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ROZDZIAŁ 1. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA 
INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 

1. Oświadczenie Emitenta 
 
Tabela 1 Dane Emitenta 

Firma: Massmedica S.A. 
Siedziba: Warszawa 
Adres siedziby: ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa 
Strona internetowa: www.massmedica.com 
Adres poczty elektronicznej: inwestor@massmedica.com 
Telefon: +48 22 611 39 60 

Źródło: Emitent 

 
2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
 
Tabela 2 Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Prometeia Capital sp. z o.o. 
Siedziba: Wrocław 
Adres siedziby: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław 
Strona internetowa: www.prometeia.pl 
Adres poczty elektronicznej: biuro@prometeia.pl 
Telefon: 71 337 28 14 

Źródło: Autoryzowany Doradca 
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ROZDZIAŁ 2. CZYNNIKI RYZYKA 
 
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka 
dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej 
listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Spółki elementami, które 
powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność 
warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać 
na działalność Emitenta. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki 
może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości 
zainwestowanego kapitału. Kolejność, w jakiej zostały przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani ich istotności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
 
 Ryzyko związane z celami strategicznymi 
Spółka jest dystrybutorem produktów z zakresu medycyny estetycznej i antystarzeniowej oraz rekonstrukcyjnej (endoprotez). 
Emitent w swojej strategii rozwoju zakłada przede wszystkim dalszy rozwój działalności na dynamicznie rosnącym, 
wysokomarżowym rynku medycyny estetycznej i antystarzeniowej oraz powstającym rynku komputerowego wspomagania 
operacji chirurgicznych (roboty operacyjne). Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki 
do adaptacji do zmiennych warunków panujących w branży. Do najważniejszych czynników wpływających na sytuację Spółki 
należy zaliczyć: przepisy prawa, politykę refundacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia, uzależnienie od dostawców. 
Niedopasowanie działań do trendów rynkowych, będących skutkiem nieprawidłowej oceny otoczenia, może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko 
nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane  
w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu 
ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ 
na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. Warto dodać, że dotychczas Spółka 
skutecznie adaptowała się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Podczas funkcjonowania Firmy na rynku, 
kilkakrotnie zmieniały się procedury i przepisy regulujące rynek wyrobów medycznych. 
 
 Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów  
W ramach realizacji strategii rozwoju Spółka stopniowo wprowadza do swojej oferty nowe innowacyjne produkty z zakresu 
medycyny estetycznej i antystarzeniowej, a także z zakresu medycyny rekonstrukcyjnej. Wiąże się to z koniecznością z jednej 
strony poczynienia znaczących nakładów na zakup niezbędnych implantów, instrumentów i preparatów, a z drugiej 
opracowania strategii sprzedażowej. Ewentualne niepozyskanie kontraktu na nowy produkt w ofercie będzie się wiązać  
z nadmiernym zamrożeniem kapitału obrotowego, co może mieć wpływ na sytuację finansową Spółki. Uruchomienie 
sprzedaży nowych produktów w ofercie Spółki wiąże się z koniecznością ponoszenia znaczących nakładów na marketing, jak 
również działań sprzedażowych. Spółka nie może wykluczyć, że oczekiwane efekty z wprowadzenia nowych produktów na 
rynek ukształtują się poniżej pierwotnych założeń, w szczególności jeżeli chodzi o poziom sprzedaży. Powyższe może 
negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki oraz sytuację finansową.  
 
 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców  
Działalność Spółki charakteryzuje się uzależnieniem od dwóch kluczowych dostawców, którzy w 2020 r. posiadali około 60% 
udziału w łącznych obrotach z dostawcami. Ewentualna utrata strategicznych partnerów będzie wiązać się z przejściowymi 
trudnościami związanymi z uczestniczeniem w przetargach, jak również w realizowaniu dostaw sprzętu medycznego. Do 
momentu pozyskania przez Emitenta nowego, rzetelnego dostawcy wyrobów medycznych, spełniającego wszelkie normy 
dopuszczeniowe (posiadanie certyfikatu CE) na rynku polskim, uczestnictwo w przetargach organizowanych przez placówki 
ochrony zdrowia będzie niemożliwe. W efekcie powyższe może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. Spółka 
minimalizuje ryzyko uzależnienia od głównych dostawców poprzez utrzymanie dobrych relacji biznesowych  
z dotychczasowymi kontrahentami, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł dostaw swoich komponentów. W ocenie 
Zarządu, ewentualna zmiana dostawy nie stanowi istotnego zagrożenia dla prowadzonej działalności z uwagi na fakt, że na 
rynku istnieje wiele podmiotów oferujących sprzęt medyczny, spełniający normy dopuszczeniowe. Celem minimalizacji 
powyższego czynnika ryzyka oraz zwiększenia dywersyfikacji dostawców w dziale RECON, w czerwcu 2021 roku Emitent 
nawiązał współpracę chińskim producentem implantów ortopedycznych - Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., 
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Ltd. Na mocy zawartej między stronami umowy Emitent stał się wyłącznym dystrybutorem produktów chińskiej firmy na 
rynku polskim. Spółka uzyskała także prawa do sprzedaży implantów na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki wspomnianej 
współpracy Emitent uzyska dostęp do segmentu nowoczesnych, ekonomicznych implantów stanowiących obecnie większość 
rynku endoprotez w Polsce i Europie. 
 
 Ryzyko odbiorców 
Działalność w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych niesie za sobą ryzyko niewypłacalności klienta (szpitali lub 
prywatnych ośrodków medycznych), jak również niewywiązania się z umowy przez dostawcę. Zdarzenia takie mogą objawić 
się jako trudności w zakresie windykacji należności z tytułu zrealizowanych dostaw, a w konsekwencji przyczynić się do, 
pogorszenia się pozycji rynkowej Spółki, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe, a w konsekwencji może 
przełożyć się na utratę stabilności działalności i w skrajnym przypadku doprowadzić do utraty płynności i niewypłacalności 
Spółki. Aby zapobiec wystąpieniu takich zdarzeń Emitent współpracuje z dostawcą usług finansowych specjalizującym się  
w outsourcingu zarządzania należnościami od medycznych ośrodków publicznych. Z uwagi na specyfikę wybranych klientów, 
nie wszystkie kontrakty mogą być zabezpieczane w ten sposób, co pozwala tylko częściowo zabezpieczyć się przed ryzykiem.  
 
 Ryzyko rozliczenia zrealizowanych dostaw 
Model biznesowy Spółki zakłada pozyskiwanie towaru od producentów i następnie dostarczanie go do odbiorców w postaci 
publicznych i prywatnych placówek medycznych. Powyższe rodzi ryzyko, że Spółka będzie zmuszona do dokonania płatności 
za zakupiony towar dużo wcześniej, aniżeli sama uzyska przychód z tytułu jego sprzedaży. Spółka minimalizuje przedmiotowe 
ryzyko poprzez zawieranie umów z producentami, które umożliwiają odroczenie płatności– od 60 do 90 dni. Z niektórymi 
dostawcami termin płatności sięga nawet 120 dni. Z nielicznymi dostawcami Spółka dokonuje rozliczeń na podstawie umowy 
o strukturze zbliżonej do umowy komisu - wówczas Spółka dokonuje płatności za towar dopiero, gdy zostanie on zużyty. 
Ewentualne zamrożenie środków na czas dłuższy, niż wynikający z odroczonych terminów płatności, może mieć negatywny 
wpływ na sytuację płynnościową Spółki. Celem minimalizacji tego ryzyka, Spółka w ramach prowadzonej działalności posiłkuje 
się kredytami obrotowymi. 
 
 Ryzyko związane z zapasami 
Model biznesowy Spółki zakłada pozyskiwanie towaru od producentów i następnie dostarczanie go do odbiorców - 
publicznych i prywatnych placówek medycznych. Powyższe rodzi ryzyko, że Spółka zakupi zbyt duży lub zbyt mały zapas 
towaru. W pierwszym przypadku skutkować to będzie efektem zamrożenia kapitału, co negatywnie może wpływać na 
płynność finansową. W drugim z przedstawionych przypadków jest związany z tzw. kosztami koszty utraconych korzyści. 
Skutkiem może być osiągnięcie przez Emitenta przychodów poziomie niższym w stosunku do możliwego do osiągnięcia. 
Spółka minimalizuje ryzyko zawierając umowy o charakterze długoterminowym, w ramach których określany jest poziom 
dostaw do zrealizowania, co umożliwia efektywne zarządzanie zapasami. 
 
 Ryzyko płynności finansowej 
Działalność Emitenta wiążę się z udziałem w przetargach publicznych na dostawę sprzętu ortopedycznego dla szpitali, których 
działalność jest finansowana głównie z budżetu państwa. Z uwagi na potencjalne ryzyko związane z przedłużaniem się 
rozstrzygnięć procedur ofertowych oraz procesu kwalifikacji wydatków przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Spółka może 
doświadczyć problemów z terminami rozliczania należności od kontrahentów. Emitent niweluje powyższe ryzyko korzystając 
z usług wyspecjalizowanych podmiotów finansujących należności z segmentu służby zdrowia, a także z uwagi na długoletnią 
współpracę z dostawcami sprzętu ortopedycznego, dzięki czemu zostały wypracowane korzystne warunki kredytu 
kupieckiego, w tym także w zakresie terminów płatności. Spółka posiada także bufor płynnościowi w postaci możliwości 
zwrotu zakupionych towarów do głównego dostawcy w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia przetargu za kwotę będącą 
równowartością ok. 10% wartości zamówienia. Wreszcie, Spółka w ramach umowę o kredyt w rachunku obrotowym posiada 
możliwość finansowania ze środków bankowych wysokości wpłacanych na poczet postępowań ofertowych wadiów – do 
łącznej kwoty 330 tys. zł. 
 
 Ryzyko związane z importem wyrobów medycznych 
Spółka operuje jako dystrybutor importowanych endoprotez oraz implantów produkowanych przez podmioty zagraniczne, 
głownie z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Prowadzona działalność wiąże się z ryzykiem ograniczenia dostępności u producentów 
sprowadzanego asortymentu, co może przełożyć się na opóźnienia w realizacji zamówień. Może to spowodować czasowe 
ograniczenie oferty Spółki, a także wzrost cen nabywanych przez Emitenta produktów, prowadząc do wzrostu kosztów jego 
działalności. W rezultacie zdarzające się opóźnienia w dostawach mogą skutkować brakiem możliwości dystrybucji wyrobów 
medycznych na rynku krajowym, jak również obniżeniem poziomu sprzedaży, a w konsekwencji negatywnie przełożyć się na 
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wynik finansowy. Dodatkowo, w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, wszystkie produkty 
importowane do Europy z Wysp Brytyjskich muszą przejść procedurę celną. Powyższe może rodzić ryzyko tworzenia się 
zatorów w agencji celnej, a w konsekwencji – opóźnienie dostaw produktów z Wielkiej Brytanii. Emitent nie ma 
bezpośredniego wpływu na dostępność towarów importowanych oraz terminowość realizacji zamówień zagranicznych. Aby 
ograniczyć to ryzyko Emitent korzysta z usług sprawdzonych dostawców, a także monitoruje ofertę alternatywnych 
producentów i dystrybutorów. Zarząd Spółki podkreśla ponadto, że stale monitoruje zapasy magazynowe i sytuację 
kontrahentów. 
 
 Ryzyko jakości importowanych wyrobów medycznych 
Spółka działając jako dystrybutor wyrobów medycznych jest narażona na pogorszenie ich jakości wskutek awarii linii 
technologicznej u producenta, jak również błędów ludzkich. Dystrybucja wadliwej partii może skutkować pogorszeniem 
wizerunku Emitenta, jak również utratą zaufania. Taka sytuacja może spowodować realne straty finansowe oraz 
wygenerować koszty utraconych korzyści spowodowanych negatywną opinią odbiorców. Na skutek wycofania wadliwej serii 
towaru może nastąpić wypowiedzenie kontraktu przez szpital z powodu nieterminowości w dostawie endoprotez czy 
implantów. Ziszczenie się przedmiotowego ryzyka może mieć negatywny wpływ na sytuację Spółki oraz jej wyniki finansowe. 
Mając na uwadze historyczne doświadczenia Spółki, Zarząd szacuje, że na jedną serię towaru składa się kilkanaście lub 
maksymalnie kilkadziesiąt sztuk wadliwego produktu. Z danej serii do konkretnego dystrybutora trafia zaledwie kilka sztuk. 
W przypadku wystąpienia konieczności wycofania wadliwej partii z rynku, produkty są zastępowane innymi. Koszty tej 
operacji ponosi producent. Dodatkowo każda partia i każdy produkt w partii są kontrolowane po produkcji, co radykalnie 
zmniejsza ryzyko błędów. 
 
 Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników i członków kierownictwa 
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy Zarządu oraz strategicznej kadry 
kierowniczej. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata którekolwiek z pracowników o istotnym wpływie na 
działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i wyniki 
operacyjne Spółki. Wraz z odejściem Prezesa Zarządu lub strategicznej kadry kierowniczej Emitent mógłby zostać pozbawiony 
personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Spółka stara się 
minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych, adekwatnych do 
stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. Ponadto Pan Marek Młodzianowski, Prezes Zarządu, jest również 
znacznym akcjonariuszem w strukturze Emitenta. 
 
 Ryzyko powiązań organizacyjnych i konfliktu interesów 
Pan Marek Młodzianowski, Prezes Zarządu Emitenta, większościowy akcjonariusz Massmedica S.A. prowadzi działalność 
gospodarczą pod firmą Meridian – Marek Młodzianowski. Działalność firmy Meridian – Marek Młodzianowski polega głównie 
na świadczeniu usług konsultingowych z zakresu rynku medycznego, ale także, zgodnie z wpisem w CEIDG, na m. in. sprzedaży 
wyrobów medycznych i farmaceutycznych. Firma ta na mocy umowy z dnia 3 stycznia 2012 roku świadczy na rzecz Emitenta 
usługi związane z organizowaniem i nadzorowaniem sprzedaży produktów oferowanych przez Emitenta (w tym promocję  
u potencjalnych klientów), tworzeniem, rozwojem, szkoleniem i nadzorem nad pracą działu sprzedaży Emitenta, pomocą  
w tworzeniu właściwego portfela produktów, negocjacjach z dostawcami, konsultacją i wsparciem wszelkich procesów 
związanych ze sprzedażą, zachodzących u Emitenta. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 
informacyjnego firma Meridian – Marek Młodzianowski nie prowadzi działalności związanej ze sprzedażą wyrobów 
medycznych i farmaceutycznych. Niemniej jednak istnieje ryzyko powstania ewentualnego konfliktu interesów w przyszłości 
pomiędzy funkcją, jaką Pan Marek Młodzianowski pełni w organach Spółki, a jego prywatnymi interesami związanymi  
z prowadzeniem wspomnianej działalności gospodarczej. 
 

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 
 
 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  
Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność Emitenta mają wpływ miedzy innymi czynniki o charakterze 
ogólnogospodarczym wśród których można wyróżnić: tempo wzrostu PKB Polski, inflację, ogólną kondycję gospodarki, zmiany 
legislacyjne czy poziom wydatków na opiekę zdrowotną. Pozytywne tendencje wzrostowe w polskiej gospodarce mogą być 
zakłócone, a tempo wzrostu PKB ulec obniżeniu, podobnie jak poziom wydatków na ochronę zdrowia. Wobec tego, 
niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. Spółka 
minimalizuje powyższe ryzyko poprzez poprawę swojej konkurencyjności w szczególności rozwijając ofertę produktową, m.in. 
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o produkty z zakresu medycyny antystarzeniowej, jak również dążąc do zawierania umów na wyłączność w zakresie 
dystrybucji na terenie Polski.  
 
