
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA GDZIE TEKST 

ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY WRAZ Z INFORMACJĄ ODNOŚNIE PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO ORAZ INFORMACJA W ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ WSKAZANEGO 

ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA. 
 

Obowiązujący w EMC ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności kodeksu spółek 

handlowych i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego) oraz zaleceń zawartych  

w dokumencie: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”  

Niniejsze „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 r.” zostało sporządzone zgodnie z 

§ 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim Unii Europejskiej.  

W 2020 r. EMC podlegała zasadom ładu korporacyjnego oraz regułom postepowania mającym wpływ 

na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym zebranym w dokumencie 

„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, który stanowi załącznik do Uchwały nr 

26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. Ww. wersja dobrych praktyk obowiązuje 

spółki giełdowe od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Giełdy (https://www.gpw.pl/) w sekcji 

„Dobre praktyki spółek” oraz na stronie internetowej Emitenta (http://www.emc-sa.pl/)w sekcji 

„Relacje inwestorskie”. 

Zarząd EMC Instytutu Medycznego SA oświadcza, że Spółka przestrzega w 2020 roku zasad ładu 

korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” w zakresie 

przyjętym przez Spółkę.  

 

Informacja w zakresie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie 

tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny 

Pełna informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 znajduje się na stronie Emitenta pod adresem: 

https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne 

INFORMACJE W ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ WSKAZANEGO ZBIORU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA. 
 

Emitent stosuje rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 

2016 roku, z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej. 

− EMC IM SA nie stosuje 17 zasad szczegółowych: I.Z.1.7., I.Z.1.10,, I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.17, , 

I.Z.1.20., I.Z.2,II.Z.10.4., II.Z.11., IV.Z.2., IV.Z.3., IV.Z.7., V.Z.5., V.Z.6., VI.Z.1, VI.Z.2., VI.Z.4. 

 



 

 

Zasady szczegółowe 

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników 

finansowych  

Na chwilę obecną spółka nie publikuje strategii. W przypadku podjęcia strategii będzie ona 

publikowana na stronie internetowej zgodnie z niniejszą zasadą. 

I.Z.1.10.prognozy finansowe- jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji- opublikowane w okresie co 

najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. 

Zasada nie ma zastosowania. Emitent nie publikuje prognoz finansowych z uwagi na dużą zmienność 

środowiska makroekonomicznego. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do 

władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki 

różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać 

cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli 

spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej 

wyjaśnienie takiej decyzji,  

Zasada nie jest stosowana. EMC nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki 

oraz jej kluczowych menedżerów, jednakże zatrudnia osoby kompetentne, posiadające duże 

doświadczenie zawodowe z zakresu różnych dziedzin, bez względu na płeć czy też wiek. Wybór 

członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki czy też kluczowych menedżerów zależy zarówno 

od zgłoszonych kandydatur, umiejętności, profesjonalizmu oraz od kompetencji kandydatów a także od 

decyzji – odpowiednio - akcjonariuszy Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej. 

I.Z.1.16.informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w 

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. Emitent nie posiada na obecną chwilę odpowiednich środków technicznych 

do zapewnienia możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. Koszty wprowadzenia technologii 

transmisji obrad przez Internet oraz obciążenia organizacyjne związane z wprowadzeniem transmisji 

obrad Walnego Zgromadzenia nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w Spółce. Emitent nie 

wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie 

przekazana nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.  

I.Z.1.20.zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Zasada nie jest stosowana. Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia ze względu na 

brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktualną, skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Spółki, 

która nie uzasadnia także z punktu ekonomicznego ponoszenia dodatkowych znacznych kosztów 

związanych z organizacją transmisji. W ocenie Emitenta obecnie stosowane zasady udziału w Walnych 

Zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami k.s.h. i statutu Spółki, a 

organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy. 

Emitent nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości. 

 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia 

dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 

wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych 

indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej 

działalności. 



Zasada nie ma zastosowania. Akcje Spółki nie są kwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 czy 

mWIG40 w związku z czym zasada nie ma zastosowania. Spółka szanuje prawa akcjonariuszy w tym 

poprzez prowadzenie strony internetowej w języku polskim oraz publikację wybranych i kluczowych 

danych również w języku angielskim. 

