
	  
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
imię i nazwisko: Adam Góralczyk 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 03 grudnia 2017 roku 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Ukończyłem studia na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie na oddziale 
stomatologicznym uzyskując tytuł lekarza stomatologa. Staż podyplomowy odbyłem 
w MCS Podgórze. Będąc na studiach byłem trzy razy w USA odbywając praktykę w 
gabinecie  stomatologicznym, a także pracowałem na stanowisku pracownika 
fizycznego. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie na 
oddziale stomatologicznym uzyskując tytuł lekarza stomatologa. Staż podyplomowy 
odbyłem w MCS Podgórze. Będąc na studiach byłem trzy razy w USA odbywając 
praktykę w gabinecie  stomatologicznym, a także pracowałem na stanowisku 
pracownika fizycznego. 
 Od 2000 roku byłem zatrudniony : 
 MCS Podgórze 2 lata 
 NZOZ Samo Zdrowie 6lat 
 NZOZ Stomatologia Rodzinna 6 lat 
 Od 2002 roku posiadam własną działalność gospodarczą -IPL Adam Góralczyk. 
 Od 2012 roku jestem współwłaścicielem z moją żoną również lekarzem 
stomatologiem  
spółki cywilnej MAGDent zarejestrowanej w UW Kraków posiadającej trzy Poradnie 
stomatologiczne: dwie w Krakowie, jedną w Trąbkach. Posiadam także gabinet 
stomatologiczny jako MAGDent s.c. w Sułkowicach zarejestrowany w OIL Kraków. 
Język angielski komunikatywny, medyczny-zaawansowany. 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Adam Góralczyk  nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co 

najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających 
lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

 
nie dotyczy 
 
5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 
lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 



otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Góralczyk nie otrzymał sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
 
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, 
w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym Pan Adam Góralczyk pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 
Pan Adam Góralczyk nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do 
działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym; 

 
Pan Adam Góralczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

 

 

 

 
 