 Ryzyko związane z cłem 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego znaczna cześć dostawców wyrobów medycznych dystrybuowanych przez 
Emitenta pochodzi z Europy. Nadto jednak należy zaznaczyć, że strategiczni partnerzy Spółki pochodzą z Wielkiej Brytanii, 
która opuściła Unię Europejską. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wartość cła 
narzucanego na wyroby medyczne (protezy i podobne) wynosi 0%. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości import 
wyrobów medycznych z obszaru Zjednoczonego Królestwa będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia cła, którego wysokość 
zostanie ustalona przez władze UE. Ponoszenie dodatkowych kosztów opłat, jak również wzrost stawek cła w przyszłości może 
mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki. Z jednej strony może obniżyć wynik finansowy, z drugiej 
strony obniżeniu ulegnie konkurencyjność cenowa Spółki. Ustanowienie cła na wyroby medyczne z Wielkiej Brytanii może 
również się wiązać z koniecznością pozyskania nowego dostawcy, którego produkty będą spełniać normy obowiązujące  
w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Emitent nie posiada bezpośredniego wpływu na wysokość przyszłej stawki celnej i może 
minimalizować ww. ryzyko jedynie poprzez dobór kontrahentów z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. 
 
 Ryzyko związane z certyfikacją produktów medycznych 
Wyroby medyczne oferowane przez Spółkę wymagają posiadania certyfikatu CE celem dopuszczenia ich do sprzedaży na 
rynku polskim. W 2018 roku Parlament Europejski wprowadził nowe, znacznie zaostrzające kryteria certyfikacji produktów 
regulacje dotyczące wyrobów medycznych W połączeniu ze zmniejszeniem ilości jednostek certyfikujących z ponad 120 do 
niecałych 50 powyższe przekłada się na występowanie zatorów i opóźnień w wydawaniu przedłużeń certyfikatów 
dopuszczających produkty medyczne na rynek CE. Dodatkowo sytuację utrudnia migracja brytyjskich jednostek 
certyfikujących na kontynent. Powyższe może wpłynąć na okresowy brak możliwości dostawy na rynek pojedynczych 
rozmiarów implantów lub całych linii. Należy przy tym zaznaczyć, że począwszy od drugiego kwartału 2019 roku Spółka 
utraciła możliwość sprzedaży wysokomarżowego produktu - induktora tkankowego JointRep służącego do rekonstrukcji 
ubytków chrząstki stawowej w wyniku wygaśnięcia certyfikatu CE. Producent induktora tkankowego JointRep - kanadyjska 
firma Oligomedic – otrzymała wezwanie do spełnienia szeregu nowych wymagań dotyczących badań klinicznych. Emitent 
został zmuszony do wycofania produktu ze swojej oferty. Pojawienie się kolejnych problemów związanych z opóźnieniami  
w odnawianiu certyfikatów CE po stronie dostawców Spółki może negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe osiągane 
przez Emitenta. Spółka minimalizuje powyższe ryzyko poprzez dywersyfikację struktury dostawców jak i oferowanych 
produktów. 
 
 Ryzyko niejasności oraz zmian przepisów podatkowych  
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak 
jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe.  
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji urząd skarbowy może nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć istotny 
negatywny wpływ na wynik finansowy. Ponadto organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji 
podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym 
minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia 
zobowiązania podatkowego przez Spółkę interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 
wpływ na sytuację finansową Spółki.  
 

 Ryzyko zmian w systemie ochrony zdrowia  
Ponieważ system ochrony zdrowia w przeważającej części jest systemem publicznym finansowanym ze środków publicznych 
ryzyko związane ze zmianami polega na możliwości podjęcia przez ustawodawcę, a następnie administrację rządową działań 
służących poprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia i kondycji finansowej zakładów opieki zdrowotnej. Wśród działań 
można wyróżnić m.in. systemową restrukturyzację implikującą redukcję kosztów, utworzenie sieci szpitali, zmiany 
własnościowe polegające na możliwości przekształcania jednostek służby zdrowia w spółki prawa handlowego, czy podjęcie 
decyzji o likwidacji części istniejących zakładów opieki zdrowotnej. Należy przy tym zauważyć, że polityka cenowa Spółki, która 
warunkuje poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży, jest w wysokim stopniu uzależniona od poziomu refundacji (lub jej 
braku) zabiegów, w których wykorzystywane są produkty dystrybuowane przez Spółkę. Ewentualna redukcja kosztów 
skutkująca obniżeniem nakładów na produkty oferowane przez Emitenta (w tym przede wszystkim endoprotezy), wiążąca się 
z obniżeniem poziomu refundacji lub jej całkowitemu zniesieniu, może skutkować obniżeniem wielkości popytu na zabiegi,  
w których wykorzystywane są wyroby medyczne oferowane przez Spółkę. Zmniejszenie budżetów przez NFZ na zakupy 
endoprotez, może mieć negatywny wpływ na sytuację Spółki, a w konsekwencji przełożyć się na pogorszenie wyników 
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finansowych. Na chwilę obecną system refundacyjny funkcjonujący w Polsce pokrywa swoim zasięgiem produkty z oferty 
Spółki, co umożliwia Spółce realizowanie dostaw. Niekorzystne zarządzenia w systemie refundacyjnym mogą mieć negatywny 
wpływ na popyt na oferowane przez Spółkę produkty. Z kolei utworzenie sieci szpitali, skutkującej centralizacją zamówień na 
produkty oferowane przez Spółkę, wiązać się będzie z nasileniem konkurencji, a w konsekwencji może utrudnić pozyskiwanie 
kontraktów. Jeżeli chodzi o ewentualne przekształcenia jednostek służby zdrowia w spółki prawa handlowego - mogą one 
spowodować wzrost ryzyka odbiorców, ponieważ nowe jednostki nabywają pełną zdolność upadłościową, a tym samym 
podlegają wszelkim regułom ekonomii rynkowej. Powyższe wiąże się ze zwiększeniem ryzyka odbiorców.  
 
 Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych  
Spółka dokonuje zakupów wyrobów medycznych u podmiotów zagranicznych. Rozliczenie transakcji z większością 
producentów odbywa się w walutach obcych, przede wszystkim w GBP i EUR. W ramach umowy z głównym dostawcą Spółki 
– Corin LTD, Spółka dokonuje płatności w walucie PLN. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu walutowego (deprecjacja 
złotego), w której Emitent realizuje zakupy, istnieje ryzyko konieczności poniesienia wydatków w wysokości odbiegającej od 
pierwotnie zakładanej przez Spółkę. Powyższe może obniżyć rentowność sprzedaży i negatywnie wpływa na osiągane wyniki 
finansowe. Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym. 
 
 Ryzyko zmienności stóp procentowych 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Spółka posiada umowę o kredyt w rachunku obrotowym, opiewającą na 
łączną kwotę 3,5 mln zł na finansowanie bieżącej działalności. Według stanu na dzień 31.03.2021 r. wartość zobowiązań  
finansowych z tytułu w/w umowy wynosi ok. 2 mln zł. Oprocentowanie kredytu jest zależne od stopy procentowej WIBOR 
1M, dlatego też spadek (wzrost) stopy procentowej może mieć pozytywny (negatywny) wpływ na osiągane przez Spółkę 
wyniki finansowe. Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmienności stóp procentowych.  
 
 Ryzyko związane z konkurencją 
Na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę może mieć wpływ obniżanie cen wyrobów medycznych oferowanych przez firmy 
konkurencyjne. Należy bowiem podkreślić, że ważnym czynnikiem przy wyborze oferty jest kryterium ceny. Przyszła pozycja 
rynkowa Spółki może być uzależniona od działań ze strony konkurencji obecnej na rozdrobnionym rynku dystrybucji wyrobów 
medycznych. W szczególności nie można wykluczyć umacniania w przyszłości pozycji rynkowej konkurentów Emitenta np. 
wskutek konsolidacji i koncentracji kapitałowej firm konkurencyjnych w sektorze oraz pojawienia się nowych podmiotów,  
co może mieć wpływ na obniżenie marż i wpłynąć na wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju w przyszłości. 
 
 Ryzyko związane z pandemią COVID-19 
Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki. Należy odnotować, że w przypadku pogorszenia 
się sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenia długotrwałych ograniczeń skutkujących wstrzymaniem planowych zabiegów 
operacyjnych w szpitalach, a także zawieszeniem funkcjonowania gabinetów medycyny estetycznej i anti-aging Emitent może 
zostać pozbawiony możliwości świadczenia usług. Należy wskazać, że przede wszystkim w okresie II kwartału 2020 roku Spółka 
odnotowała znaczący, ponad dwukrotny spadek przychodów względem wyników z II kwartału 2019 roku w związku ze 
znaczącym ograniczeniem działalności przez klientów Spółki – szpitale i prywatne gabinety lekarskie, wywołanym przez 
restrykcje nałożone w związku z pandemią. Zaznaczyć należy, że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu  
Informacyjnego, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów 
państwowych i międzynarodowych, a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę nie można w sposób jednoznaczny 
określić wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju 
Spółki. Należy zaznaczyć, że Spółka posiada znaczny portfel podpisanych kontraktów o wartości ponad 48 mln zł na najbliższe 
3 lata w samym obszarze ortopedii. Ponadto należy odnotować, że usługi medyczne mają pierwszeństwo w przypadku 
odmrażania gospodarki. Ponadto w okresach po ich czasowemu ograniczeniu znacząco wzrasta popyt na nie. Pewne 
zabezpieczenie Emitenta stanowi tez fakt, że Massmedica współpracuje zarówno z sektorem prywatnym jak i państwowym. 
Obydwa te sektory nie są obejmowane ograniczeniami równocześnie i w tym samym stopniu. 
 

3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestowaniem w instrumenty 
finansowe 

 
 Ryzyko niskiej płynności i wahań cen akcji 
Emitent ubiega się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect. Emitent nie może 
mieć pewności, że papiery wartościowe Spółki będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do ASO. Nadto 
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należy mieć na uwadze, że na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, akcje serii B oraz C zostały wprowadzone do 
obrotu na rynku NewConnect. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji serii A, stanowiących 91,10% udziału w kapitale 
zakładowym – liczba akcji serii A jest nieco ponad 10 razy większa niż liczba akcji Emitenta będących obecnie w obrocie na 
rynku NewConnect. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że podaż akcji Emitenta będzie przewyższać popyt na akcje, co 
może przełożyć się na obniżenie cen akcji - dotyczy to zwłaszcza sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie, co może w 
skrajnym przypadku powodować brak możliwości sprzedaży akcji Emitenta. 
 
 Ryzyko związane z liczbą wprowadzanych do obrotu akcji 
Emitent ubiega się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect. Należy mieć na 
uwadze, że liczba akcji serii A objętych wnioskiem o wprowadzenie wynosi 2.200.000 akcji. Według stanu na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w Alternatywnym Systemie Obrotu notowane są akcje serii B oraz C Massmedica 
S.A. w łącznej liczbie 214.899. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na fakt, że liczba akcji serii A jest ponad 10-
krotnie wyższa niż łączna liczba akcji serii B oraz C, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. W związku 
z powyższym istnieje ryzyko, że podaż akcji Emitenta będzie przewyższać popyt na akcje, co może przełożyć się na obniżenie 
cen akcji - dotyczy to zwłaszcza sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie, co może w skrajnym przypadku powodować 
brak możliwości sprzedaży akcji Emitenta. 
 
 Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect 
Inwestor inwestujący w akcje Emitenta musi być świadom faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja  
w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym GPW. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen 
akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Na rynku NewConnect występuje ryzyko zmian kursu akcji, które może, ale nie 
musi, odzwierciedlać aktualną sytuację ekonomiczną i rynkową Emitenta. W związku z powyższym inwestowanie w akcje na 
rynku NewConnect musi być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji. W przypadku nagłych  
i niespodziewanych zdarzeń powodujących konieczność wyjścia inwestora z inwestycji istnieje ryzyko, że będzie on zmuszony 
do zbycia posiadanych przez siebie akcji po niesatysfakcjonującej cenie. Ponadto mogą występować trudności w sprzedaży 
dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem 
obrotu, a nawet brakiem możliwości sprzedaży akcji. Istnieje ryzyko, że podaż akcji Emitenta będzie przewyższać popyt na 
akcje, co może przełożyć się na obniżenie cen akcji. 
 
 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta 
Inwestorzy przed nabyciem akcji Emitenta na rynku kapitałowym, powinni wziąć pod uwagę, iż ryzyko inwestycji w tego typu 
papiery wartościowe jest większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych. Trudno także przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs akcji Emitenta w krótkim i długim okresie. Kurs  
i płynność akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych 
przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją 
finansową Spółki, takie jak ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też sytuacja na rynkach światowych. Ponieważ 
Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu swoich akcji po ich wprowadzeniu do obrotu, nie ma więc 
pewności, że osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 
Emitent jednak jest spółką innowacyjną i dynamicznie się rozwijającą, i mając na uwadze planowaną sprzedaż stopa zwrotu  
z inwestycji w akcje Emitenta może zatem być bardzo satysfakcjonująca dla inwestorów. 
 
 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania Akcji serii A w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nierozpoczęcia ich 

notowania 
Zgodnie z § 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych w ASO 
następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Emitent złoży stosowny wniosek oraz dopełni 
wszystkich obowiązków, w szczególności zawrze umowę z animatorem rynku. Jednakże na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu 
ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Emitenta, 
autoryzowanego doradcę lub animatora rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. W związku  
z powyższym istnieje więc ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania akcji Emitenta w ASO lub, w przypadku niemożliwości 
przedstawienia żądanych informacji - nierozpoczęcia ich notowania. 
 
 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 
Emitent aktualnie realizuje strategię rozwoju polegającą na rozwoju działalności na dynamicznie rosnącym, 
wysokomarżowym rynku medycyny estetycznej i antystarzeniowej, a także intensyfikacji działań sprzedażowych w zakresie 
endoprotez. Jednakże w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników, niekorzystnych dla realizacji strategii rozwoju 
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lub dla samej Spółki, istnieje ryzyko, iż Emitent będzie potrzebował dodatkowych środków pieniężnych, bądź też dynamika 
rozwoju Emitenta wzrośnie niewspółmiernie do zakładanych parametrów i niezbędny okaże się dalszy kapitał do realizacji 
celów. W takich okolicznościach Emitent może poszukiwać finansowania w postaci kredytów, pożyczek czy kolejnej emisji 
instrumentów finansowych. Niepozyskanie środków pieniężnych niezbędnych Emitentowi mogłoby negatywnie wpłynąć na 
dalszy rozwój i wycenę instrumentów finansowych Spółki. 
 
 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: 
− na wniosek Emitenta,  
− jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
− jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  
Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawieszając obrót instrumentami finansowymi 
może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na 
wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu 
tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. 
 
Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem 
naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 
Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub 
prawidłowego funkcjonowania rynku. 
 
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami 
finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 
 
Na podstawie §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie 
notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 
wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu 
obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 
jednolitego. Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, 
notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników 
obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator ASO nie postanowi o ich notowaniu 
w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 oraz ust. 3a-3b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 
a) w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes 

inwestorów firma inwestycyjna prowadząca Alternatywny System Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego 
wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni, 

b) w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 
możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja Nadzoru 
Finansowego może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi 
instrumentami finansowymi. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może wskazać 
termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione 
obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki stanowiące podstawę zawieszenia. Komisja Nadzoru 
Finansowego uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki 
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego 
w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów. 

 
Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do 
Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
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Ponadto zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu wskazanego w § 18 ust. 3 
Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu 
obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator ASO 
może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez 
emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez 
emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego 
instrumentów finansowych w ASO. W przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą  w terminie 
20 dni roboczych, lub w przypadku wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy w terminie 20 dni roboczych od daty 
wypowiedzenia lub wygaśnięcia (z zastrzeżeniem iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym 
emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie 
decyzji Organizatora ASO), Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 
miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa  
z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta  
z obrotu w ASO. 
 
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla 
Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji. 
 
 Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań 

Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu 
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie 
o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 
w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania - 
określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Obowiązek, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, nie dotyczy 
notowania dłużnych instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na podstawie 
niniejszego Regulaminu począwszy od dnia 4 kwietnia 2016 r., o ile instrumenty te uprzednio lub począwszy od tego dnia, nie 
później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r., zostały dopuszczone lub wprowadzone, odpowiednio, do obrotu na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A, a także dłużnych instrumentów 
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na podstawie Regulaminu począwszy od dnia 1 stycznia 
2020 r., o ile łączna wartość nominalna instrumentów objętych wnioskiem o wyznaczenie pierwszego dnia obrotu, 
podlegających oznaczeniu tym samym kodem ISIN, wynosi co najmniej 10.000.000 zł. W przypadku gdy wniosek dotyczy 
instrumentów, które mają być notowane łącznie z instrumentami już notowanymi i podlegać oznaczeniu tym samym kodem 
ISIN, łączną wartość nominalną ustala się z uwzględnieniem wartości nominalnej instrumentów już notowanych. Zgodnie z § 
9 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w §9 ust. 3 Regulaminu 
ASO, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na 
rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.  
W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wezwać 
emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli 
uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  
 
Zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 
jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub 
wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 
instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  
 
Stosownie do § 9 ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa 
do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta 
notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia 
obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu nie postanowi o zawieszeniu 
obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 
jednolitego. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, 
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta  
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w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie 
wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 
 
 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  
Z zastrzeżeniem innych przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, § 12 ust. 1 Regulaminu ASO stanowi, że Organizator 
ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 
− na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem 

do obrotu na rynku regulowanym, 
− na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym 

zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 
− jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 
− jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 
− wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 
− wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym 

wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem 
podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

 
Zgodnie z § 12 ust. 2 z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza 
instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie: 
− w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

• w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu, 

• w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu 
na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; 

− jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
− w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
− w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych 

albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych 
instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo 
postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych 
instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania - z zastrzeżeniem, 
że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta. 

 
Stosownie do § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz 
do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 
 
Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji 
poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku 
publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, 
chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 
funkcjonowania rynku. 
 
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danym instrumentem 
finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 
obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów Organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję 
Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości 
informację o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
Wymienione powyżej przypadki wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla 
Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji. 
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 Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej 
Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nie przestrzegania przez Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących 
w alternatywnym systemie obrotu, bądź w przypadku nie wykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków 
określonych w Rozdziale V Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia: 
− upomnieć Emitenta, 
− nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł. 
 
Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin 
na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom 
w przyszłości, w szczególności może zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie 
i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. 
 
W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie §17c ust. 2 
Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie 
z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000,00 zł. 
 
W przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie §17c ust. 3 Regulaminu ASO, postanowienia §17c ust. 2 Regulaminu 
ASO stosuje się odpowiednio. 
 
Zgodnie z §17c ust. 10 Regulaminu ASO Emitent zobowiązany jest wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na 
wyodrębnione konto Fundacji GPW (numer KRS: 0000563300), dedykowane finansowaniu prowadzenia przez tę fundację 
działalności edukacyjnej w zakresie wspierania rozwoju rynku kapitałowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy 
ekonomicznej wśród społeczeństwa. Wpłata powinna nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego decyzja  
o nałożeniu kary pieniężnej podlega wykonaniu. Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, emitent 
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu.. 
 
 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego 
Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega obowiązkom 
wynikającym z Rozporządzenia MAR, Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie. Komisja Nadzoru Finansowego 
uprawniona jest do nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających powyższych regulacji. 
 
Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia: 
− przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, a w przypadku niedokonywania przydziału 

akcji – od dnia ich wydania, 
− wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych, 
do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu papierów wartościowych celem dokonania wpisu do ewidencji, 
o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje 
nienależycie wskazany powyżej obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 96 ust. 13 Ustawy 
o Ofercie Publicznej nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. 
 
Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające 
z Ustawy o Ofercie oraz z Rozporządzenia MAR, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o wykluczeniu akcji 
z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę pieniężną (w zależności od typu i wagi naruszenia): 
− w zakresie określonym w art. 96 ust. 1-6, art. oraz art. 96 ust. 1c. Ustawy o Ofercie - do 1.000.000 zł; 
− w zakresie określonym w art. 96 ust. 1b. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł; 
− w zakresie określonym w art. 96 ust. 1e. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej 5% całkowitego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. 
kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta 
w wyniku naruszenia obowiązków, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej 
korzyści lub unikniętej straty 
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albo zastosować wykluczenie z obrotu oraz karę pieniężną łącznie. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu 
Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego następuje wycofanie papierów wartościowych z obrotu.  
 
Ponadto za niewywiązanie się z obowiązków w zakresie określonym w art. 96 ust. 1i. Ustawy o Ofercie, tj. za naruszenie 
przepisu dotyczącego obowiązku niezwłocznego przekazania informacji poufnej do wiadomości publicznej na podstawie art. 
17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, lub naruszenia trybu i warunków opóźnienia na własną odpowiedzialność publikacji informacji 
poufnej określonych w art. 17 ust. 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć na danego Emitenta karę pieniężną 
w wysokości do 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej 2% całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 
korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia tych obowiązków - karę pieniężną do wysokości 
trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 
Przy wymierzaniu kary za naruszenia, Komisja bierze w szczególności pod uwagę: 
− wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 
− przyczyny naruszenia; 
− sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 
− skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego 

imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić; 
− straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 
− gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności tego 

naruszenia; 
− uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a także bezpośrednio stosowanych aktów prawa Unii Europejskiej, 

regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione przez podmiot, na który jest nakładana kara. 
 
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, 
o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 
4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 
korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy 
o Obrocie przytoczonym powyżej, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym powyżej (art. 18 ust. 1–6 
Rozporządzenia MAR) KNF może nakazać Emitentowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych 
przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów 
w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków 
o których mowa w art. 176 Ustawy o Obrocie wskazanych powyżej. KNF, nakładając sankcję, o której mowa powyżej, 
uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Ponadto zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie 
gdy Emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o Obrocie, Komisja 
może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 
 
W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. 
Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za 
dany rok obrotowy. 
 
 Ryzyko związane z wpływem głównego akcjonariusza na Spółkę  
Pan Marek Młodzianowski posiada pośrednio i bezpośrednio 1.306.545 akcji stanowiących 54,10% udziału w kapitale 
zakładowym i uprawniających do wykonania 54,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Marek Młodzianowski jest 
w stanie samodzielnie sprawować kontrolę nad Spółką. Ponadto mając na uwadze art. 87 ust 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie 
Publicznej należy domniemywać istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, 
pomiędzy Panem Markiem Młodzianowskim i Hubertem Młodzianowskim, który posiada 6.545 akcji, stanowiących 0,27% 
kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W takim wypadku, w ramach takiego 
porozumienia, Panowie Marek Młodzianowski i Hubert Młodzianowski posiadają akcje, które dają prawo do wykonywania 
54,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym wpływ większościowych akcjonariuszy na działalność 
Emitenta jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze, nie będą  
w stanie wpływać na uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie. 
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ROZDZIAŁ 3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 
OBROTU 

 

1. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 
finansowych, które są przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym 
systemie 

 
Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadza się 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  
o numerach od A 1 do A 2.200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
 
Wartość nominalna wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji wynosi 220.000 zł 
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). 
 

2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie  

 
Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia Massmedica sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Według wiedzy Zarządu Emitenta w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie miały miejsce 2 transakcje na 
Wprowadzanych Akcjach serii A, dokonane w terminach i na warunkach zgodnych z poniższą tabelą. 
 
Tabela 3 Informacje dotyczące subskrypcji akcji serii A 

Wyszczególnienie 1 transakcja 2 transakcja 
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub 
sprzedaży:  

23.11.2020 r. 15.12.2020 

Data przydziału instrumentów finansowych: 23.11.2020 r. 15.12.2020 
Liczba instrumentów finansowych objętych 
subskrypcją lub sprzedażą: 

20.000 10.000 

Stopa redukcji w poszczególnych transzach w 
przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych instrumentów finansowych była 
mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na 
które złożony zapisy: 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 
lub sprzedaży: 

20.000 10.000 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane 
(obejmowane): 

6,00 zł 6,00 zł 

Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje 
zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny 
sposób, czy za wkłady niepieniężne): 

Akcje zostały objęte za 
gotówkę   

Akcje zostały objęte za 
gotówkę   

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach: 

2 osoby fizyczne niepowiązane 
z Emitentem 

1 osoba fizyczna niepowiązana 
z Emitentem 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty 
finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach: 

2 osoby fizyczne niepowiązane 
z Emitentem 

1 osoba fizyczna niepowiązana 
z Emitentem 

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w 
ramach wykonywania umów o subemisję: 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały 
zaliczone do kosztów emisji: 

0,00 zł 
 

0,00 zł 
 

Źródło: Emitent 
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3. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 
 

3.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych 
 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 
KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki. 
 

3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści 
 
W dniu 27 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Massmedica sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 2 w 
sprawie przekształcenia spółki Massmedica sp. z o.o. w spółkę akcyjną, której firmie nadano brzmienie Massmedica Spółka 
Akcyjna. Na mocy wspomnianej uchwały kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosił 220.000,00 zł i dzielił się na 
2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. Protokół zawierający uchwałę, której treść 
została przedstawiona poniżej, został sporządzony przez notariusza Jerzego Olszewskiego, prowadzącą Kancelarię Notarialną  
w Warszawie  przy ul. Długiej 36 (Rep. A nr 2064/2017). 
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Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A nastąpiła 31 lipca 2017 r. w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia formy prawnej 
Spółki. 
 
 Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Massmedica S.A. w dniu 4 września 2017 r. podjęło uchwałę, na mocy 
której wyrażono zgodę na dematerializację i ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect. Protokół zawierający uchwałę, której treść została przedstawiona poniżej, został sporządzony przez 
notariusza Jerzego Olszewskiego, prowadzącą Kancelarię Notarialną  w Warszawie  przy ul. Długiej 36 (Rep. A nr 3087/2017). 
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3.3. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady 
niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 

 
Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia Massmedica sp. z o.o. w spółkę akcyjną, w związku z tym zostały opłacone 
majątkiem poprzednika prawnego Spółki. Akcje zostały wydane akcjonariuszom w zamian za udziały poprzednika prawnego 
Spółki. 
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4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, 
w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

 
Akcje serii  A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony był do podziału za pierwszy rok 
obrotowy Spółki (rok obrotowy 2017), ponieważ akcje te powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii A nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Walutą wypłaty dywidendy jest 
złoty polski - PLN. 
 
Walne  Zgromadzenie  akcjonariuszy uchwałą nr 5 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok 2017 
zdecydowało o przekazaniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 roku zysku netto Spółki w 
wysokości 792.021,61 zł na kapitał zapasowy. 
 
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 5 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok 2018 
zdecydowało o przekazaniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 roku zysku netto Spółki w 
wysokości 427.404,95 zł na kapitał zapasowy. 
 
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 5 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019 
zdecydowało o przekazaniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 roku zysku netto Spółki  
w wysokości 426.622,38 zł podzielić w następujący sposób: 
- kwotę 410.532,83 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,17 zł na każdą akcję, 
- kwotę 16.089,55 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
 

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

 
4.1. Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 
 
Z akcjami Emitenta związane są następujące istotne prawa korporacyjne: 
 
 Prawo do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia  
Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 4061 KSH 
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec 
szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa  
w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 1 KSH). 
 
Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. Następnie 
przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza 
do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji 
spółki publicznej. 
 
Zgodnie z nowelizacją KSH od dnia 1 marca 2021 roku na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub 
użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia  
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawiał będzie imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 
 
 Prawo głosu 
Każda akcja serii A daje prawo do jednego głosu na obradach Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz jest również uprawniony 
do głosowana odmiennie z każdej posiadanej akcji. Prawo głosu może być wykonane osobiście lub przez pełnomocnika, 
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jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. 
Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
W Spółce nie istnieją akcje uprzywilejowane co do głosu.  
 
Statut Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu drogą korespondencyjną. 
 
 Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów 
w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia. 
 
 Prawo do zwołania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 

w porządku obrad poszczególnych spraw 
Akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania obrad 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Stosowne żądanie 
powinno zostać przedłożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.  
 
 Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie 
powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia  
i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.  
 
 Prawo zgłaszania projektów uchwał 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego 
zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad.  
 
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad. 
 
 Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu  
Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, przysługuje prawo do żądania 
zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym 
zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. 
 
 Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariusz mogą przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu 
oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może również żądać przesłania 
mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
 
 Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta  
Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta. Dokumenty te są wydawane  
akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.  
 
 Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.  
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 Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki oraz prawo do złożenia wniosku do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji  
Akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących 
Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem  
obrad Walnego Zgromadzenia. 
  
Zarząd Spółki, co do zasady, jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza. Zarząd może udzielić 
informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić 
informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź 
uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na 
zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  
 
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce  
lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić 
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  
 
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących 
Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, przy uwzględnieniu wyżej opisanego ograniczenia 
związanego z możliwością wyrządzenia szkody Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej,  
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.  
 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia  
informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono 
udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. 
 
 Prawo żądania informacji czy Emitent pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 

handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej  
Akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku 
dominacji lub zależności (w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych) wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem spółki. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby 
udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce akcyjnej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 
 
 Prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Jeżeli podjęta przez Walne Zgromadzenie uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi 
w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo 
o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 
− zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów 
− akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania 

swojego sprzeciwu, 
− akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
− akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego 
Zgromadzenia. 

 
Powództwo w przedmiocie uchylenia uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie powinno zostać wniesione w terminie 
jednego miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o podjęciu uchwały, jednakże nie później niż w terminie 
trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
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 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 
sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą również 
wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej  
z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego 
Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
 
 Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom Zarządu Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę 

Emitentowi  
W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy akcjonariusz 
lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody 
wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę 
Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń  
o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 
 
 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny 
sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada 
z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą 
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 
zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze 
Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 
ograniczeń. 
 
4.2. Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 
 
Z akcjami Emitenta związane są następujące istotne prawa majątkowe: 
 
 Prawo do zbycia akcji 
Wszystkie akcje Spółki są zbywalne. 
 
Prawo do zbycia akcji może podlegać tymczasowemu ograniczeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji 
na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż 
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym  zgromadzeniu,  podmiot  prowadzący  rachunek  
papierów  wartościowych  wystawia  imienne  zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Od chwili 
wydania takiego zaświadczenia papiery  wartościowe w liczbie  wskazanej  w treści  takiego zaświadczenia nie  mogą  być  
przedmiotem  obrotu  do chwili  utraty  jego  ważności  albo  zwrotu  świadectwa  wystawiającemu  przed upływem  terminu  
jego  ważności.  Na  okres  ten  wystawiający dokonuje  blokady  odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym 
rachunku. 
 
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia walnego zgromadzenia spółki.  
 
 Prawo do dywidendy  
Z każdą akcją związane jest prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom.  
 
Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, 
to zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  
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Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały 
o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).  
 
Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały. 
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego 
dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. 
 
Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.  
 
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego 
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, 
które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o 
kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe.  
 
Prawo do dywidendy ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat licząc od dnia, w którym miała zostać dokonana wypłata 
dywidendy.  
 
Po uzyskaniu statusu spółki publicznej Emitent będzie także podlegał przepisom regulującym wypłatę dywidendy,  
a wynikającym z regulacji KDPW oraz GPW. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku spółki publicznej dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 
Walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być 
wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin 
wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 
 
 Prawo poboru  
Posiadacze akcji Spółki, w przypadku nowej emisji, mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru ma zastosowanie również w przypadku emitowanych przez 
Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Walne Zgromadzenie 
może pozbawić w części lub w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. W tym celu koniecznie jest 
podjęcie uchwały większością 4/5 głosów. Przepisu o wymogu uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, 
gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 
poboru na warunkach kreślonych w uchwale, jak również w przypadku gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte 
przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 
 
 Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki  
Akcje Emitenta uprawniają również do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji Spółki i po zaspokojeniu 
lub zabezpieczeniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki zieli  
się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. 
Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych 
przez niego akcji.  
 
 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania  
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zastawnik lub 
użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie 
 
 Prawo żądania przez akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, sprzedaży wszystkich 

posiadanych akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Emitenta, będącego spółką publiczną  
W przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz 
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podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnie 
lub przekroczy 95% ogólnej liczby głosów Emitenta, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, 
przysługiwać będzie prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji 
(przymusowy wykup).  
 