 

Zarząd i Rada Nadzorcza  

II.Z.10.4.ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, 

albo informację o braku takiej polityki.  

Zasada nie jest stosowana. Emitent nie prowadzi działalności wymienionej w rekomendacji I.R.2.  

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego 

zgromadzenia. 

Zasada nie jest stosowana. 

Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje wybrane sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego 

zgromadzenia. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu korporacyjnego w 

przyszłości. 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami  

IV.Z.2.Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie 

dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Zasada nie jest stosowana ze względu na brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktualną, 

skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Spółki, która nie uzasadnia także z punktu ekonomicznego 

ponoszenia dodatkowych znacznych kosztów związanych z organizacją transmisji. W ocenie Emitenta 

obecnie stosowane zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami k.s.h. i Statutu Spółki, a organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający 

zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej 

zasady ładu korporacyjnego w przyszłości.  

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.  

Zasada nie jest stosowana. W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i 

obsługujące Walne Zgromadzenie. Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych 

zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na Walnych 

Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym wymogami 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim z późniejszymi zmianami, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na 

spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących 

przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia . W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, 

kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych 

odpowiedzi. Ponadto w zakresie tej zasady decydują akcjonariusze obecni na walnym, w szczególności 

zaś Przewodniczący.  

IV.Z.7.Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych 

sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, 

sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie 

przerwy.  



Zasada nie jest stosowana. Przerwa w obradach należy do decyzji walnego zgromadzenia. Emitent nie 

może wymagać takiego uzasadnienia od akcjonariusza. Ewentualne przerwy w obradach pozostają 

autonomiczną decyzją akcjonariusza.  

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi  

V.Z.5.Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o 

wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu 

takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i 

zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z 

podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.  

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym 

podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim 

akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes 

spółki.  

Zasada nie jest stosowana. Statut Spółki zawiera własne regulacje dotyczące wyrażania przez radę 

nadzorczą zgody na określone umowy zawierane przez Spółkę. Ewentualna zmiana postanowień 

statutu uzależniona jest od decyzji akcjonariuszy Spółki głosujących w ramach walnego zgromadzenia, 

stąd Emitent nie może zagwarantować, że zmiana taka zostanie dokonana w przyszłości.  

V.Z.6.Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w 

spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub 

możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby 

zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka 

zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem 

interesów.  

Zasada nie jest stosowana. Emitent nie posiada wewnętrznych regulacji dotyczących konfliktu 

interesów.  

 

 

Wynagrodzenia  

VI.Z.1.Programy motywacyjne powinny być skonstruowane, by między innymi uzależnić poziom 

wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, 

długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla 

akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Zasada nie jest stosowana. Emitent nie posiada programów motywacyjnych w Spółce. 

 

VI.Z.2.Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi 

celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu 

motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akacjami spółki, a możliwością ich 

realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. 

Zasada nie ma zastosowania. Emitent nie posiada programów motywacyjnych w Spółce. 

  

VI.Z.4.Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, 

zawierający, co najmniej:  

 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 



 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale 

na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania 

zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu 

rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – 

oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,  

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 

pozafinansowych składników wynagrodzenia,  

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce 

wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 

 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 

długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Zasada nie jest stosowana. W rocznym sprawozdaniu finansowym Spółka przedstawia informacje na 

temat wypłaconego wynagrodzenia członkom Zarządu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 29.03.2018 r Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu korporacyjnego 

w przyszłości. 

 

  



OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I 

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. 
 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w ramach pionu finansów, w oparciu 

przede wszystkim o Politykę rachunkowości oraz organizację rachunkowości w Grupie EMC, 

określające główne zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych Banku. Podstawą sporządzenia 

sprawozdań finansowych są księgi EMC Instytutu Medycznego SA i jej spółek zależnych. 

Sprawozdania sporządzane są na podstawie danych zaewidencjonowanych zgodnie z polityką 

rachunkowości przyjętą i zatwierdzoną przez Zarząd Spółki (decyzją z dnia 26 listopada 2004 roku 

zawierającą opis systemu ochrony i archiwizacji danych księgowych i nośników informacji w systemie 

finansowo - księgowym ERP XL określającą szczegółowe zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń 

gospodarczych.  

