
Raport miesięczny za miesiąc wrzesień  2015 r. 
 
Zarząd Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do 
Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku 
(z późn. zm.) "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej 
wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2015 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie 
Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – Wrzesień 
2015. 

Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o dokonaniu w dniu 30 września 
2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji 
połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi, tj. MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. NIP 118 202 11 48 oraz MEDICA PRO 
FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A. NIP 118 207 21 63. 
Połączenie polegało na przeniesieniu całego majątku MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem 
był Emitent i całego majątku MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., której wspólnikami byli: MEDICA PRO FAMILIA 
Sp. z o.o. (jedyny komplementariusz) i Emitent (jedyny akcjonariusz) na Emitenta jako spółki przejmującej bez 
podwyższania kapitału zakładowego Emitenta. 

Na skutek rejestracji połączenia, przejęta MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz przejęta MEDICA PRO FAMILIA Sp. z 
o.o. S.K.A. przestały  z dniem 30 września 2015 roku istnieć jako spółki handlowe, a ich  prawa i obowiązki zostały z 
mocy prawa przejęte przez Emitenta na zasadzie pełnej sukcesji prawnej.  

Z dniem 30 września 2015r roku Emitent jako spółka przejmująca i zarazem następca prawny MEDICA PRO FAMILIA 
Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A. z mocy prawa wszedł w prawa  i obowiązki z wszelkich 
stosunków prawnych, w tym umów, łączących dotychczasowe podmioty z kontrahentami. 
 
Zarząd Medica Pro Familia S.A. informuje, że wartość przychodów spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowo Akcyjna ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej we wrześniu 2015 r. wyniosła 768 tyś PLN, co 
w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 653 tyś PLN, stanowi wzrost 
sprzedaży o 18%. 
 
Przychody ze sprzedaży narastająco za okres styczeń – wrzesień 2015 wyniosły 5.852, co w porównaniu z 
analogicznym okresem 2014 r, w którym przychody wyniosły 5.455 tyś, stanowi wzrost sprzedaży o 7%.  

Zarząd Medica Pro Familia S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży funkcjonującej 
do 30 września 2015 roku Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w 
wrześniu 2015 r. 768 tyś PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 676 
tyś PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 14%.  

Zarząd Medica Pro Familia S.A. informuje, że ilość wizyt lekarskich spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowo Akcyjna w miesiącu wrześniu 2015 roku,  wyniosła 387 co w porównaniu z analogicznym okresem 
2014 r., w którym ilość  wyniosła 560, co stanowi spadek ilości wizyt lekarskich o 31 %.  
 
Trzeci kwartał 2014 roku był rekordowym kwartałem w działalności grupy zarówno w zakresie wysokości 
przychodów jak i wizyt lekarskich. W roku 2015 największe nasilenie wizyt lekarskich spodziewane jest w miesiącach 
09-12.2015 , co wynika z podpisanych kontraktów.  



 
 
 
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem. 
 
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Medica Pro Familia S.A. opublikowała następujące raporty w 
systemie EBI: 
 Dnia 04 września 2015 - Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 04.09.2015 r. (raport bieżący nr 25/2015) 
 Dnia 04 września 2015 - Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta (raport bieżący nr 26/2015) 
 Dnia 09 września 2015 - Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2015 r. (raport bieżący nr 27/2015) 
 Dnia 25 września 2015 - Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki (raport bieżący nr 28/2015) 
 Dnia 25 września 2015 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki (raport bieżący nr 29/2015) 
 Dnia 25 września 2015 - Powołanie Członków Zarządu Spółki (raport bieżący nr 30/2015) 
 Dnia 25 września 2015 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport bieżący nr 31/2015) 
 Dnia 30 września 2015 - Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi (raport bieżący nr 32/2015) 
 Dnia 30 września 2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 

dzień 26 października 2015 r. wraz z załącznikami (raport bieżący nr 33/2015) 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie 
objętym raportem. 
 
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji. 
 
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami 
oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 
 
Kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 10 listopada 2015 r. 
 
Podstawa prawna:  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 
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