 Prawo żądania wykupu posiadanych akcji przez innego akcjonariusza Emitenta, który osiągnął lub przekroczył 90% 

ogólnej liczby głosów w Emitencie będącym spółką publiczną  
W przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej, akcjonariusz zgodnie art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, będzie mógł żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub 
przekroczył 95% ogólnej liczby głosów Emitenta. Żądaniu temu, w terminie trzydziestu dni od dnia jego zgłoszenia, będą 
zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również 
podmioty wobec niego zależne i dominujące. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywać będzie również solidarnie 
na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile członkowie tego 
porozumienia posiadać będą wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów 
Emitenta. 
 
 Prawo żądania przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy Emitenta, będącego spółką niepubliczną, przez 

akcjonariuszy większościowych 
Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% 
kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej 
niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 
95% głosów oddanych.  

 
 Prawo żądania odkupu akcji akcjonariuszy Emitenta, będącego spółką niepubliczną, przez akcjonariuszy 

mniejszościowych 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku 
obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż 
pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 
5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi). 
 
4.3. Obowiązki i ograniczenia związane z akcjami Emitenta 
 
 Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych wynikające ze Statutu Spółki 
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta wprowadzonymi do ASO. 
 
 Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych wynikających z umów cywilnoprawnych 
 
W stosunku do akcji serii A Emitenta nie występują żadne umowne ograniczenia ich zbywalności. 
 
 Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych 
Z akcjami serii A nie są związane żadne zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. 
 
 Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia MAR 
Artykuł 14 Rozporządzenia MAR wskazuje, iż zabrania się każdej osobie: 
1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 
 
Zgodnie z Artykułem 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny informacja, która nie 
została podana do wiadomości publicznej, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która to w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych pochodnych 
instrumentów finansowych. W przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów 
finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego 
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lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę 
powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.  
 
Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one 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 informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do 
prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych 
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji 
produktów opartych na uprawnieniach do emisji.  
 
W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności 
lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych 
przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za 
informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych.  
 
Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 
instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub 
sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor 
prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 
 
Artykuł 8 Rozporządzenia MAR stanowi, że wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub 
na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie 
informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta 
dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się 
za wykorzystywanie informacji poufnej. W odniesieniu do aukcji uprawnień do emisji lub innych opartych na nich produktów 
sprzedawanych na aukcji, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, wykorzystywanie informacji 
poufnej obejmuje również złożenie, modyfikację lub wycofanie oferty przez daną osobę działającą na własny rachunek lub na 
rzecz osoby trzeciej. 
 
Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania 
informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 
a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których 

informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub  
b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące 

instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 
 
Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa powyżej oznacza wykorzystywanie informacji poufnych  
w rozumieniu rozporządzenia MAR, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że 
są one oparte na informacjach poufnych. 
 
Artykuł 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: 
a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do 

emisji;  
b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;  
c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub  
d) zaangażowania w działalność przestępczą. 
 
Ponadto Artykuł 8 Rozporządzenia MAR znajduje również zastosowanie w odniesieniu do o wszystkich osób, które weszły  
w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny 
wiedzieć, że są to informacje poufne. 
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W przypadku osoby prawnej Artykuł 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział 
w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 
 
Zgodnie z Artykułem 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy osoba 
znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej ujawnia tę informację innej osobie z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie 
to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Należy mieć na 
uwadze, że stosownie do Artykułu 10 ust.2 Rozporządzenia MAR dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania do 
wykorzystywania informacji poufnych oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z niniejszym artykułem, 
jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 
 
Zgodnie z Artykułem 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, 
nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując 
na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:  
a) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie 

zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów 
finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie 
tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz 

b) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, 
która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.  

 
Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten 
sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:  
a) jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą 

upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane 
informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub 
kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub 

b) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których 
dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania 
czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.  

 
Zgodnie z Artykułem 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, 
nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując 
na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy 
transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu 
obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:  
1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę  

w posiadanie informacji poufnych; lub  
2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed 

wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.  
 
Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten 
sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania 
publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego 
połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez 
akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały 
być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. Sam fakt, że dana osoba 
wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych 
instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.  
 
Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych (Artykuł 14 
Rozporządzenia MAR) miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania 
transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.  
 
Zgodnie z Artykułem 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania 
dokonywania manipulacji na rynku. 
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Zgodnie z Artykułem 12 Rozporządzenia MAR, manipulację na rynku stanowi: 
a) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  

i. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany 
kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub 
co do ich ceny; lub 

ii. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie;  

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, 
iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami 
rynkowymi. 

b) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę 
jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub 
sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub 
innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

c) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które 
wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt 
towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, 
lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 
uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy 
osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub 
wprowadzające w błąd;  

d) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w 
błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane 
wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące 
manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego. 

 
Za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 
a) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży 

lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji 
produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, 
ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

b) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może 
skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym 
cenami otwarcia i zamknięcia; 

c) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, 
w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które: 

i. wprowadzają w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na 
rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny  

ii. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji 
na nienaturalnym lub sztucznym poziomie 

iii. mogą wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na 
rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane  
z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu 

poprzez: 
i. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo 

ich spowodowania;  
ii. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują 
przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub  
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iii. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie 
podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu 
zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

d) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania 
opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego 
na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu 
pozycji na danym instrumencie finansowym, powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub sprzedawanym 
na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych 
na temat ceny tego instrumentu, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji 
produktu opartego na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego 
konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny; 

e) nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów pochodnych przed 
aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, ze skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny 
aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów na nienaturalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd 
oferentów składających oferty na aukcjach. 
 

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych 
narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na 
wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen.  
 
Jeżeli osoba, o której mowa w Artykule 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie również do 
osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej. 
 
Rozporządzenie MAR nakłada również szereg restrykcji i obowiązków na osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby 
blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w zakresie dokonywania i raportowania zawieranych transakcji.   
 
Artykuł 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR definiuje „osobę pełniącą obowiązki zarządcze” jako osobę związaną z emitent 
em, która jest: 
a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub  
b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie powyżej, przy czym ma stały dostęp 

do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania 
decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu;  

 
Przez „osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze” zgodnie z Artykułem 3 ust. 1 pkt 26 należy rozumieć:  
a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; 
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;  
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej 

roku; lub  
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki 

zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c) powyżej, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią 
kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne 
z interesami takiej osoby. 

 
Zgodnie z Artykułem 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane są 
obowiązane do powiadomienia Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek w odniesieniu do akcji 
lub instrumentów dłużnych emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami 
finansowymi. Termin na powiadomienia o przedmiotowych transakcjach wynosi 3 dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek 
powiadomienia Emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku 
kalendarzowym osiągnie próg 5.000 euro. 
Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji (Artykuł 19 ust. 11 Rozporządzenia 
MAR): 
a) na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej,  
b) bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub  
c) instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych,  
przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed przekazaniem do publicznej wiadomości raportu okresowego. 
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Emitent zgodnie z Artykułem 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na 
dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej w trakcie trwania okresu zamkniętego:  
a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności 

finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo  
b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, 

kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie 
ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. 

 
Przesłanki udzielenia zgody przez emitenta na zwolnienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze z okresu zamkniętego zostały 
doprecyzowane w Artykule 7 - 9 Rozporządzenia nr 2016/522.  
 
 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 
Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których 
udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków 
odnoszących się do czynności i zdarzeń. 
 
Na mocy art. 69 ustawy o ofercie publicznej, na każdą osobę, która: 
1) osiągnęła lub przekroczyła 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej albo 
2) posiadała co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce,  

a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnęła odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% 
lub mniej ogólnej liczby głosów 

nałożony jest obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki. 
Zawiadomienie powinno zostać przekazane nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się  
o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w 
przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później 
niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.  
 
Obowiązek dokonania zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego powstaje również w przypadku zmiany: 
1) dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 %  ogólnej  liczby  głosów, 
2) dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów. 
 
Wskazane powyżej obowiązki spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby 
głosów w związku z: 
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 
 
Powyższe obowiązku powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi 
przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo 
wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące 
do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 
 
Zakres merytoryczny zawiadomienia wysyłanego do Komisji Nadzoru Finansowego jest uregulowany w art. 69 ust. 4 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 
 
Obowiązki opisane powyżej spoczywają również na: 
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 

zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 
2) funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b. inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 
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3) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  
a. inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy  

o funduszach inwestycyjnych,  
b. inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 
4) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych 

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, 

b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu 
na walnym zgromadzeniu, 

c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu; 

5) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co 
do sposobu głosowania; 

6) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 
chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

7) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach, 

8) na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

 
Należy mieć również na uwadze, że obowiązki powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów 
w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia o którym mowa w pkt 6) powyżej, a także w związku ze 
zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 
 
Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 
zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 
 
Oprócz ograniczeń w zakresie obrotu akcjami należy podkreślić, że na gruncie ustawy o ofercie publicznej wskazano również 
przypadki ograniczeń co do wykonywania prawa głosu. Na podstawie przedmiotowych zapisów akcjonariusz nie może 
wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego 
progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w co najmniej jednym z wymienionych artykułów: art. 69, art. 73 
ust. 1, art. 74 ust. 1 lub art. 79 ustawy o ofercie publicznej. 
 
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew powyższemu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 
 
Ponadto należy wskazać, że akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, 
z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego 
w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 75 ust. 3 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej. Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 
 
 Ograniczenia dotyczące koncentracji przedsiębiorstw 
Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w celu uzyskania zgody na dokonanie koncentracji 
przedsiębiorstw polegającej na: 
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1) połączeniu dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
2) przejęciu – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – 

bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców; 

3) utworzeniu przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
4) nabyciu przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro, 

należy zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 

zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub 
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro. 
 
Zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu jeżeli: 
1) obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

2) koncentracja polegać ma na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem 
roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku 

lub tych akcji albo udziałów; 
3) koncentracja polegać ma na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży; 

4) koncentracja następować będzie w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego; 

5) koncentracja dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział 
w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia 
innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w 
terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze decyzji 
termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem 
roku od dnia ich nabycia. 
1) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży, 

2) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest 
konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 

3) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 
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1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa 
w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za 
pośrednictwem, co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje 
przedsiębiorca dominujący. 

 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od 
dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać 
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 
koncentracji. 
 
Prezes UOKiK, zgodnie z art.18-19 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w drodze decyzji wydaje zgodę na 
dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
 
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego 

pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku 
przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną 
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej 
równowartość od 1 000 do 50 000 000 Euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku o którym mowa w art. 22 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość od 500 do 10 000 Euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach 
z zakresu koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie 
nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych  
w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub 
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 
lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
może w drodze decyzji dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 
KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących  
w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub 
podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar 
pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności 
uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w okresie 5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 roku - okoliczność naruszenia 
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przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów 
konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 roku Nr 52, poz. 547 ze zm.). 
 
Nabycie akcji Emitenta może również wiązać się z ograniczeniami wynikającymi z regulacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie 
Rady (WE) NR 139/2004 reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw 
i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje 
jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 139/2004 przez koncentrację o wymiarze wspólnotowy rozumie się koncentrację, 
która spełnia następujące kryteria: 
a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 000 mln EUR; oraz 
b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej 

niż 250 mln EUR,  
 
Poza wskazanymi powyżej kryteriami za koncentrację o wymiarze wspólnotowym uznaje się koncentrację, która nie osiąga 
progów, wskazanych powyżej, ale spełnia następujące kryteria: 
a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2 500 mln EUR; 
b) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 100 mln EUR; 
c) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit. b), łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR; oraz 
d) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej 

niż 100 mln EUR, 
chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
 
W celu uzyskania stosownej zgody, przed wykonaniem koncentracji o wymiarze wspólnotowym, jednakże po: 
1) zawarciu umowy,  
2) ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub  
3) nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 
należy przedstawić stosowne zgłoszenie do Komisji Europejskiej. 
 
Zgłoszenia dokonuje się również, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa wyrażają wstępną intencję dokonania transakcji, 
która doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
 
Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też 
firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na 
własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich 
odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia 
zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania 
zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod 
warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 
 
 Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli niektórych Inwestycji  
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm.) (dalej: 
„Ustawa o kontroli niektórych inwestycji”) określa zasady i tryb kontroli inwestycji polegających na nabywaniu m.in. udziałów 
lub akcji skutkujących nabyciem bądź osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą 
podmiotem podlegającym ochronie.  
Art. 12d ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji wskazuje, że podmiotami objętymi ochroną są spółki publiczne w 
rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 wprowadzono przepisy, które określają 
zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji 
nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d Ustawy o kontroli niektórych inwestycji tj. m.in. spółek publicznych 
przez podmiot, który: 

a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo,  
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b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium 
państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne. 

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k tej ustawy jest mowa o 
znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo  
b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich 

wkładów wniesionych do tej spółki, lub  
c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.  

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu 
podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną rozumianego jako podmiotu, który posiada zdolność do 
decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej 
zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot przez:  

1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  
2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. 

Zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa 
rozumie się:  

1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów 
albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 
podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce 
osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej 
spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.  

Zgodnie z art. 12c ust. 6 przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również 
przypadki (zwane nabyciem pośrednim), gdy:  

1) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 
podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z 
podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,  

2) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 
podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera 
postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania,  
w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,  

3) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 
podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania 
umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  

4) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 
podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw 
udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,  

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest 
dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny 
podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby 
nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do 
udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  

6) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 
podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia 
dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu 
objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą  
w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 12c ust. 7 przez  nabycie  pośrednie rozumie  się  również  przypadki,  gdy  wskutek transakcji lub zdarzenia 
niewymienionego w opisanych powyżej przypadkach podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu 
posiadającego znaczące uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną lub podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego 
ochroną lub wobec  podmiotu  mającego  tytuł prawny  do  przedsiębiorstwa  lub  zorganizowanej części  przedsiębiorstwa  
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podmiotu  objętego  ochroną.  Jeżeli  nabycie  pośrednie nastąpiło  wskutek  czynności,  dokonanej  na  podstawie  przepisów  
prawa  państwa innego  niż  Rzeczpospolita  Polska,  w szczególności  wskutek  połączenia  spółek, których siedziby znajdują 
się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź nabycie lub objęcie udziałów albo akcji podmiotu z siedzibą poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  będącego  podmiotem  posiadającym  znaczące  uczestnictwo  w podmiocie objętym 
ochroną lub podmiotem dominującym wobec podmiotu objętego ochroną, przepisy   art.12a–12k  stosuje  się  w zakresie  
skutków  określonych w zdaniu pierwszym. 
 
Na mocy art. 12c ust. 8 przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również 
przypadki (zwane nabyciem następczym), gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację 
nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie 
stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce 
osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki,  
w wyniku: 

1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego 
podmiotu, 

2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, 
3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału 

w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, 
akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.  

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 
uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie  
o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy  
o kontroli niektórych inwestycji.  
 
Zgodnie z art. 12f ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem jakiejkolwiek 
umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed 
dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji. W przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienia dokonuje się przed 
opublikowaniem wezwania. 
 
Zgodnie z art. 12f ust. 6 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji w przypadku, gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności 
prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej 
prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji,  
 
Z kolei na mocy art. 12f ust. 9 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, 
zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.  
 
Zgodnie z art. 12j ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec 
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 
12d, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:  

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu 
lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub 
dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub 

2) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym 
przez organ kontroli, lub  

3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej 
potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej -przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub  

4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego -w przypadku osób 
fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na 
terytorium państwa członkowskiego -w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub  
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5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty 
i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.  

Zgodnie z art. 12k ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie 
dominacji dokonane:  

1) bez złożenia zawiadomienia, albo 
2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, tj. takiej, 
która stwierdza dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób 
niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym 
ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące 
uczestnictwo. 
 