W proces sporządzania sprawozdań finansowych zaangażowane są jednostki i działy EMC Instytut 

Medyczny SA, które współpracują ze sobą na etapie przygotowywania i weryfikacji informacji 

niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych nadzoruje Zarząd poprzez dyrektorów pionów 

merytorycznych oraz bezpośrednio poprzez członków Zarządu. 

Zweryfikowane dane przekazywane są osobom sporządzającym sprawozdanie finansowe, za pracę 

których odpowiada Członek Zarządu EMC Instytut Medyczny SA. 

Sprawozdania Spółki oraz Grupy podlegają corocznemu badaniu oraz corocznym przeglądom 

półrocznym przez niezależnych audytorów. Jednocześnie badaniu podlegają spółki Grupy EMC, co do 

których wynika to z odrębnych przepisów (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania 

obowiązkowi temu podlegają spółki: PCZ w Kowarach Sp. z o.o. EMC Silesia Sp. z o.o., EMC Piaseczno 

Sp. z o.o., Zdrowie Sp. z o.o. oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.). 

Prezentowane w sprawozdaniach dane szacunkowe są oparte na najlepszej wiedzy Zarządu podpartej 

pomocą niezależnych doradców, aktuariuszy i rzeczoznawców majątkowych. 

Dodatkowo w Spółce wprowadzono regulamin obiegu i zabezpieczania informacji poufnych, który 

systematyzuje, między innymi proces sporządzania i obiegu informacji finansowej oraz proces 

dostarczania informacji niezbędnych do wykonania powyższych prac. Ponadto regulamin określa 

procedury dostępu do informacji finansowej. 

  



WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE 

WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, 

LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU 
 

W ciągu 2020 roku wartość kapitału zakładowego EMC Instytutu Medycznego SA., jak i udział głównego 

akcjonariusza w kapitale nie uległy zmianie. 

 

 

Akcjonariusz 

 

 

Seria A Seria B – J Razem akcji % akcji 

Głosy A Głosy B – J Razem głosów % głosów 

CareUp B.V. 
1 500 038 16 784 410 18 284 448 82,40% 

3 000 076 16 784 410 19 784 486 83,52% 

PZU FIZ AN BIS 1 
- 2 365 662 2 365 662 10,66 % 

- 2 365 662 2 365 662 9,99% 

PZU FIZ AN BIS 2 
- 1 395 100 1 395 100 6,29% 

- 1 395 100 1 395 100 5,89% 

 

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4 zł.   

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na 1 akcję tej serii przypadają 2 głosy na Walnym 

Zgromadzeniu. Pozostałe akcje nie są uprzywilejowane. 

 

WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA 

KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ. 

Brak papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.  

 

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE 

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA 

CZASOWE DOTYCZĄCE  WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, 

PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH. 

Nie występują jakiekolwiek ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu przez posiadaczy 

określonej części lub liczby głosów.  

 



WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA. 

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta 

ani ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcję.  

Zgodnie z § 6 Statutu akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu. 

Uprzywilejowanie polega na tym, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. Zamiana akcji  

imiennych  na akcje na  okaziciela  może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w 

terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Zbycie lub zastawienie akcji  

imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w 

formie  pisemnej  pod rygorem  nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w 

terminie czternastu dni od złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia 

zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie sześćdziesięciu dni od odmowy udzielenia zgody, 

wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym 

terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. 

Jakiekolwiek zbycie akcji serii A dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie 

nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej. Akcje mogą być 

umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 

Przyznanie głosu zastawnikowi  lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.   

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego Członkowie Zarządu są zobowiązani 

traktować inwestycje w akcje EMC Instytut Medyczny S.A. oraz w akcje i udziały spółek dominujących 

w stosunku do EMC Instytut Medyczny S.A. oraz akcje i udziały spółek zależnych od EMC Instytut 

Medyczny S.A. jako inwestycję długoterminową. Członkowie Zarządu niezwłocznie po objęciu mandatu 

są zobowiązani złożyć w Spółce zobowiązanie, w którym zobowiążą się nie zbywać akcji EMC Instytut 

Medyczny S.A., akcji i udziałów spółek dominujących w stosunku do EMC Instytut Medyczny S.A. oraz 

akcji i udziałów spółek zależnych od EMC Instytut Medyczny S.A. w terminie jednego roku od dnia ich 

nabycia. 

ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENIA OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI. 

Zgodnie ze Statutem Spółki EMC Instytut Medyczny SA, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej 

ilości Członków. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z 

Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa i Członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes 

powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. 

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 5 lat. Mandaty Członków 

Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 

a) Prezes Zarządu samodzielnie, 

b) dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

Zarząd Spółki działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu, innych przepisów prawa, z 

uwzględnieniem postanowień Regulaminów obowiązujących w Spółce, w tym Regulaminu Zarządu 



EMC Instytut Medyczny SA, określającego szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu 

Spółki. 

Zgodnie z przyjętym Uchwałą nr 03/01/2017 Rady Nadzorczej EMC Instytutu Medycznego SA z dnia 10 

stycznia 2017 roku Regulaminem Zarządu, członkowie Zarządu pełnią funkcję dyrektorów: Dyrektora 

Zarządzającego, Dyrektora Finansowego, Dyrektora ds. Rozwoju Organizacji oraz Dyrektora ds. 

Operacyjnych odpowiadających za powierzony im zakres obowiązków, powierzone obszary 

działalności i nadzorujących stanowiska raportujące bezpośrednio. Funkcja Dyrektora Zarządzającego 

związana jest z funkcją Prezesa Zarządu. 

Aktualny Regulamin Zarządu EMC Instytutu Medycznego SA jest dostępny na stronie internetowej 

Emitenta (http://www.emc-sa.pl/) w sekcji „Relacje inwestorskie”. 

Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami, koordynuje współdziałanie Zarządu z 

innymi organami Spółki oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Walnemu 

Zgromadzeniu.  

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Każdy z członków Zarządu 

ma prawo reprezentowania Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji oraz prawo prowadzenia 

bieżących spraw spółki należących do kompetencji Zarządu. W sprawach istotnych członkowie Zarządu 

podejmują decyzję kolegialnie w formie uchwały. 

Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, ani do podjęcia decyzji o wykupie 

akcji. 

Ponadto, zgodnie ze Statutem Spółki: 

− zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu 

Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo 

odmawia jej udzielenia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku w tym 

przedmiocie. 

− zbycie lub zastawienie akcji  imiennych wymaga zgody Spółki. We wniosku o wyrażenie zgody 

na zbycie lub zastawienie akcji imiennych, akcjonariusz zobowiązany jest wskazać osobę na 

której rzecz ma nastąpić zbycie lub zastaw akcji, w przypadku odpłatnego zbycia dodatkowo – 

cenę sprzedaży. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie  

pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w 

terminie czternastu dni od złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Spółka odmawia 

udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie sześćdziesięciu dni od 

odmowy  udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin  i miejsce zapłaty 

ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie  nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być 

zbyte bez ograniczeń. 

− jakiekolwiek zbycie akcji serii A (akcji uprzywilejowanych) dokonane z naruszeniem 

postanowień Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany 

do księgi akcyjnej. 

− akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. 

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia 

kapitału zakładowego. 

− przyznanie głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 

http://www.emc-sa.pl/


ZASADA ZMIANY STATUTU EMITENTA. 

Zmiany Statutu Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie. Zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej 

ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 

Aktualny Statut EMC Instytutu Medycznego SA jest dostępny na stronie internetowej Emitenta 

(http://www.emc-sa.pl/) w sekcji „Relacje inwestorskie”. 

ZASADY ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA 

Zmiany Statutu Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie. Zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej 

ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. Aktualny Statut EMC Instytutu 

Medycznego SA jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (http://www.emc-sa.pl/) w sekcji 

„Relacje inwestorskie”. 

SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY 

I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA. 

