
UCHWAŁA NR  1  

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  

„§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI  MEDICA PRO FAMILIA S.A niniejszym 

rezygnuje z powołania komisji skrutacyjnej.--------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.--------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.---------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR  2 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

„§ 1. 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  Tomasza Łuczyńskiego, 

pełnomocnika  Andrzeja Piotra Opadczuk.----------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.--------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 

jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego Tomasza Łuczyńskiego, pesel  

73032009479, na podstawie dowodu osobistego serii ARU nr 372803.-------------------- 

 

§ 2.  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne 

Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek 

handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz poprzez 

opublikowanie ogłoszenia w raportach EBI nr 18/2015 i ESPI nr 1/2015 z dnia 29 maja 

2015 r., sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowane jest 53,79 % kapitału zakładowego i że na 

reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.307.000 akcje przypada 1.307.000 

głosów, w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do 

powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.------------------------------------------------- 

§  3. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:----------------------------- 

1) otwarcie walnego zgromadzenia; ------------------------------------------------------------- 

2) wybór komisji skrutacyjnej; ------------------------------------------------------------------- 

3) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; ---------------------------------------- 

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------- 



5) sporządzenie listy obecności; ----------------------------------------------------------------- 

6) przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------- 

7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Emitenta oraz 

Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego 

Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014; ------------------------ 

8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta z oceny sprawozdania 

zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 

2014, sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 

obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu Emitenta co do pokrycia straty; przedstawienie 

zwięzłej oceny sytuacji Emitenta; --------------------------------------------------------------- 

9) podjęcie uchwał: -------------------------------------------------------------------------------- 

a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 

2014;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny 

jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014, opinii i 

raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu Emitenta z 

działalności w roku 2014, oraz wniosku zarządu Emitenta w sprawie pokrycia straty; -- 

c) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności za rok 

obrotowy 2014; ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 

rok 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014, opinii i 

raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania 

Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2014; ------------- 

f) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy 

Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014; -------------------------------------------------- 

g) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Emitenta;  --------------------- 

h) w sprawie: podziału zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014; ------------------------- 

i) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Emitenta; ----------- 



10) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Emitenta ze spółkami 

MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., 

sprawozdania Zarządu Emitenta sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z 

dnia 20 kwietnia 2014 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian 

w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu 

połączenia a dniem powzięcia uchwały.  ------------------------------------------------------- 

11) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Emitenta ze spółkami MEDICA PRO 

FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., w trybie art. 492 

§ 1 pkt 1 k.s.h. -------------------------------------------------------------------------------------- 

12) wolne wnioski; --------------------------------------------------------------------------------- 

13) zamknięcie walnego zgromadzenia. -------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:- 

 

 

UCHWAŁA NR 3 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

§ 1. 

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

porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

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

 

  



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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.---------------------------------------------- 

 

§ 4. Po przedstawieniu Zgromadzonym sprawozdania zarządu z działalności Emitenta 

oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania 

finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014 a także 

sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta z oceny sprawozdania zarządu z działalności 

Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 2014, sprawozdania 

finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014 jak też 

wniosku zarządu Emitenta co do przeznaczenia wypracowanego w 2014 roku zysku 

oraz przedstawieniu zwięzłej oceny sytuacji Emitenta Przewodniczący stwierdził, że  

pierwsze 8 punktów porządku obrad zostały już zrealizowane i przystąpił do podjęcia 

następujących uchwał:----------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 4 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2014. 

 

§ 1. 

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

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z: ----------------- 

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

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 3.364.559,53 zł, ------------------------------------------ 



 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

wykazujący zysk netto w kwocie 49.884,76 zł, --------------------------------------- 

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

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 

kwotę 49.884,76 zł,------------------------------------------------------------------------- 

 Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

25.347,16 zł. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

§ 2. 

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

 

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2014, opinii i 

raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności 

w roku 2014, oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku. 

 

§ 1. 



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

sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2014, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania 

Zarządu z działalności w roku 2014 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku. - 

§ 2. 

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

 

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2014. 

 

§ 1. 

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

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

rok obrotowy 2014.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

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

 

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 



Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 7 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok 2014. 

 

§ 1. 

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

skonsolidowane sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2014, składające się z:------- 

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

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 6.503.440,42 zł, ------------------------------------------ 

 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ----

wykazujący zysk netto w kwocie 892.805,98 zł,-------------------------------------- 

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

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 

kwotę 892.805,98 zł.---------------------------------------------------------------------- 

 Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do --------

31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: ---

1.059.573,95 zł -------------------------------------------------------------------------- 

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

- 

 

§ 2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----------------------------------------------

- 

 

UCHWAŁA NR 8 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, opinii 

i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania 

Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014.  

 

§ 1. 

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

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

skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 , opinii i 

raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania 

Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014. -------------------------------------- 

 

§ 2. 

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

 

 



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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2014. 

 

§ 1. 