Zgodnie z art. 12k ust. 3 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji w przypadku niezłożenia zawiadomienia, związanego  
z nabyciem pośrednim albo wydaniem przez organ kontroli decyzji stwierdzającej niedopuszczalność wykonywania praw  
z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych pośrednio, nie 
może być wykonywane prawo głosu, ani inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji.  
 

6. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

 
Polityka w zakresie dywidendy w pierwszej kolejności będzie mieć na względzie zapewnienie Spółce płynności finansowej oraz 
kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności.  
 
Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość 
dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). 
 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie 
z art. 347 § 2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota 
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego  
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, 
które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz  
o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe. 
 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który 
Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień 
prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne 
Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 
 
Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest 
zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach 
Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych 
Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 
10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy 
przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 112 Szczegółowych 
Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do 
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW 
środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je poszczególne rachunki 
akcjonariuszy. 
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Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie  
z regulacjami KDPW. 
 
Walne  Zgromadzenie  akcjonariuszy uchwałą nr 5 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok 2017 
zdecydowało o przekazaniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 roku zysku netto Spółki  
w wysokości 792.021,61 zł na kapitał zapasowy. 
 
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 5 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok 2018 
zdecydowało o przekazaniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 roku zysku netto Spółki  
w wysokości 427.404,95 zł na kapitał zapasowy. 
 
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 5 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019 
zdecydowało o przekazaniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 roku zysku netto Spółki  
w wysokości 426.622,38 zł podzielić w następujący sposób: 
- kwotę 410.532,83 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,17 zł na każdą akcję, 
- kwotę 16.089,55 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
 

7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie 
płatnika podatku 

 

7.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
 
Dochód bądź przychód uzyskany przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi opodatkowany jest zgodnie z zasadami 
zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
 
Dochód lub przychód wynikający z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlega 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%. Dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na innych zasadach. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1-4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodem z udziałów zyskach osób 
prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 
zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 
dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na 
ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych 
dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania 
przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust.1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych; 
jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub 
darowizny. Zgodnie z kolei z art. 21ust. 1 pkt 50a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych wolna od podatku 
dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia 
lub objęcia akcji. 
 
7.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 
 
Dochód bądź przychód uzyskany przez akcjonariuszy będących osobami prawnymi opodatkowany jest zgodnie z zasadami 
zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1-4 przedmiotowej ustawy przez dochód z udziału w zyskach osób prawnych rozumie się 
dochód faktycznie uzyskany z akcji (dywidendy) w tym także:  
− dochód z umorzenia akcji,  
− dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki (w celu umorzenia),  
− wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,  
− dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot 

przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.  
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Należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów 
uzyskanych z tytułu umorzenia akcji, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych 
akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej– w części stanowiącej koszt nabycia bądź 
objęcia odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją spółki akcji. 
Stawką podatkową według, której oblicza się należny zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 19%.  
W przypadku podmiotów spełniających łącznie następujące kryteria: 
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 

podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
osiągania, 

3. spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale Emitenta, 
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2 powyżej, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2 powyżej. 

 
Istnieje możliwość zwolnienia od podatku dochodowego stanowiącego dochód z tytułu dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach Emitenta. 
 
Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody z tytułu udziałów zysku osoby prawnej 
posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji Emitenta nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to będzie miało 
również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w kapitale Emitenta, w wysokości 
10%, upłynie po dniu uzyskania tych dochodów. 
 

7.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji 
 
Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek 
potrącany u źródła). Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (Ustawa PDOF), dochody 
uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi 
dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy PDOF, jest 
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez 
ustawę kosztami uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku 
podatkowym podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy 
PDOF i na tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy PDOF). W przypadku dochodów 
uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia właściwych umów w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy PDOF zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej 
z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 
posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.  
 
Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich 
wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
7.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji 
 
Zgodnie z Ustawą Podatku Dochodowy od Osób Prawnych przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji 
stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to 
podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych. 
 
7.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 
 
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie prowadzącym 
rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób 
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prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, czyli: 
− osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy  

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

o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej. 
 
W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych 
przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie 
przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  
 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie  
z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym 
od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku 
osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest 
możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 

podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których 

mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa 
w pkt 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 
− spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
− zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada 
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch 
lat. 
 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji),  
w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).  
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez 
okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od 
dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 
skorzystała ze zwolnienia. 
 
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty 
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 
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7.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 
 
Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy ustawy z dnia 
9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 Nr 101 poz. 649). 
 
Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1% od wartości transakcji.  
W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:  
− firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
− dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
− dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
− dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa 

te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione  
z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 
Dodatkowo, na podstawie art. 2 pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności 
prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest:  
− opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub  
− zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. 
 

7.7. Podatek od spadków i darowizn  
 
Zgodnie Ustawą o podatku od Spadków i Darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw 
majątkowych, w tym praw wynikających z akcji, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega podatkowi 
od spadków i darowizn, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, tj. spadkobierca lub obdarowany, ani też spadkodawca lub 
darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wysokość podatku, ustala się:  
− w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca,  
− od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.  
Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych 
(również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest 
zwolnione od podatku od spadków i darowizn.  
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, dochód uzyskany ze zbycia udziałów 
w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części odpowiadającej kwocie 
zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny od podatku dochodowego. 
 
7.8. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe  
 
Zgodnie z art. 30 w związku z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnik, który na podstawie prawa podatkowego nie wykonał 
obowiązku obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu, całym 
swoim majątkiem odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Jeżeli w postępowaniu 
podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa powyżej, wydaje decyzję o odpowiedzialności 
podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku. 
Opisanych przepisów nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność 
podatnika można orzec w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, 
podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych. 
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ROZDZIAŁ 4. DANE O EMITENCIE 
 

1. Podstawowe informacje 
 
Tabela 4 Dane o Emitencie 

Firma Massmedica S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: inwestor@massmedica.com 

Adres strony internetowej: www.massmedica.com 

NIP: 1132835251 

REGON: 142951515 

KRS: 0000688627 
Źródło: Emitent 
 

1a. Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania 
zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo 
podmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał 

 
Działalność prowadzona przez Emitenta na terenie RP jak również na terenie UE nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji 
czy zgody. 

 
2. Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, 

Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe 
emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 

 

2.1. Zarząd 
 
Zgodnie z postanowieniami §10 Statutu Spółki Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych  
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników 
przy przekształceniu spółki Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu 
ustala Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu 
spółki Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Kadencja członka Zarządu trwa 2 (dwa) lata. 
Członkowie Zarządu powoływaniu są na okres wspólnej kadencji. Powołanie, odwołanie i zawieszenie członka Zarządu 
wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, podjętej bezwzględną większością głosów.  Zgodnie z §11 Statutu Spółki Zarząd 
reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia 
lub Rady Nadzorczej. 
 
Tabela 5 Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 
Marek Młodzianowski Prezes Zarządu 16 lutego 2019 r. 16 lutego 2021 r. 

Źródło: Emitent 
 
2.2. Rada Nadzorcza 
 
Zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięć) do 6 (sześć) członków. Kadencja 
członka Rady Nadzorczej wynosi 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.  
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do 
dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej 
powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 3. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać 
zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu 
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Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa 
z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku 
nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce 
dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia  
w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby 
wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 3 członków Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z §17 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 
 
Tabela 6 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 
Jan Skowroński Przewodniczący Rady Nadzorczej 31 sierpnia 2020 r. 31 sierpnia 2022 r. 
Konrad Lerski Członek Rady Nadzorczej 31 sierpnia 2020 r. 31 sierpnia 2022 r. 
Hubert Młodzianowski Członek Rady Nadzorczej 31 sierpnia 2020 r. 31 sierpnia 2022 r. 
Krzysztof Piech Członek Rady Nadzorczej 31 sierpnia 2020 r. 31 sierpnia 2022 r. 
Jan Brykczyński Członek Rady Nadzorczej 31 sierpnia 2020 r. 31 sierpnia 2022 r. 

Źródło: Emitent 
 
2.3. Autoryzowany Doradca 
 
Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Prometeia Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 
 
Tabela 7 Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Prometeia Capital sp. z o.o. 
Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Wrocław 
Adres siedziby: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław 
Strona internetowa: www.prometeia.pl 
Adres poczty elektronicznej: biuro@prometeia.pl 
Telefon: 71 337 28 14 
KRS 0000346360 
NIP 8951963989 
Regon 02117031000000 
Zarząd Paweł Skałecki – Prezes Zarządu 

Źródło: Autoryzowany Doradca 
 

2.4. Firma audytorska dokonująca badania sprawozdania finansowego Emitenta 
 
Podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2017-2020 była spółka Eureka Auditing spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Biegły rewident dokonujący badania to Pan Bogdan Zegar - kluczowy 
biegły rewident, numer ewidencyjny 5475. 
 
Tabela 8 Dane Firmy audytorskiej 

Firma: Eureka Auditing sp. z o.o. 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, numer ewidencyjny 137 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Poznań 
Adres siedziby: Aleje Marcinowskiego 22, 61-827 Poznań 
Strona internetowa: www.eurekaauditing.pl 
Adres poczty elektronicznej: bzegar@neostrada.pl 
Telefon: 501 893 629, 502 642 707 
KRS 0000183841 
NIP 7780046078 



DOKUMENT INFORMACYJNY MASSMEDICA S.A. 

 57 

Regon 63219694000000 
Zarząd Bogdan Zegar – Prezes Zarządu 
Biegły rewident dokonujący badania Bogdan Zegar - kluczowy biegły rewident, numer 

ewidencyjny 5475 
Źródło: Firma audytorska 
 

3. Podstawowe informacje na  temat powiązań  kapitałowych  emitenta  mających istotny  
wpływ  na  jego  działalność,  ze  wskazaniem  jednostek  jego  grupy kapitałowej oraz 
jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących 
podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi 
kapitałowo lub  osobowo z emitentem, osobami  wchodzącymi w  skład  organów  
zarządzających  lub  nadzorczych  emitenta  lub  znaczącymi akcjonariuszami emitenta 

 
Poniżej przedstawione są jednostki grupy kapitałowej Emitenta. 
 
Rysunek 1 Grupa Kapitałowa Emitenta 

 
Źródło: Emitent 
 
 
Tabela 9 Dane jednostki zależnej 

Jednostka zależna Massmedica Technologie sp. z o.o. 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa 

NIP: 9512496492 

REGON: 385328251 

KRS: 0000823494 

Udział Massmedica S.A. w kapitale zakładowym 100,00% 

Zarząd  Magdalena Włodarczyk – Prezes Zarządu 
Źródło: Emitent 
 
Massmedica S.A. nie konsoliduje danych finansowych Massmedica Technologie sp. z o.o. na podstawie art. 58 ustawy o 
rachunkowości.  
W ramach spółki Massmedica Technologie sp. z o.o. prowadzona jest działalność w zakresie rozwoju innowacyjnych 
technologii w medycynie – m.in. komercjalizacja innowacyjnego projektu z zakresu druku 3D w medycynie, wspartego 
kapitałowo przez akcelerator Excento sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Massmedica Technologie sp. z o.o. – Pani Magdalena Włodarczyk – pełni rolę głównej księgowej i dyrektora 
finansowego w Massmedica S.A. 

Massmedica S.A. -
jednostka dominująca

Massmedica Technologie sp. z o.o. 
- jednostka zależna
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Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, pomiędzy Emitentem a Massmedica Technologie sp. z o.o. w latach 2019 
- 2021 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego miały miejsce transakcje, które były zawarte na warunkach 
rynkowych. Transakcje związane były z wynajmem przez Emitenta narzędzi medycznych będących w posiadaniu Massmedica 
Technologie sp. z o.o. Miesięczna opłata z tytułu wynajmu wynosi 8 tys. zł netto. Ponadto Emitenta i Spółkę łączy umowa na 
mocy której Massmedica Technologie sp. z o.o uprawniona jest do korzystania ze znaku towarowego Emitenta. Wartość 
umowy wynosi 300 tys. zł netto (płatne w terminie 60 miesięcy od dnia powołania spółki Massmedica Technologie sp. z o.o). 
Ponadto podmioty łączy umowa na wynajem powierzchni biurowej Emitenta (700,00 zł netto miesięcznie). 
 

4. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 
 
 Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 
Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie występują 
powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne. 
 
 Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 
Istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład 
organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta: 
− Pan Marek Młodzianowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta posiada 1.306.545 akcji stanowiących 54,10% 

udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jest również ojcem Pana Huberta 
Młodzianowskiego, 

− Pan Hubert Młodzianowski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej jest synem Pana Marka Młodzianowskiego. 
Posiada 6.545 akcji, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Mając na uwadze art. 87 ust 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej należy domniemywać istnienie porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, pomiędzy Panem Markiem Młodzianowskim a Hubertem 
Młodzianowskim, 

− Pan Konrad Lerski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej, posiada 197.000 akcji stanowiących 8,16% udziału  
w kapitale zakładowym jest mężem Pani Edyty Lerskiej, posiadającej 453.000 akcji stanowiących 18,76% udziału w 
kapitale zakładowym ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mając na uwadze art. 87 ust 4 pkt 1) Ustawy o 
Ofercie Publicznej należy domniemywać istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie 
Publicznej, pomiędzy Panem Konradem Lerskim, a Panią Edytą Lerską. 

 
 Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego 
organów zarządzających i nadzorczych) 

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta, w rozumieniu przepisów 
Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto nie występują inne powiązania majątkowe, organizacyjne lub personalne pomiędzy 
Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą 
(lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych). 
 

5. Krótki opis historii Emitenta 
 
Massmedica S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w obszarach medycyny rekonstrukcyjnej i regeneracyjnej. 
Spółka oferuje rozwiązania oparte na przełomowych technologiach pochodzących od czołowych europejskich  
i amerykańskich producentów. Firma została założona w maju 2011 roku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Miesiąc później podpisano pierwszą umowę na dystrybucję z Corin LTD (Wielka Brytania). Pod koniec czerwca 2011 roku 
zrealizowano pilotażową sprzedaż endoprotezy biodra, a w lipcu Spółka wygrała pierwszy przetarg na dwuletnią dostawę 
endoprotez biodra na rzecz Łużyckiego Centrum Medycznego. 
 
W lutym 2012 roku, niespełna rok po rozpoczęciu działalności, Spółka przekroczyła próg obrotów ze sprzedaży w wysokości 
miliona złotych. Dynamiczny wzrost skali działalności i rozwijanie oferty produktowej wiązało się z koniecznością zbudowania 
działu sprzedaży. Spółka rozpoczęła zatrudnianie osób do pełnienia roli przedstawiciela medycznego – osoby odpowiedzialnej 
za bieżący kontakt z branżą medyczną i środowiskiem lekarskim. 
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Poszukując możliwości docierania do docelowej grupy odbiorców, w lipcu 2014 roku Massmedica zorganizowała pierwszą 
konferencję w Żorach dotyczącą problematyki przedniego dostępu (innowacyjna technika przeprowadzania operacji 
endoprotezoplastyki biodra bez przecinania mięśni). Konferencja ta jest organizowana co roku. Obecnie, Spółka organizuje 
liczne szkolenia i konferencje przeznaczone dla lekarzy, nierzadko uzupełnione o operacje prowadzone „na żywo”. Celem 
szkoleń jest przedstawienie oferty Spółki niejako „w praktyce”, a także przekazanie stosownej wiedzy przedstawicielom 
medycznym oraz lekarzom, niezbędnej do obsługi i późniejszego stosowania produktów Emitenta.  
 
Utrzymanie tempa rozwoju Spółki wymagało odpowiedniego kapitału. W sierpniu 2014 r., Zarząd podjął decyzję o emisji 
obligacji na okaziciela serii A, w wyniku której Spółka pozyskała 600 tys. zł. Środki te pozwoliły na zakup nowych zestawów 
narzędzi oraz implantów. Spółka zatrudniła także nowych przedstawicieli handlowych. Powyższe wpłynęło na rokroczny 
wzrost przychodów ze sprzedaży o ok. 1,3 mln zł w roku 2015. Dynamiczny wzrost skali działalności został dostrzeżony przez 
Puls Biznesu. Firma w 2016 r. została uhonorowana Gazelą Biznesu, nagrodą przyznawaną najszybciej rozwijającym się 
firmom.  
 