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Walne Zgromadzenie działa 

według zasad określonych w przepisach kodeksu spółek Handlowych oraz w statucie jako 

Zgromadzenie Zwyczajne lub Nadzwyczajne i Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 

Aktualny Regulamin Walnego Zgromadzenia EMC Instytutu Medycznego jest dostępny na stronie 

internetowej Emitenta (http://www.emc-sa.pl/) w sekcji „Relacje inwestorskie”. 

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawarto m.in.: 

- podstawowe uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

- tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia 

- tryb prowadzenia i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia 

Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd. 

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Miejsce odbycia Walnego 

Zgromadzenia wskazuje Zarząd, uwzględniając przy tym ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach 

określonych w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione 

do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.  

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku kiedy Zarząd nie zwoła 

go w terminie 6 miesięcy, natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, 

a Zarząd w ciągu czternastu dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w wyżej określonych przypadkach może również 

zostać zwołane przez  akcjonariuszy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w spółce. 

Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

http://www.emc-sa.pl/
http://www.emc-sa.pl/


Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału 

zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również 

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu lub przesłane drogą elektroniczną na adres 

biuro@emc-sa.pl. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocnika. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w postaci 

elektronicznej) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, 

lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy 

obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów. 

Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku. W przypadku gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku 

określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia to, 

niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie 

uzasadnienie. 

Wszelkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie są dostępne na stronie internetowej dla 

akcjonariuszy na co najmniej 8 dni przed terminem jego odbycia. 

Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w 

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. 

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów 

umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą 

wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie 

napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 

Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne 

skutki dla EMC Instytut Medyczny SA i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie 

przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje 

w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu: 

a) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani 

do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; 

b) Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż 

w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód 

złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 

terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu 



wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed 

upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu  

c) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na 

Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu.  

d) pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach 

a- c 

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej oraz 

biegły rewident o ile z porządku obrad wynika taka konieczność. 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd, w tym w 

szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna dla wyjaśnienia 

akcjonariuszom spraw wskazanych w porządku obrad. 

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego 

kompetencji bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, chyba że 

Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej. 

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, poprzez 

przesłanie aktu udzielenia pełnomocnictwa na adres biuro@emc-sa.pl 

Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz Akcjonariuszy z 

podaniem ich imion, nazwisk ( firm /nazw ) oraz miejsc zamieszkania (siedzib), a także liczby i rodzaju 

akcji oraz liczby głosów przysługujących Akcjonariuszom. 

Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie 

techniczne czynności związane z dopuszczeniem akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności: 

a) sprawdzić czy akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu, 

b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, 

c) zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące 

Akcjonariuszy, 

d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności, 

e) dołączyć do listy obecności dokumenty upoważniające do reprezentowania Akcjonariuszy, 

f) wydać Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy karty do głosowania. 

Przy weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz osób reprezentujących Akcjonariuszy, a także przy 

weryfikacji dokumentów upoważniających do reprezentacji domniemywa się, iż podawane dane są 

zgodne z prawem, a przedkładane dokumenty pisemne są zgodne z prawem, autentyczne i nie 

wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub 

autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości 

osoby (osób) sporządzającej listę obecności, Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący 

Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość sporządzenia listy obecności. 

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący. 

W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana 

przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza przeprowadzenie wyborów 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 



Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powstrzymać się od wszelkich rozstrzygnięć 

merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. 

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba posiadająca prawo głosu na 

Walnym Zgromadzeniu. 

Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów. 

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego 

przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd 

rejestrowy. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami. Ma za zadanie czuwać nad tym, aby 

uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość 

skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:  

a) zapewnia sprawny przebieg obrad, 

b) może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej, 

c) zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, 

d) powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników 

Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych, 

e) nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, 

f) nie może też, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisania protokołu Walnego 

Zgromadzenia. 

Przy wykonywaniu swoich uprawnień, związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, 

Przewodniczący może korzystać z pomocy przybranego przez siebie Sekretarza. 

Od decyzji Przewodniczącego uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego 

Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o którym mowa wyżej, o utrzymaniu lub uchyleniu 

decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą 

Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w 

uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich 

praw. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia 

sprawy porządkowe. Do spraw porządkowych należą w szczególności następujące sprawy: 

a) dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż Akcjonariusze lub ich 

przedstawiciele, 

b) wybór Komisji, 

c) zgłoszenie i poddanie pod głosowanie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw 

przewidzianych w porządku obrad, 

d) zgłoszenie i rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. 

Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłoszone przez każdego akcjonariusza lub przedstawiciela 

akcjonariusza. 

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu 

głosowania w tym w szczególności: 

a) ograniczenia, lub zamknięcie dyskusji, 



b) zamknięcia listy mówców, 

c) ograniczenia czasu wstąpień, 

d) sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Spółek handlowych, Statutem 

oraz niniejszym Regulaminem, 

e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, 

f) ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W 

sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy 

jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

powzięcia uchwały. 

Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały 

powinny być zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.emc-sa.pl) oraz udostępnione 

akcjonariuszom, na ich żądanie, wraz z uzasadnieniem oraz, jeśli została wydana, opinią Rady 

Nadzorczej. 

Projekty uchwał dotyczących innych spraw niż zmiana statutu zamieszczane są na stronach 

internetowych spółki na co najmniej 26 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. W 

terminach opisanych wyżej projekty uchwał są także dostępne dla akcjonariuszy do wglądu w siedzibie 

Spółki. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, o ile będzie to możliwe, powinien zapewnić formułowanie 

uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia 

stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. 

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w 

przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien 

zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego 

zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy 

zgłosili taki wniosek. 

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych 

kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, 

udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 

Osoby wskazane powyżej mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub 

informacji dotyczących Spółki w sytuacjach, o których mowa w art. 428 ksh oraz gdy przekazanie 

Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki stanowiłoby naruszenie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być 

składane na piśmie Przewodniczącemu obrad. 

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera 

dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. 

Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej 

ilości kandydatów, zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również 

powołać inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących 

wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy 

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej 

(w wypadku podjęcia uchwały o przeprowadzeniu głosowania z wykorzystaniem techniki 

elektronicznej) ustalanie wyników głosowania jawnego i tajnego poprzez przeliczenie oddanych 



głosów oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, 

które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi 

o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. 

Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują 

protokół zawierający wyniki głosowania. 

W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia. 

Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może 

udzielać głosu poza kolejnością: 

a) członkom Zarządu, 

b) członkom Rady Nadzorczej, 

c) biegłemu rewidentowi, ekspertom, zaproszonym gościom. 

O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz 

nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich 

do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie 

na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym 

głosowaniu imiennym. 

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem 

obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na 

wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 

Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej 

oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na 

członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz 

doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być nie karanym oraz w stanie 

poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w 

Radzie Nadzorczej. 

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w 

sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. 

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w Spółce co najmniej na 15 dni 

przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. 

Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariuszy, po 

ich otrzymaniu, zamieszczane będą się na stronach internetowych Spółki nie później niż w terminie 8 

dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. 

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów spełniając wymóg 

bezwzględnej większości głosów. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie 

uzupełniające. 

Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrzeżeniem, że jedna akcja 

imienna serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów. 

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad. 



Przewodniczący wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw zapewnia możliwość zwięzłego 

uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu. 

Przewodniczący powinien zapewnić wpisanie do protokołu wszelkich oświadczeń zgłaszanych przez 

Uczestników Walnego Zgromadzenia. 

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza 

zamknięcie obrad. 

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół z Walnego 

Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz. 

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do 

powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone 

sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego 

Zgromadzenia i dołączonymi doń dokumentami. 

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. 

Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami 

udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd wnosi do księgi protokołów. 

Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych 

Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 

 

SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA 

ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW. 

Zarząd   

 

Organem zarządzającym jest Zarząd, w którego skład osobowy na dzień 30.06.2020 roku oraz na dzień 
sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą:  

Karol Piasecki  Prezes Zarządu 

Marcin Fakadej   Wiceprezes Zarządu 

Dariusz Chowaniec  Wiceprezes Zarządu 

Michał John  Wiceprezes Zarządu 

 

Zarząd Spółki działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu, innych przepisów prawa, z 

uwzględnieniem postanowień Regulaminów obowiązujących w Spółce, w tym Regulaminu Zarządu 

EMC Instytut Medyczny SA, określającego szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu 

Spółki. 

