
Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym dokonuje 

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICA PRO 

FAMILIA S.A. w osobie  Pana Andrzeja Opadczuka. ----------------------------------------  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ---------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Andrzej Opadczuk oświadczył, że wybór przyjmuje. ---------------------------- 

§ 3. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy 

obecności i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowanych jest  dwóch akcjonariuszy posiadających 1.550.000 

akcji, którym przysługuje 1.550.000 głosów, co stanowi 63,78% kapitału 

zakładowego.  ---------------------------------------------------------------------------------------    

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawi-

dłowo zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 



 2 

obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 3/2014 z 

dnia 30 maja 2014 roku.  --------------------------------------------------------------------------  

 Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą ak-

cjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy 

byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób 

przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. ------------------- 

                                                       § 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

podjęło następujące uchwały: --------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. postanawia przyjąć 

porządek obrad w brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwy-

czajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2013. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwier-

dza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, składające się z:---------- 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------- 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasy-

wów zamyka się sumą 3.083.792,84 zł, ------------------------------------------------- 

 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

wykazujący stratę netto w kwocie 9.182,22 zł, ---------------------------------------- 

 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 

kwotę 9.182,22 zł, -------------------------------------------------------------------------- 

 Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 

31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

1.349.497,90 zł. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 
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Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jed-

nostkowego sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2013, opinii i ra-

portu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w 

roku 2013, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwier-

dza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, spra-

wozdania Zarządu z działalności w roku 2013 oraz wniosku zarządu w sprawie pokry-

cia straty. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2013. 

 

§ 1. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwier-

dza sprawozdanie Zarządu Spółki MEDICA PRO FAMILIA S.A. z  działalności  

Spółki za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  

za rok 2013. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwier-

dza skonsolidowane sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2013, składające się z: --  

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------- 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasy-

wów zamyka się sumą 4.403.299,56 zł, ------------------------------------------------- 

 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

wykazujący stratę netto w kwocie 672.940,03 zł, ------------------------------------- 

 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 

kwotę 672.940,03 zł. ----------------------------------------------------------------------- 
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 Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 

31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 

1.254.607,38 zł. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skon-

solidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, opinii i 

raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania 

Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwier-

dza sprawozdanie Rady Nadzorczej MEDICA PRO FAMILIA S.A. z wyników oceny 

skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 , opinii i 

raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Za-

rządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013.  ----------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 
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Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwier-

dza sprawozdanie Zarządu Spółki MEDICA PRO FAMILIA S.A. z działalności Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 
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w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcie Jeka za okres 

pełnienia przez nią funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 20.11.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Członkowi Zarządu Marcie Jeka za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 

od 01.01.2013 r. do 20.11.2013 r. ---------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Bełdyga za 

okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 20.11.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Bełdyga za okres pełnienia przez nią funk-

cji, tj. od 01.01.2013 r. do 20.11.2013 r. -------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 
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Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Opadczuko-

wi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21.11.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Opadczukowi za okres pełnienia przez 

niego funkcji, tj. od 21.11.2013 r. do 31.12.2013 r. ------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 243.000 - akcje te stanowią 10,00% kapi-

tału zakładowego.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 243.000 w tym:  ---------------------------------------------- 

243.000 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------ 

           Akcjonariusz  Pan Andrzej Opadczuk nie brał udziału w głosowaniu. ------------- 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 
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z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Magdalenie Opadczuk  

za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 21.11.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Wiceprezes Zarządu Magdalenie Opadczuk za okres pełnienia przez nią 

funkcji, tj. od 21.11.2013 r. do 31.12.2013 r. --------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: pokrycia straty w kwocie 9.182,22 zł za rok 2013. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym decyduje 

o pokryciu straty w kwocie 9.182,22 zł za rok 2013 z zysków przyszłych okresów. ----- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania jawnego: -------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 
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1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wal-

demarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji,  

tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za okres 

pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ------------------------ 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zofii Bieleckiej 

za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zofii Bieleckiej za okres pełnienia przez 

nią funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.----------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Kursa 

za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 07.04.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Kursa za okres pełnienia przez 

nią funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 07.04.2013 r.----------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 
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0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kursa 

za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 07.04.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kursa za okres pełnienia przez 

niego funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 07.04.2013 r. ------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Rogal-

skiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

§ 1. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Rogalskiemu za okres pełnienia 

przez niego funkcji, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ------------------------------------ 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 

1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji,  

tj. od 08.04.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres 

pełnienia przez niego funkcji, tj. od 08.04.2013 r. do 31.12.2013 r. ------------------------ 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

Wynik głosowania tajnego: --------------------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.550.000 - akcje te stanowią 63,78% ka-

pitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.000 w tym:  ------------------------------------------- 
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1.550.000 głosów „za”,  --------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------------------ 

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- 

 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Kamilowi Kamińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji,  

tj. od 08.04.2013 r. do 23.12.2013 r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela 

absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kamilowi Kamińskiemu za 

okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 08.04.2013 r. do 23.12.2013 r. ----------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- 

 