Spółka sukcesywnie pozyskiwała nowych kontrahentów, jak również do oferty wdrażała produkty, bazujące na innowacyjnych 
rozwiązaniach. W styczniu 2017 roku miała miejsce pierwsza w Polsce operacja endoprotezoplastyki biodra z wykorzystaniem 
endoprotezy wydrukowanej w technologii 3D dostarczonej przez Massmedica, a wyprodukowaną przez belgijską firmę 
Materialise. Z kolei w kwietniu 2017 r. dokonano pierwszej w Polsce operacji z wykorzystaniem innowacyjnych implantów 
kolana, dostarczonych przez Spółkę.  
 
W pierwszej połowie 2017 roku Spółka podjęła działania mające na celu poszerzenie oferty Spółki o produkty z zakresu 
medycyny regeneracyjnej i antystarzeniowej. Spółka nawiązała współpracę m. in. Z „instytutem Długowieczności” działającym 
przy Uniwersytecie Południowej Californii w Los Angeles. 
 
W 2017 roku zapadła również decyzja o przekształceniu w spółkę akcyjną, w związku z planami dotyczącymi pozyskiwania 
kapitału w drodze emisji akcji. Rejestracja przekształcenia nastąpiła w lipcu 2017 r.  
 
W wyniku przeprowadzonej na przełomie 2017 i 2018 roku oferty akcji serii C pozyskano środki w kwocie 1,15 mln zł. Pozwoliły 
one na realizację inwestycji w nowe zestawy instrumentów w dziale medycyny rekonstrukcyjnej, co z kolei przełożyło się na 
wzrost sprzedaży endoprotez. 
 
Istotnym wydarzeniem w działalności Emitenta było utworzenie w 2018 roku nowego działu Medycyny Anti-Aging 
grupującego wysoko marżowe produkty z zakresu medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Spółka rozpoczęła aktywność w 
nowym segmencie rynku, adresując swoją ofertę do klinik i gabinetów prywatnych. 
 
W kwietniu 2019 Spółka Massmedica S.A. zadebiutowała na rynku New Connect. 
 
W sierpniu 2019 roku Emitent podpisał umowę na realizację projektu z zakresu druku 3D w medycynie wspieranego 
kapitałowo przez akcelerator Excento sp. z o.o. Wartość projektu to blisko 600 tys. zł, a dofinansowanie Akceleratora wynosi 
niespełna 500 tys. zł. Projekt ma na celu rozwiązanie problemu braku wspomagania planowania i prowadzenia trudnych 
przypadków operacji tkanki kostnej na podstawie danych tomograficznych pacjentów. W wyniku realizacji Projektu zostanie 
wdrożona na rynek usługa współpracy z lekarzami w zakresie opracowania planów operacji w formie wydruków 3D, 
uwzględniającego dane z tomografii o rozkładzie sztywności tkanki kostnej względem obciążenia przenoszonego z kości górnej 
poprzez implant na dolną oraz uwzględniającego dopasowany do sytuacji kostnej i przebiegu obciążenia rozmiar i położenie 
implantów, dobór augmentów, a także kierunki skierowania wkrętów mocujących. Ponadto komercjalizacja Projektu 
przewiduje nawiązanie współpracy z lekarzami w zakresie projektowania trasy cięcia czaszki, a następnie opracowanie danych 
o tej trasie dla systemu neuronawigacji na sali operacyjnej oraz wyfrezowanie CNC formy, która umożliwi już w trakcie operacji 
odlanie z cementu kostnego protezy kranioplastycznej, dopasowanej do zaprojektowanego otworu w czaszce. Aktualnie, ze 
względu na panującą pandemię COVID-19 realizacja projektu została zawieszona, a jej wznowienie planowane jest na trzeci 
kwartał 2021 roku. 
 
W dniu 19 grudnia 2019 r., zawiązana została spółka zależna od Emitenta pod firmą Massmedica Technologie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach spółki prowadzona jest działalność w zakresie rozwoju innowacyjnych 
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technologii w medycynie – m.in. komercjalizacja innowacyjnego projektu z zakresu druku 3D w medycynie, wspartego 
kapitałowo przez akcelerator Excento sp. z o.o. 
 
W 2019 roku Emitent podpisał z Corin LTD umowę na mocy której Spółka stała się polskim dystrybutorem Robota OMNIBotics, 
produkowanego przez firmę Corin. Jest to to jedyny robot potrafiący zmierzyć i zoptymalizować napięcie tkanek miękkich w 
obrębie stawu kolanowego i dostosować do niego położenie implantu. W kolejnych krokach robot prowadzi chirurga 
ustawiając blok do cięć kostnych w optymalnych położeniach. Pod koniec 2020 roku Emitent dostarczył do jednego  
z warszawskich szpitali pierwszego robota operacyjnego Omnibotics™. Wartość umowy przekroczyła 4,0 mln zł. 
 
Obecnie Spółka posiada podpisane umowy z kilkunastoma dostawcami - producentami wyrobów medycznych z całego świata. 
Massmedica aktywnie uczestniczy w wielu przetargach na terenie kraju i zagranicy i aktualnie posiada ponad 80 podpisanych 
umów przetargowych na łączną kwotę ponad 48 mln zł. 
Działalność Firmy w dużym stopniu uzależniona jest od przedstawicieli medycznych – w chwili obecnej Spółka zatrudnia 14 
takich osób. Spółka dostarcza endoprotezy do 60 szpitali w całej Polsce i współpracuje z kilkuset placówkami i gabinetami w 
związku z dostarczaniem produktów z zakresu medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Spółka posiada znaczny portfel 
podpisanych kontraktów o wartości ponad 48 mln zł na najbliższe 3 lata w samym obszarze ortopedii. 
 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie najważniejszych wydarzeń w historii działalności Emitenta. 
 
Tabela 10 Istotne wydarzenia w historii Emitenta 

Data Wydarzenie 
marzec 2011  Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
czerwiec 2011  Dokonanie pierwszej sprzedaży 
czerwiec 2011  Podpisanie pierwszej umowy dystrybucyjnej z Corin LTD 
lipiec 2011  Wygranie pierwszego przetargu 
kwiecień 2013  Zatrudnienie pierwszych przedstawicieli medycznych  
lipiec 2014  Zorganizowanie konferencji w Żorach 
marzec 2016  Uhonorowanie Firmy Gazelą Biznesu, nagrodą przyznawaną najbardziej dynamicznie 

rozwijającym się firmom 
styczeń 2017  Przeprowadzenie pierwszej operacji przy użyciu endoprotezy biodra drukowanej w 

technologii 3D 
kwiecień 2017  Przeprowadzenie pierwszej operacji z wykorzystaniem implantów kolana 
lipiec 2017  Przekształcenie w spółkę akcyjną 
listopad 2017 Pozyskanie 650 tys. zł w drodze emisji akcji serii B 
styczeń 2018 Pozyskanie 1,15 mln zł w drodze emisji akcji serii C  
kwiecień 2019 Debiut na rynku NewConnect 
sierpień 2019 Podpisanie umowy na realizację projektu z zakresu druku 3D w medycynie, wspartego 

kapitałowo przez Akcelerator Excento 
grudzień 2019  Powołanie spółki zależnej 
grudzień 2020 Dostarczenie pierwszego robota Omnibotics™ do jednego ze szpitali  

Źródło: Emitent 
 

6. Przedmiot działalności Emitenta 
 
6.1. Profil działalności 
 
Firma Massmedica zajmuje się dystrybucją implantów i innych materiałów medycznych stosowanych w leczeniu chorób 
układu narządu ruchu, a także w medycynie regeneracyjnej. Spółka specjalizuje się w produktach wysoko technologicznych 
(niegenerycznych). Spółka oferuje wyroby wytwarzane przez producentów europejskich oraz amerykańskich, gwarantujących 
najwyższy poziom jakości i wykorzystujących w procesach produkcyjnych najnowsze technologie. Głównymi dostawcami 
Spółki są międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne, posiadające ugruntowaną pozycję na rynku. 
 
Największym dostawcą Emitenta w zakresie medycyny rekonstrukcyjnej jest firma Corin LTD – działający globalnie brytyjski 
producent szerokiej gamy endoprotez. Współpraca z tym podmiotem została zapoczątkowana ponad 9 lat temu - w czerwcu 
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2011 roku. Spółka współpracuje także z innymi producentami endoprotez (w tym zindywidualizowanych implantów 
drukowanymi dla konkretnego pacjenta), takimi jak Merete GmbH, Materialise, Bodycad. Produkty medycyny regeneracyjnej 
dostarczają Bioxis, Medixa, AdipSculpt, Exabone. Materiały medyczne oferowane przez Spółkę spełniają wszelkie niezbędne 
normy dotyczące wyrobów medycznych. 
 
Oferta Massmedica obejmuje głównie endoprotezy stawów, endoprotezy nowotworowe. Poza tym Spółka oferuje niszowe 
implanty traumatologiczne, substytuty kości, preparaty autogenne (biologiczne) oraz oparte na kwasie hialuronowym. 
Nowym elementem w ofercie Spółki są, wprowadzone na rynek w 2020 roku, roboty operacyjne do endoprotezoplatyki stawu 
kolanowego oraz implanty wykonane z metalu ulegającego biodegradacji dzięki czemu nie ma konieczności usuwania ich  
z ciała pacjenta.                       . 
 
Spółka posiada dwie linie biznesowe:  
− Recon - w ramach której Spółka oferuje produkty z zakresu medycyny rekonstrukcyjnej. Firma jest dystrybutorem 

najwyższej jakości endoprotez stawów (produkcja Corin oraz Merete), w tym również indywidualnie drukowanych 3D 
(współpraca z Materialise). Oferta w ramach tej linii obejmuje także skoncentrowane kwasy hialuronowe (Ettsons), PRP 
oraz PRP łączone z kwasem hialuronowym (Medixa) a także implanty do medycyny sportowej (Lars, Tissue Regenix). 

− Anti-Aging – linia, którą Spółka rozwija od 2018 roku. Produkty oferowane w ramach tej linii dedykowane są medycynie 
anti-aging i regeneracyjnej. Zawiera ona preparaty służące obniżeniu wieku biologicznego i eliminacji czynników ryzyka 
chorób cywilizacyjnych (ProLon), suplementy pobudzające rekonstrukcję tkankową (Auracos), innowacyjne wypełniacze 
na bazie kwasu HA (Cytosial). Całość uzupełnia linia specjalistycznych dermokosmetyków (Endor). 

 
Głównymi odbiorcami produktów oferowanych przez Spółkę w ramach RECON są placówki medyczne, w tym przede 
wszystkim publiczne szpitale. Zawierane przez Emitenta kontrakty na dostawy mają charakter wieloletni. Celem pozyskania 
klientów, Spółka uczestniczy w licznych przetargach i z uwagi na specyfikę branży, konkuruje głównie warunkami cenowymi. 
Polityka cenowa Spółki musi uwzględniać zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie stawek refundacyjnych. W 
związku z powyższym, segment RECON charakteryzuje się ograniczonym poziomem marży możliwej do uzyskania. W ramach 
promocji swojej działalności i oferty produktowej przedstawiciele handlowi Emitenta dokonują wizyt w oddziałach szpitalnych 
(prezentacje implantów), prowadzone są szkolenia lekarzy w ośrodkach współpracujących ze Spółką (operacje „na żywo”), 
prowadzone są szkolenia z technik operacyjnych na preparatach anatomicznych nieutrwalonych (współpraca z Zakładem 
Anatomii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego). Celem szkoleń jest przedstawienie swojej oferty niejako „w praktyce”, a także 
przekazanie stosownej wiedzy przedstawicielom medycznym oraz lekarzom, niezbędnej do obsługi i późniejszego stosowania 
produktów Emitenta. Powyższe wpływa na większy komfort pracy, a przez to zwiększenie lojalności produktowej lekarzy. 
 
Odbiorcy linii Recon to głównie dotychczasowi klienci kontynuujący wieloletnią współpracę. Branża, w której działa Emitent 
cechuje się dużą lojalnością i przywiązaniem klientów wynikającym z przyzwyczajenia się lekarzy do poszczególnych technik 
operacyjnych.  
 
Produkty oferowane w ramach linii Anti-Aging, znajdujące zastosowanie w medycynie regeneracyjnej, antystarzeniowej  
i estetycznej, są adresowane przede wszystkim do sektora prywatnego - głównie do gabinetów lekarskich. W przypadku 
medycyny sportowej klientami są głownie poradnie ortopedyczne i ortopedzi. W segmencie medycyny estetycznej  
i antystarzeniowej – - lekarze medycyny estetycznej oraz kosmetolodzy. Struktura odbiorców produktów z linii Anti-Aging jest 
bardzo liczna, cechuje się znacznym stopniem rozdrobnienia. Produkty oferowane w ramach tej linii pozwalają wygenerować 
znacznie wyższy poziom marż w porównaniu do produktów adresowanych głównie do sektora publicznego, ze względu na 
brak ograniczeń związanych ze stawkami refundacyjnymi NFZ. Celem dotarcia do jak największej liczby potencjalnych 
klientów Emitent w 2018 roku utworzył nowy dział sprzedażowy ukierunkowany na działania handlowe w zakresie oferowania 
produktów medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Według stanu na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego dział ten 
liczy 5 przedstawicieli handlowych. Na przełomie I i II kwartału 2021 roku planuje się zatrudnienie kolejnego przedstawiciela 
handlowego. W zakresie działań marketingowych Spółka planuje prowadzi liczne kampanie reklamowe produktów z zakresu 
medycyny estetycznej i antystarzeniowej w mediach społecznościowych. 
 
Nadmienić należy również, że zgodnie z umową łączącą Emitenta z Corin LTD, Spółka jest polskim dystrybutorem Robota 
OMNIBotics. Jest to to jedyny robot potrafiący zmierzyć i zoptymalizować napięcie tkanek miękkich w obrębie stawu 
kolanowego i dostosować do niego położenie implantu. W kolejnych krokach robot prowadzi chirurga ustawiając blok do cięć 
kostnych w optymalnych położeniach. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent 
dostarczył jednego robota operacyjnego Omnibotics™ do szpitala w Warszawie. 
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Spółka koncentruje się na dostarczaniu produktów cechujących się najwyższą jakością, znacznym stopniem innowacyjności, 
o bardzo wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Stanowi to jednocześnie główną przewagę konkurencyjną 
Emitenta.  
 
Massmedica posiada dział handlowy, odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów. Przedstawiciele medyczni Spółki są 
odpowiedzialni za bezpośrednią współpracę ze szpitalami z sektora publicznego jak i prywatnego. Niemniej jednak to Pan 
Marek Młodzianowski, jeden z założycieli Spółki stanowi kluczowy zasób dla prowadzonej działalności. Jego wieloletnie 
doświadczenie w branży medycznej i know-how pozwala Spółce sukcesywnie zwiększać skalę działalności, pozyskując coraz 
większe kontrakty na dostawy sprzętu medycznego.  
 
Spółka jako dystrybutor uzyskuje przychody ze sprzedaży w dwóch modelach. W przypadku rozliczeń ze placówkami 
szpitalnymi, przychód Spółki z tytułu sprzedaży danej endoprotezy generowany jest w momencie, gdy zostanie ona zużyta. 
Dlatego też polityka Massmedica ukierunkowana jest na zawieranie z producentami umów przewidujących odroczone 
terminy płatności. W większości przypadków terminy te wahają się w przedziale od 60 do 120 dni, co pozwala Spółce na 
zachowanie większej elastyczności w zakresie prowadzonej działalności. Z nielicznymi dostawcami Massmedica dokonuje 
rozliczeń na podstawie umowy o strukturze zbliżonej do umowy komisu. Wówczas, Spółka generuje sprzedaż, jak również 
dokonuje płatności dopiero, gdy dany towar zostanie zużyty. W przypadku rozliczeń z prywatnymi placówkami medycznymi, 
przychód Spółki jest generowany w momencie sprzedaży. W tym modelu nie występuje ryzyko zamrożenia kapitału 
związanego z nabyciem towaru, charakterystyczne dla rozliczeń dokonywanych w ramach sprzedaży produktów medycyny 
rekonstrukcyjnej. 