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

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

Kapitałowej za rok obrotowy 2014. ------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

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

 

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 10 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA 



z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Opadczukowi 

za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ------------------------------------------ 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 

tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 11 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Magdalenie 

Opadczuk za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

 

§ 1. 



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

absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Magdalenie Opadczuk za okres pełnienia przez 

nią funkcji, tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. ----------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 

tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 12 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: podziału zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014. 

 

§ 1. 

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

o podziale zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014 w następujący sposób:------------- 

a/ kwota 21.065,48 zł przeznaczona zostaje na pokrycie strat z lat ubiegłych; ----------- 

b/ kwota 28.819,28 zł przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy.-------------------------- 

§ 2. 

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

 

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 



Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 13 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Waldemarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ------------------------ 

§ 2. 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 

tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 14 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 



z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.------------------------- 

§ 2. 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 

tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 15 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi 

Rogalskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. 

 

§ 1. 



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

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Rogalskiemu za okres pełnienia 

przez niego funkcji, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ------------------------------------ 

§ 2. 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu 

tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 16 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zofii Bieleckiej 

za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r. 

§ 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 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r. -------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu 

tajnym.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 



Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 17 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Jeka 

za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 26.03.2014 r. do 31.12.2014 r. 

 

§ 1. 

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

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Jeka za okres pełnienia przez 

nią funkcji, tj. od 26.03.2014 r. do 31.12.2014 r. ---------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu 

tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 18 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 



 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi 

Opadczukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 26.03.2014 r. do 

31.12.2014 r. 

 

§ 1. 

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

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Opadczukowi za okres pełnienia 

przez niego funkcji, tj. od 26.03.2014 r. do 31.12.2014 r. ------------------------------------ 

§ 2. 

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

 

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu 

tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

§ 5. Andrzej Opadczuk działając w imieniu Zarządu Spółki, na prośbę 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu realizacji pkt 10 

porządku obrad przedstawił obecnym istotne elementy treści planu połączenia Spółki ze 

spółkami MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. 

S.K.A. z dnia 25 lutego 2015 r., sprawozdania Zarządu Spółki sporządzonego dla celów 

połączenia, opinii biegłego z dnia 20 kwietnia 2014 roku z badania planu połączenia 

oraz udzielił informacji o posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy na temat istotnych 

zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, w okresie między dniem 

sporządzenia planu połączenia a dniem dzisiejszym. ----------------------------------------- 

§ 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 11 

porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------- 



 

UCHWAŁA NR 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA   

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA  AKCYJNA 

z dnia  25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: połączenia Medica Pro Familia S.A ze spółkami MEDICA PRO 

FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A.  

 

Na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „k.s.h.”)  Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: 

„Medica Pro Familia S.A.”, „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu 

się z: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. planem połączenia, -------------------------------------------------------------------------- 

2. załącznikami do planu połączenia, -------------------------------------------------------- 

3. sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 k.s.h. w zw. z art. 520 

§ 3, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h. w zw. z art. 520 § 3, 

uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

1. Medica Pro Familia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 14 

lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000428924, posiadająca nr REGON: 146238323 i nr 

NIP: 1182086113, łączy się ze spółkami: --------------------------------------------------- 

1) Medica Pro Familia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, ul. Marymoncka 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 



0000348021, posiadająca nr REGON: 142278030 i nr NIP: 1182021148, której 

jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca (dalej: “Medica Pro Familia sp. 

z o.o.”) --------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Medica Pro Familia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 14 lok. 1, 01-

868 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla 

m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000390373, posiadająca nr REGON: 143014400 

i nr NIP: 1182072163, której wspólnikami są: Medica Pro Familia sp. z o.o. 

(komplementariusz) i Spółka Przejmująca (jedyny akcjonariusz) (dalej: “Medica 

Pro Familia sp. z o.o. S.K.A.”) --------------------------------------------------------- 

 

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego 

majątku Medica Pro Familia sp. z o.o. i Medica Pro Familia sp. z o.o. S.K.A. 

(zwanych dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”) na Spółkę Przejmującą 

(łączenie się przez przejęcie). ----------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Na podstawie art. 522 § 5 k.s.h. wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 

25 lutego 2015 roku pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi, 

opublikowany w dniu 3 marca 2015 roku, pod poz. 2542 Monitora Sadowego i 

Gospodarczego nr 42/2015 (4673), w stosunku do którego to planu połączenia biegły 

rewident Pan Maciej Skórzewski wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 

10396 wydał w dniu 20 kwietnia 2015 roku pozytywną opinię. ---------------------------- 

§ 3. 

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są 

planowane jakiekolwiek zmiany statutu Spółki Przejmującej, Walne Zgromadzenie nie 

wypowiada się w sprawie zgody na takie zmiany. -------------------------------------------- 

§ 4. 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.-------------------------------------------------- 

 



§ 5. 

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

 

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

 

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-------------- 

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent, 

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-------------------------------- 

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.----------------------------------------------- 

 


