraz sytuacji w spółce zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, a także 
regularne spotkania z kluczowymi pracownikami Spółki, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny 
osiąganych wyników oraz pracy Zarządu, a także brała aktywny udział w kreowaniu decyzji o charakterze 
strategicznym. 

Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa, a częstotliwość posiedzeń oraz frekwencja na nich 
poszczególnych Członków Rady wskazują na dużą intensywność pracy. 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę działających w jej ramach komitetów  
w roku 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała nie została przyjęta.  
Nad uchwałą oddano następujące głosy: 
Za                                                      0 głosów; 
Przeciw                                                      0 głosów; 
Wstrzymujących się                                 6 głosów. 
 

 

Uchwała nr 26 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie wydania rekomendacji dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odnośnie udzielenia absolutorium Panu Markowi 

Dziubińskiemu  

 

Resolution no. 26 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on recommending to the Annual General Meeting 

of the Company the acknowledgment of the 

fulfilment of duties by Mr. Marek Dziubiński  

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada 

Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 

1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:  

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to § 20.1 of the Company’s Articles of Association, 

decides as follows:  

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie 

absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi 

Dziubińskiemu  z wykonania obowiązków w okresie od 

1 stycznia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.  

 

 

 

The Supervisory Board recommends to the Annual 

General Meeting of the Company acknowledging of 

the fulfilment of duties by CEO Mr. Marek Dziubiński  

from 1 January 2021 to 15 June 2021. 

 

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała nie została przyjęta.  
Nad uchwałą oddano następujące głosy: 
Za                                                      0 głosów; 
Przeciw                                                      5 głosów; 
Wstrzymujących się                                 1 głosów. 
 
 

 

Uchwała nr 27 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie wydania rekomendacji dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odnośnie udzielenia absolutorium Panu 

Maksymilianowi Sztanderze   

 

 

Resolution no. 27 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on recommending to the Annual General Meeting 

of the Company the acknowledgment of the 

fulfilment of duties by Mr. Maksymilian Sztandera  

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada 

Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 

1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:  

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to § 20.1 of the Company’s Articles of Association, 

decides as follows:  

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie 

absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych - 

Panu Maksymilianowi Sztandera z wykonania 

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 23 

sierpnia 2021 r. 

 

The Supervisory Board recommends to the Annual 

General Meeting of the Company acknowledging of 

the fulfilment of duties by CFO Mr. Maksymilian 

Sztandera from 1 January 2021 to 23 August 2021. 

 

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 
 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała nie została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                      0 głosów; 

Przeciw                                                      6 głosów; 

Wstrzymujących się                                 0 głosów. 

 

 

Uchwała nr 28 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie wydania rekomendacji dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odnośnie udzielenia absolutorium Panu Peterowi 

Pellerito  

 

 

Resolution no. 28 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on recommending to the Annual General Meeting 

of the Company the acknowledgment of the 

fulfilment of duties by Mr. Peter Pellerito   

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada 

Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 

1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:  

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to § 20.1 of the Company’s Articles of Association, 

decides as follows:  

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie 

absolutorium Członkowi Zarządu Panu Peterowi 

Pellerito z wykonania obowiązków w okresie od 1 

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

The Supervisory Board recommends to the Annual 

General Meeting of the Company acknowledging of 

the fulfilment of duties by the Management Board 

Member Mr. Peter Pellerito from 1 January 2021 to 31 

December 2021. 

 

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 

 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                      6 głosów; 

Przeciw                                                      0 głosów; 

Wstrzymujących się                                 0 głosów. 

 

 

Uchwała nr 29 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie wydania rekomendacji dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odnośnie udzielenia absolutorium Panu 

Jarosławowi Jerzakowskiemu  

 

 

Resolution no. 29 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on recommending to the Annual General Meeting 

of the Company the acknowledgment of the 

fulfilment of duties by Mr. Jarosław Jerzakowski 

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada 

Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 

1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:  

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to § 20.1 of the Company’s Articles of Association, 

decides as follows:  

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie 

absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi 

Jerzakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 

od dnia 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

The Supervisory Board recommends to the Annual 

General Meeting of the Company acknowledging of 

the fulfilment of duties by the Management  Board 

Member Mr. Jarosław Jerzakowski from 5 August 2021 

to 31 December 2021.  

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                      6 głosów; 

Przeciw                                                      0 głosów; 

Wstrzymujących się                                 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 30 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie wydania rekomendacji dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odnośnie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi 

Gamrotowi  

 

 

Resolution no. 30 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on recommending to the Annual General Meeting 

of the Company the acknowledgment of the 

fulfilment of duties by Mr. Maciej Gamrot  

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada 

Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 

1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:  

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to § 20.1 of the Company’s Articles of Association, 

decides as follows:  

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie 

absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych  

Panu Maciejowi Gamrotowi z wykonania obowiązków 

w okresie od dnia 23 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r.  

 

The Supervisory Board recommends to the Annual 

General Meeting of the Company acknowledging of 

the fulfilment of duties by CFO Mr. Maciej Gamrot from 

23 August 2021 to 31 December 2021.  

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 



 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała nie została przyjęta.  

Nad uchwałą oddano następujące głosy: 

Za                                                      1 głosów; 

Przeciw                                                      4 głosów; 

Wstrzymujących się                                 1 głosów. 
 

 

Uchwała nr 31 

Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 4 czerwca 2022 r. 

w sprawie wydania rekomendacji dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

odnośnie udzielenia absolutorium Panu 

Marcinowi Gołębickiemu 

 

 

Resolution no. 31 

of the Supervisory Board of Medicalgorithmics 

S.A. with its registered office in Warsaw 

dated 4 June 2022 

on recommending to the Annual General Meeting 

of the Company the acknowledgment of the 

fulfilment of duties by Mr. Marcin Gołębicki 

 

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada 

Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 

1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:  

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the 

“Supervisory Board“, the “Company”), acting pursuant 

to § 20.1 of the Company’s Articles of Association, 

decides as follows:  

 

§ 1 

 

§ 1 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie 

absolutorium Prezesowi Zarządu  Panu Marcinowi 

Gołębickiemu z wykonania obowiązków w okresie  od 

dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 29 lipca 2021 r. 

The Supervisory Board recommends to the Annual 

General Meeting of the Company acknowledging of 

the fulfilment of duties by CEO Mr. Marcin Gołębicki 

from 16 June 2021 to 29 July 2021.  

§ 2 § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of 

its adoption. 

 