 
Mając na względzie opisany powyżej model dokonywania rozliczeń ze szpitalami publicznymi, główną barierą wejścia na rynek 
działalności prowadzonej przez Spółkę, jest kapitałochłonność inwestycji związana z zakupem zapasów niezbędnych do 
prowadzenia sprzedaży. Ponadto kluczową barierę stanowi również możliwość pozyskania odpowiednich produktów  
i dostawców. Spółka posiada dostęp do innowacyjnych produktów głównie ze względu na wypracowane, wieloletnie, osobiste 
relacje z dostawcami.  
 

6.2. Podstawowe produkty i usługi Emitenta 
 
Tabela 11 Struktura przychodów Spółki (w zł) 

Grupa produktowa 2016 2017 2018 2019 2020 1.01.2021-
31.03.2021 

Medycyna 
rekonstrukcyjna (Recon) 

11 652 505 12 446 559 15 899 260 15 192 569 15 428 388 3 626 196 

Medycyna estetyczna, 
antystarzeniowa (Anti-
Aging) 

576 543 1 012 587 2 911 594 2 952 614 2 630 612 1 664 913  

Pozostałe usługi 148 277 532 722 687 453 610 769 133 109 104 055 
Suma 12 377 325 13 991 868 19 498 307 18 755 952 18 192 109 5 395 164 

Źródło: Emitent 
 
Spółka wyróżnia następujące segmenty w zakresie gamy produktowej: 
− Medycyna rekonstrukcyjna (Recon) - endoprotezy biodra, implanty traumatologiczne, substytuty kości; produkty  

z zakresu medycyny sportowej - przede wszystkim są to implanty odbudowujące zerwane więzadła i ścięgna – LARS, 
Tissue  Regenix; a także preparaty oparte na kwasie hialuronowym stosowane w terapii choroby zwyrodnienia stawów; 

− Medycyna estetyczna i antystarzeniowa - produkty z Linii Anti-Aging, takie jak preparaty służące obniżeniu wieku 
biologicznego i eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, wypełniacze i materiały regeneracyjne na bazie 
kwasu hialuronowego, suplementy pobudzające rekonstrukcję tkankową oraz dermokosmetyki, a także preparaty 
autogenne (biologiczne) - plazma bogatopłytkowa PRP oraz PRP+HA; 

− Pozostałe usługi - w tej pozycji wykazane są także przychody przedstawicieli handlowych oraz przychody z tytułu 
wynajmu i sprzedaży narzędzi medycznych służących do przeprowadzania inwazyjnych zabiegów. 
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Wykres 1 Struktura przychodów Spółki w podziale na segmenty produktowe  

 
Źródło: Emitent 
 
 
Struktura przychodów Spółki w podziale na konkretne produkty ulegała zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Od początku 
swojego istnienia Spółka dostarczała przede wszystkim produkty związane z medycyną rekonstrukcyjną – implanty oraz 
endoprotezy. Przychody z tego tytułu stanowią znaczną większość globalnych przychodów Emitenta. Ich udział zmalał  
z poziomu 94,14% w 2016 roku do 84,81% w 2020 roku. Nominalnie przychody w tym segmencie wzrosły z poziomu 11,6 mln 
zł do wysokości 15,4 mln zł w 2020 roku. Należy przy tym odnotować, że na tą kwotę składa się dostawa  robota  operacyjnego  
do endoprotezoplastyki stawu kolanowego do jednego z warszawskich szpitali zrealizowana pod koniec 2020 roku. Wartość 
transakcji z tego tytułu przekroczyła 4 mln zł.  
 
W 2018 roku podjęto decyzję o penetracji wysokomarżowego rynku medycyny estetycznej i antystarzeniowej (wcześniej 
Emitent sprzedawał tylko preparaty autogenne stanowiące w 2016 rok 4,66% udziału w przychodach, a w 2017 roku – 7,24%). 
W 2019 roku sprzedaż w tym kanale osiągnęła poziom blisko 3 mln zł, co stanowiło niemal 16% udziału w przychodach. Po 
czterech kwartałach 2020 roku sprzedaż w segmencie medycyny  estetycznej i antystarzeniowej wyniosła ponad 2,6 mln zł, 
tj. 14,46%. Największy wpływ na wyniki w 2020 roku miała pandemia COVID-19 i restrykcje wprowadzone w związku z nią, 
skutkujące wstrzymaniem planowych zabiegów operacyjnych w szpitalach, a także zawieszeniem funkcjonowania gabinetów 
medycyny estetycznej i anti-aging. Pierwszy kwartał 2021 roku upłynął pod znakiem trwającej pandemii COVID-19 i 
zmniejszającej się z miesiąca na miesiąc (po początkowym wzroście w styczniu) ilości planowych operacji wykonywanych 
przez szpitale. Niemniej jednak w tym trudnym okresie kliniki medycyny estetycznej kontynuowały pracę, a popyt na tego 
typu usługi stale rósł. Dział Anti-Aging wygenerował po pierwszym kwartale 2021 roku przychody w wysokości 1,7 mln zł, 
które stanowiły blisko 31% przychodów Spółki. 
 
 
Udział pozostałych przychodów na przestrzeni omawianego okresu waha się w przedziale ok 0,7-3,8%. 
 
Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres produktów zakwalifikowanych do omówionych wyżej segmentów. 

94,14% 88,96%
81,54% 81,00% 84,81%

67,21%

4,66%
7,24% 14,93% 15,74% 14,46%

30,86%

1,20% 3,81% 3,53% 3,26% 0,73% 1,93%

Medycyna rekonstrukcyjna (Recon) Medycyna estetyczna, antystarzeniowa Pozostałe usługi
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Medycyna rekonstrukcyjna (Recon) 
Na gamę produktów z zakresu medycyny rekonstrukcyjnej (Recon) oferowanych przez Spółkę składają się przede wszystkim: 
 Endoprotezy biodra to przede wszystkim produkty marek Corin, 

Merete oraz JRI. Są to głównie protezy chrząstki stosowane łącznie z 
dużymi głowami metalowymi: jako samodzielny implant lub jako 
wkładka do implantu panewki. Implant wykonany jest z materiału 
zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Różnego rodzaju 
badania kliniczne wykazują ponad 90% przeżywalności endoprotezy. 
Firma jest też dystrybutorem najwyższej jakości implantów panewki 
stawu biodrowego, zapewniających stabilne połączenie implantu z 
tkanka kostną i redukujące ilość obluzowań. Emitent oferuje także 
endoprotezy szyjkowe i szyjkowo-przynasadowe przeznaczone dla 
pacjentów o normalnym i wysokim poziomie aktywności, stanowiących 
obecnie większość ogólnej liczby pacjentów podlegających operacji 
endoprotezoplastyki biodra. W ofercie Spółki znajdują się także 
trzpienie przynasadowe wyróżniające się mniejszym, lepiej 
dopasowanym do anatomii populacji europejskiej i amerykańskiej, 
kątem szyjkowo-trzonowym oraz pokryciem, w którym zastosowano 
technologię silnie stymulującą proces wzrostu kości. Spółka oferuje 
także standardowe trzepienie bezcementowe o wysokiej 
biokompatybilności. Massmedica dysponuje również pełna gamą 
implantów przeznaczonych do mocowania za pomocą cementu 
kostnego oraz akcesoriów do przygotowywania kości przed podaniem 
cementu. 

 
 Endoprotezy nowotworowe, innowacyjne implanty, endoprotezy 3D  

są to przede wszystkim produkty marek Materialise, której Spółka jest 
wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim.. Spółka Materialise 
zajmuje się drukiem 3D. Klasyczne metody wytwarzania mają swoje 
ograniczenia i często nie pozwalają na tworzenie bardzo 
skomplikowanych elementów w obrębie jednego procesu. Efektywność 
druku 3D sprawdza się zwłaszcza w trudnych przypadkach, kiedy 
konieczne jest wykonanie nietypowego i skomplikowanego obiektu. 

 
 Niszowe implanty traumatologiczne to przede wszystkim wprowadzone do oferty w roku 2020 biodegradowalne 

implanty wykonane ze stopu magnezu produkowane przez niemiecką firmę Syntelix GmbH. Materiały zespalające 
stosowane w leczeniu złamań kości wymagają niejednokrotnie usunięcia. Dzięki zastosowaniu wchłanianego stopu unika 
się konieczności wykonywania drugiej operacji. 

 
 Substytuty kości - są to produkty firmy Exabone. Wymienić należy przede wszystkim endoprotezy kości, organiczne, 

wchłaniane, na bazie koralowca - ceramik z fosforanu wapnia. Pod względem składu chemicznego materiał, z którego 
tworzy się sztuczną kość jest bardzo zbliżony do naturalnej kości. Głównym jego składnikiem jest fosforan wapnia 
(odzyskiwany z koralowców), który buduje także ludzką tkankę kostną. Naturalny materiał kostny i syntetyczny są bardzo 
podobne, dlatego można powiedzieć, że jest to materiał kościozastępczy. Po wszczepieniu do ubytku kostnego nie 
powoduje on reakcji immunologicznych, odczynów alergicznych i nie jest też toksyczny. Endoprotezoplastyka kości 
umożliwia leczenie np. wieloodłamowych złamań głowy kości promieniowej w przypadku, gdy repozycja odłamów i ich 
stabilna osteosynteza jest niemożliwa. 

 
 Medycyna sportowa - w ramach asortymentu dedykowanego medycynie sportowej Spółka oferuje produkty z zakresu 

odbudowy zerwanych więzadeł i ścięgien, tj. są to implanty francuskiej firmy LARS. Firma oferuje różnorodność 
sterylnych, syntetycznych wiązadeł i ścięgien specjalnie zaprojektowanych w celu zapewnienia rusztowania dla 
odbudowy naturalnych tkanek w organizmie po ich uszkodzeniu. Implanty te dostępne są w wielu kształtach, rozmiarach 
i wytrzymałościach, tak aby spełniać wymogi różnorodnych zastosowań. Są wykonane z politereftalanu etylenu  
i przeznaczone do pozostawania w organizmie człowieka po zabiegu chirurgicznym. Produkt ten jedynie czasowo 

Rysunek 3 Endoproteza biodra wykonana przez 
Materialise (druk 3D) 

 

Źródło: Materialise 

Rysunek 2 Trzepień MiniHip - szyjkowo 
przynasadowy (z lewej), Trzepień TriFit – 
przynasadowy (z prawej) 

 

Źródło: Emitent 
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zastępuje funkcję uszkodzonej tkanki w celu umożliwienia jej regeneracji i ponownego podjęcia naturalnej funkcji. 
Sztuczne wiązadła innych producentów, których celem jest stałe protezowanie funkcji uszkodzonej tkanki, nie spełniają 
tak rygorystycznych wymagań dotyczących biokompatybilności jak produkt oferowany przez Spółkę. Emitent jest także 
dystrybutorem produktów marki Tissue Regenix. Stanowią one naturalną alternatywę do zbierania i przeszczepiania 
więzadeł lub ścięgien pacjenta, eliminując powikłania w miejscu dawstwa, wspomagając powtarzalne operacje, 
oszczędzając czas w sali operacyjnej i upraszczając rehabilitację. Naturalna macierzowa, matrycowa struktura produktu 
umożliwia pacjentowi repopulację przeszczepu własnymi komórkami macierzystymi. 

 Środek do regeneracji płynu stawowego – innowacyjny produkt Solo 120 o największej obecnie dostępnej zawartości 
kwasu hialuronowego,. Jest on stosowany w terapii choroby zwyrodnienia stawów.. Zastrzyk dostawowy produktu 
znacząco redukuje ból w stawie już po pierwszym podaniu, a efekt może utrzymywać się nawet do roku. Zastrzyk 
zapewnia szybkie działanie przeciwbólowe, spowolnienie procesu zapalnego degenerującego chrząstkę stawową oraz 
odtworzenie właściwości reologicznych płynu stawowego – poprawa mobilności stawu. 

 
Celem zwiększenia dywersyfikacji dostawców w dziale RECON w czerwcu 2021 roku Emitent nawiązał współpracę chińskim 
producentem implantów ortopedycznych - Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. Na mocy zawartej między 
stronami umowy Emitent stał się wyłącznym dystrybutorem produktów chińskiej firmy na rynku polskim. Spółka uzyskała 
także prawa do sprzedaży implantów na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki wspomnianej współpracy Emitent uzyska 
dostęp do segmentu nowoczesnych, ekonomicznych implantów stanowiących obecnie większość rynku endoprotez w Polsce 
i Europie. 
 
Medycyna estetyczna i antystarzeniowa 
Na gamę produktów z zakresu medycyny estetycznej i antystarzeniowej oferowanych przez Spółkę składają się przede 
wszystkim: 
 Innowacyjne wypełniacze na bazie kwasu HA (Cytosial) - gama trwałych i bezpiecznych wypełniaczy kwasu 

hialuronowego produkowanych przez francuską firmę Bioxis Pharmaceuticals. Ich formuła oparta jest na nowej 
technologii sieciowania kwasu hialuronowego Velvet Technology® oraz metodzie eliminacji rezydualnych cząsteczek 
BDDA, dzięki czemu produkty mają homogeniczną strukturę i doskonałe właściwości reologiczne. 

 Suplementy pobudzające rekonstrukcję tkankową (Auracos) - innowacyjne silnie skoncentrowane płynne suplementy 
diety o działaniu przeciwstarzeniowym oparte na kolagenie, które odmładzają struktury skóry od wewnątrz. 

 Preparaty do pielęgnacji skóry (Endor) – zaawansowane technologicznie produkty do pielęgnacji skóry  
o udowodnionym klinicznie działaniu przeciwstarzeniowym. Oprócz produktów do pielęgnacji domowej linia zawiera 
innowacyjne serum przeciwcellulitowe do stosowania w trakcie zabiegów radiofrekwencji. 

 Zestawy do przeszczepu tkanki tłuszczowej (AdipSculpt) - zestawy do pobrania i przygotowania autologicznego 
przeszczepu tkanki tłuszczowej umożliwiające kontrolę podciśnienia podczas liposukcji, co zapewnia optymalną 
przeżywalność komórek tłuszczowych i skuteczność przeszczepu. 

 Program żywieniowy imitujący post (proLon) – jest to opatentowany produkt służący do obniżenia wieku biologicznego 
i zmniejszenia ryzyka chorób cywilizacyjnych (patent: „indukcja regeneracji komórkami macierzystymi, która prowadzi 
do obniżenia wieku biologicznego i wydłużenia życia w zdrowiu”). Jest to żywność medyczna specjalnego przeznaczenia 
(FSMP) służąca do terapii tzw. syndromu metabolicznego i obniżaniu wieku biologicznego. Produkt to dzienne racje 
żywnościowe złożone wyłącznie z naturalnych składników dobranych w taki sposób, aby stymulować aktywność 
wybranych genów. Organizm przyjmujący taką dietę przestawia metabolizm na charakterystyczny dla głodówki. 
Metabolizowane są „zapasy”: tłuszcz oraz komórki stare lub uszkodzone. Po zakończeniu pięciodniowej terapii  
i rozpoczęciu przyjmowania normalnego pokarmu następuje zwiększona produkcja komórek macierzystych i regeneracja 
tkanek. Dodatkowym efektem jest redukcja masy ciała wynikająca z niskiej kaloryczności przyjmowanych pokarmów. 
Produkt ten jest wynikiem badań prowadzonych przez dr Valtera Longo na wspomnianym wcześniej Instytucie 
Długowieczności. Profesor Longo jest gerontologiem i jednym z największych autorytetów nauki, która szuka odpowiedzi 
na pytanie, jak ludzie mogą żyć dłużej i w lepszym zdrowiu. Twierdzi on, że okresowa głodówka pomaga utrzymać 
szczupłą sylwetkę, obniża ciśnienie krwi, poziom cholesterolu czy insuliny i odmładza organizm na poziomie 
komórkowym. Opracowana przez naukowców dieta składa się ze starannie dobranej mieszaniny protein, 
węglowodanów, tłuszczy i mikroelementów. 
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Rysunek 4 Produkty Auracos (z lewej), produkty Cytosial (z prawej) 

 
Źródło: Auracos, Cytosial 
 
Gamę produktów z zakresu medycyny estetycznej i antystarzeniowej uzupełniają preparaty autogenne: 
 Plazma bogatopłytkowa PRP oraz PRP+HA – są to produkty RegenLab. Wykazują one znacznie większą skuteczność w 

leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów niż kwas hialuronowy jak i autologiczne osocze bogatopłytkowe wytwarzane 
w warunkach laboratoryjnych. Produkty te dostarczają osocze o optymalnym profilu komórkowym oraz optymalnej 
żywotności tkanek. Mają one zastosowanie w procesie chondropatii stawu kolanowego, biodrowego, skokowego  
i barkowego. Wspomniane osocze wstrzykuje się także w przypadku leczenia kontuzji sportowych. . 

 Terapia komórkami macierzystymi Milligraft – na przełomie lat 2020 i 2021 Spółka wprowadziła do oferty zestawy 
Milligraft do pozyskiwania mezynchemalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pacjenta. Preparat 
uzyskiwany tą metodą służy do regeneracji różnych tkanek ludzkich w zakresie medycyny estetycznej, sportowej oraz 
ortopedii. 

 

7. Informacje dodatkowe 
 
7.1. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 
 
Wartość kapitałów własnych Emitenta 
Wartość kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 marca 2021 roku wyniosła 4 316 925,30 zł. Zestawienie wszystkich pozycji 
kapitałów własnych przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 12 Kapitał własny Emitenta (zł) 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 
A. Kapitały (fundusze) własne 1 596 415,62 3 651 303,06 4 077 925,44 4 269 710,74 4 316 925,30 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 220 000,00 241 489,90 241 489,90 241 489,90 241 489,90 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 584 394,01 2 982 408,21 3 409 813,16 3 425 902,71 3 425 902,71 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Pozostałe  kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 602 318,13 
VI. Zysk (strata) netto 792 021,61 427 404,95 426 622,38 602 318,13 47 214,56 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 
 
Rodzaje kapitałów własnych Emitenta 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się: 
− kapitał zakładowy, 
− kapitał zapasowy, 
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− inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 
 

Kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 241.489,90 zł i dzieli się 
na 2.414.899 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:  
− 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
− 85.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
− 129.899 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
 
W Spółce nie istnieją akcje uprzywilejowane co do dywidendy ani co do głosu.  
 
Tabela 13 Kapitał zakładowy Emitenta 

Oznaczenie serii Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Seria A 2.200.000 91,10% 2.200.000 91,10% 
Seria B 85.000 3,52% 85.000 3,52% 
Seria C 129.899 5,38% 129.899 5,38% 
Suma 2.414.899 100,00% 2.414.899 100,00% 

Źródło: Emitent 
 
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki 
osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie 
do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do 
którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 
kapitału zakładowego.  
 
Na dzień 31.03.2021 r. kapitał zapasowy Emitenta wynosił 3 425 902,71 zł. 
 
Inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem 
Na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 
− Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia lub nabycia 

składników majątku trwałego. 
− Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone z zysku, na 

inwestycje bądź inne cele ustalone przez walne zgromadzenie Spółki 
− Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość niepodzielonego 

zysku z lat poprzednich 
− Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 
 
Na dzień 31.03.2021 r. Emitent tworzył następujące inne kapitały i fundusze dopuszczalne lub wymagane prawem: 
− Zysk (strata) netto w kwocie 47 214,56 zł 
− Zysk strata z lat ubiegłych 602 318,13 
 
Zasady tworzenia kapitałów 
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 
100.000,00 zł.  
 
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji. Kapitał 
zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej 
dotychczasowych akcji. 
 
W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Statut Spółki nie przewiduje 
obostrzeń w zakresie zamiany akcji imiennych na okaziciela i odwrotnie, na żądanie akcjonariusza. Każda następna emisja 
akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 
 
Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub wkładami niepieniężnymi. 
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Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji. 
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki 
osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie 
do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do 
którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 
kapitału zakładowego. 
 
7.2. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają  do  

pokrycia  jego bieżących potrzeb, to  jest  potrzeb w  okresie 12 miesięcy  od dnia sporządzenia 
dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie –wskazanie w jaki sposób 
zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe  

 

 
7.3. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez  

obligatariuszy  uprawnień  z  obligacji  zamiennych  lub  z  obligacji  dających pierwszeństwo   
do   objęcia   w   przyszłości   nowych   emisji   akcji   lub w  wyniku  realizacji  uprawnień  przez 
posiadaczy  warrantów  subskrypcyjnych, ze  wskazaniem  wartości  przewidywanego  
warunkowego  podwyższenia  kapitału zakładowego  oraz  terminu  wygaśnięcia  praw  
podmiotów  uprawnionych do nabycia tych akcji 

 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa uprawniających do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji, dlatego w na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie istnieją żadne podstawy do 
przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy. 
 
7.4. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 
kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i 
wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w 
tym trybie 

 
Zarząd Spółki nie posiada upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  
 

8. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o 
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie  

 
Tabela 14 Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Marek Młodzianowski 1.306.545 54,10% 1.306.545 54,10% 
Edyta Lerska 453.000 18,76% 453.000 18,76% 
Konrad Lerski 197.000 8,16% 197.000 8,16% 
WKM Limited 233.009 9,65% 233.009 9,65% 
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Pozostali 225.345 9,33% 225.345 9,33% 
SUMA 2.414.899 100,00% 2.414.899 100,00% 

Źródło: Emitent 
 
Pan Konrad Lerski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej, posiada 197.000 akcji stanowiących 8,16% udziału w kapitale 
zakładowym jest mężem Pani Edyty Lerskiej, posiadającej 453.000 akcji stanowiących 18,76% udziału w kapitale zakładowym 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mając na uwadze art. 87 ust 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej należy 
domniemywać istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, pomiędzy Panem 
Konradem Lerskim, a Panią Edytą Lerską. Razem posiadają oni akcje stanowiące 26,92% udziału w kapitale zakładowym i 
głosach na walnym zgromadzeniu, uprawniające do 650.000 głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Pan Hubert Młodzianowski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej jest synem Pana Marka Młodzianowskiego. Posiada 
6.545 akcji, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mając na 
uwadze art. 87 ust 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej należy domniemywać istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 
87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, pomiędzy Panem Markiem Młodzianowskim a Hubertem Młodzianowskim. 
Razem posiadają oni akcje stanowiące 54,37% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, 
uprawniające do 1.313.090 głosów na walnym zgromadzeniu. 
 

9. Wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu 
 
W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:  
 Statut Massmedica S.A.  
 Aktualny odpis z KRS.  
 Protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta.  
 
Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez 
Zarząd Spółki odpisów uchwał. Ponadto na stronie Emitenta www.massmedica.com w sekcji „DLA INWESTORÓW” dostępne 
są następujące dokumenty:  
 Statut Massmedica S.A.  
 Raporty bieżące. 
 Raporty okresowe. 
 
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podawane są do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej NewConnect www.newconnect.pl oraz w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej 
Emitenta www.massmedica.com w sekcji „DLA INWESTORÓW” w zakładce „RAPORTY” oraz w zakładce „WALNE 
ZGROMADZENIA”. 
  

10. Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej 
wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego 
dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego 
rodzaju co te instrumenty finansowe 

 
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii 
B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.newconnect.pl. 
 

11. Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, 
opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami. 

 
Raporty okresowe Emitenta są publikowane w systemie EBI (Elektroniczna Baza Informacji) i dostępne są na stronie 
internetowej alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej   
Emitenta www.massmedica.com w sekcji „DLA INWESTORÓW” w zakładce „RAPORTY”. 
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ROZDZIAŁ 5. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego 
Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd 

 
2.1. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta 
 

STATUT MASSMEDICA S.A. 
 

§ 1 
Stawający zwani dalej Akcjonariuszami zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej Spółką. 
 

§ 2 
Spółka działa pod firmą Massmedica Spółką Akcyjna.  

§ 3 
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 4 
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. 
 

§ 5 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 6 
Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, i doświadczalno-badawcze, jak też powoływać oddziały w 
kraju i zagranicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych oraz emitować obligacje 
zamienne. 

§ 7 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 46.46.Z      Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (przedmiot przeważającej działalności); 
2) 21.10.Z      Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; 
3) 21.20.Z      Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 
4) 26.60.Z      Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; 
5) 32.50.Z      Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; 
6) 47.74.Z      Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 
7) 72.11.Z      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 
8) 72.19.Z      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych; nauk przyrodniczych i technicznych; 
9) 45.19.Z      Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.  
10) 46.45.Z      Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; 
11) 46.90.Z      Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 
12) 47.29.Z      Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach; 
13) 47.75.Z      Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
14) 47.91.Z      Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
15) 47.19.Z      Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
16) 10.89.Z      Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie z mocy przepisów prawa uzyskania koncesji, 
pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub dokonania zawiadomień, 
ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji, 
pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub po dokonaniu 
zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności. 

 
§ 8 
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 241.489,90 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt 
dziewięć zł i 90 groszy) i dzieli się na: 
a. 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda; 
b. 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda; 
c. 129.899 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 (dziesięć) groszy. 
3. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej. 
4. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. 
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 
 

§ 9 
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa.  
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności 

wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, 
podstawę prawna umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh 
może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6-7. 

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu 
umorzenia; (b) przeznacza w granicach określonych przez art.348 § 1 ksh określoną część zysku Spółki na finansowanie 
nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać 
nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania 
akcji własnych w celu umorzenia. 

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez 
nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.  

8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku zyskania 
przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje 
akcjonariuszowi. 

§ 10 
1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z 

wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki 
Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.  

2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników przy przekształceniu spółki Massmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

3. Kadencja członka Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu powoływaniu są na okres wspólnej kadencji. 
4. Powołanie, odwołanie i zawieszenie członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, podjętej bezwzględną 

większością głosów.   
§ 11 

5. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

§ 12 
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki 

uprawniony jest Prezes Zarządu. 
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w 

imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, lub członek zarządu 
wraz z prokurentem. 

§13 
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Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w 
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 
uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w spółce kapitałowej, w przypadku 
posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego 
członka zarządu. 

§ 14 
Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej lub innego przedstawiciela Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym 
samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.  
 

§ 15 
1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomienie o posiedzeniu 

Zarządu. 
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu.  
§ 16 

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może 
określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  
 

§ 17 
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięć) do 6 (sześć) członków. 
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 2 (dwa) lata. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej 

Rady Nadzorczej powołanej uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Massmedica spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest 
do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady 
Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 3. Dokooptowani członkowie Rady 
Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie 
przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat 
dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę 
o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie 
powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do 
niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba 
członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą 
uprawnienia do dokooptowania 3 członków Rady Nadzorczej. 

 
§ 18 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. 
 

§ 19 
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 

Zarządu Spółki lub na żądnie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady 
Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wyboru członków Rady Nadzorczej. 

2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub 
żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, 
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.  

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać 
wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni  przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w 
przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Zaproszenie może być wysłane przy wykorzystaniu 
poczty elektronicznej za pisemną zgodą członków Rady Nadzorczej i pod warunkiem wskazania adres, na który 
zawiadomienie powinno być wysłane.  
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4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę 
najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złoża podpisy na liście obecności. 

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu. 
 

§  20 
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej 

członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 19 niniejszego Statutu.  
 

§ 21 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych 
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji i poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy 
wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej, powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.  

 
§ 22 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu z wyjątkiem powoływania składu 
pierwszego Zarządu, 

b. ustalanie liczby członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, 
c. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 
d. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz 

wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych 
sprawozdań z wyników tej oceny, 

e. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego 
spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, 

f. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, 
g. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, 
h. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania, 
i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
j. zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, 
k. zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki przygotowanych przez Zarząd w terminie do końca pierwszego 

kwartału każdego roku obrotowego, 
l. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, 
m. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, w tym pożyczek lub kredytów w wysokości 

jednostkowej przekraczającej każdorazowo kwotę dwukrotności kapitału zakładowego, 
n. wyrażanie zgody na przyjmowanie lub udzielanie przez Spółkę poręczeń lub wszelkiego rodzaju gwarancji 

majątkowych o wartości każdorazowo powyżej dwukrotności kapitału zakładowego,  
o. wyrażanie zgody na nabywanie środków trwałych lub innych praw majątkowych w wysokości przekraczającej łącznie 

w skali roku kwotę dwukrotności kapitału zakładowego, 
p. wyrażanie zgody na wszelkie czynności prawne, których przedmiotem jest mienie o wartości powyżej dwukrotności 

kapitału zakładowego. lub na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego, 
q. wyrażanie zgody na emisję obligacji, 
r. wyrażanie zgody na obciążenie majątku Spółki, w szczególności ustanowienie hipoteki, zastawu oraz 

przewłaszczenie na zabezpieczenie, o wartości przekraczającej łącznie w skali roku kwotę dwukrotności kapitału 
zakładowego, 

s. wyrażanie zgody na obejmowanie i nabywanie oraz zbywanie akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, 
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t. wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla in blanco lub weksla o wartości zobowiązania przekraczającej 
300 % kapitału zakładowego Spółki, 

u. wyrażanie zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie majątku Spółki o wartości przekraczającej łącznie w skali roku 
kwotę dwukrotności kapitału zakładowego, 

v. wyrażanie zgody na zwolnienie dłużników Spółki z długu o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego, 
w. wyrażanie zgody na dokonanie darowizn, 
x. udzielanie Zarządowi zezwolenia na podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia jednostek samobilansujących się, 

tworzenie lub przystępowanie do innych jednostek gospodarczych. 
 

§ 23 
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat 
w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywani funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady 
Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.  
 

§ 24 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach 
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 25 
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą. 
 

§ 26 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. 

§ 27 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia.  

4. Porządek obrad ustal podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą 

żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie  powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu na piśmie lub w 
postaci elektronicznej. 

§ 28 
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
 

§ 29 
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia i 
prowadzenia obrad. 

§ 30 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub 
Statutu nie przewidują warunków surowszych. 

§ 31 
Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia 
akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej 
części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów. 
 

§ 32 
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitał zapasowego przelewa się co najmniej 8 % 

zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. 
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). 
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3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 
 

§ 33 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

§ 34 
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli 

akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. 
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 

dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli 

Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. 
 
2.2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki 

niezarejestrowanych przez sąd 
 
Walne Zgromadzenie nie podejmowało żadnych innych uchwał, które na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie 
byłyby zarejestrowane przez sąd. 
 

3. Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów 
niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału 
zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane 

 
Nie dotyczy. Do Spółki oraz jej poprzednika prawnego w okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zostały wniesione wkłady 
niepieniężne na pokrycie kapitału zakładowego. 
 

4. Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Skrót Definicja 
ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 
Autoryzowany Doradca Prometeia Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 
Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Massmedica S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia 

2.200.000 akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect 
Emitent Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie  
EUR Waluta Euro 
GBP Waluta Funt Brytyjski 
Giełda, GPW, GPW S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
GUS Główny Urząd Statystyczny 
KDPW, KDPW S.A., Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 ze zm.) 
Kodeks Spółek Handlowych, KSH. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.0.1526 ze 

zm.) 
KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
KRS Krajowy Rejestr Sądowy 
Massmedica Massmedica S.A. 
MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
NBP Narodowy Bank Polski 
Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.0.1325) 
Organizator ASO, Organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Przydział Czynność Zarządu, na bazie której zostanie określona liczba akcji w związku z 
zaproszeniem do ich objęcia  

PKB Produkt Krajowy Brutto 
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PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie  
Regulamin ASO, Regulamin 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

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

Rozporządzenie MAR, 
Rozporządzenie nr 596/2014 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 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 

Rozporządzenie nr 2016/522 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 
kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków 
centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, 
progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości 
publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na 
obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby 
pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia 

Spółka Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie 
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 
Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 
r., Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o kontroli niektórych 
inwestycji 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm. 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U.2020.0.2080, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
Od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.2020.0.1426, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
Od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U.2020.0.1406, z późn. zmianami) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U.2020.0.815, z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości, UoR Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.0.351, z późn. zm.) 
Ustawa o Wyrobach Medycznych Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186 z późn. zm.) 
WZ, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie  
Zarząd, Zarząd Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Massmedica S.A. z siedzibą w Warszawie 
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