Zgodnie z przyjętym Uchwałą nr 03/01/2017 Rady Nadzorczej EMC Instytutu Medycznego SA z dnia 10 

stycznia 2017 roku Regulaminem Zarządu, członkowie Zarządu pełnią funkcję dyrektorów: Dyrektora 

Zarządzającego, Dyrektora Finansowego, Dyrektora ds. Rozwoju Organizacji oraz Dyrektora ds. 

Operacyjnych odpowiadających za powierzony im zakres obowiązków, powierzone obszary 

działalności i nadzorujących stanowiska raportujące bezpośrednio. Funkcja Dyrektora Zarządzającego 

związana jest z funkcją Prezesa Zarządu. 

Aktualny Regulamin Zarządu EMC Instytutu Medycznego SA jest dostępny na stronie internetowej 

Emitenta (http://www.emc-sa.pl/) w sekcji „Relacje inwestorskie”. 

Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami, koordynuje współdziałanie Zarządu z 

innymi organami Spółki oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Walnemu 

Zgromadzeniu.  

http://www.emc-sa.pl/


Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Każdy z członków Zarządu 

ma prawo reprezentowania Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji oraz prawo prowadzenia 

bieżących spraw spółki należących do kompetencji Zarządu. W sprawach istotnych członkowie Zarządu 

podejmują decyzję kolegialnie w formie uchwały. 

Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami. Posiedzenia mogą 

być formalnie zwołane albo bez formalnego zwołania. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną 

większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest 

jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu. Poza 

posiedzeniami Zarząd może podejmować uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów pod 

uchwałą (głosowanie obiegowe) oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość (głosowanie na odległość). W głosowaniu obiegowym uchwały mogą być podejmowane 

tylko jednogłośnie.  

 

Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2020 wchodzili:  

Vaclav Jirkú                              Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Martin Hrežo                           Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Hołubowicz                Członek Rady Nadzorczej 

Michał Hulbój                          Członek Rady Nadzorczej 

David Soukup                           Członek Rady Nadzorczej 

Agáta Meštellérova Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

Vaclav Jirkú                              Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Martin Hrežo                           Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Hołubowicz                Członek Rady Nadzorczej 

Michał Hulbój                          Członek Rady Nadzorczej 

David Soukup                           Członek Rady Nadzorczej 

 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego 

sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 

- oświadczeniem doręczonym Spółce w dniu 04.05.2020 roku Pan Jędrzej Socha złożył rezygnację z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 04.05.2020 roku. O 

rezygnacji osoby nadzorującej informowano w trybie raportu bieżącego o nr 8/2020 z dnia 5 maja 2020 

roku.  

- oświadczeniem doręczonym Spółce w dniu 03.08.2020 roku Pani Agáta Meštellérova złożyła rezygnację 

z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 03.08.2020 roku. O 

rezygnacji osoby nadzorującej informowano w trybie raportu bieżącego o nr 11/2020 z dnia 3 sierpnia 

2020 roku. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, wykonując czynności przewidziane w 

kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa oraz w Statucie, z uwzględnieniem postanowień 

Regulaminów obowiązujących w Spółce.  



Aktualny Regulamin Rady Nadzorczej EMC Instytutu Medycznego SA jest dostępny na stronie 

internetowej Emitenta (http://www.emc-sa.pl/) w sekcji „Relacje inwestorskie”. 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej 

powoływani są na okres wspólnej kadencji. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą niezależni członkowie, stosownie do zasad przyjętego ładu 

korporacyjnego oraz powszechnych przepisów prawa. 

Kwalifikacje członków Rady Nadzorczej EMC Instytutu Medycznego SA zostały przedstawione na 
stronie internetowej Emitenta (http://www.emc-sa.pl/) w sekcji „Relacje inwestorskie”.  

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej 

należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 

b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom 

Zarządu Spółki, 

c) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu z tytułu umów o 

pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków 

Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, 

d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 

e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego; 

f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości; 

g) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada 

Nadzorcza uzna to za uzasadnione. 

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę 

Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym 

samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, 

zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania 

funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne 

wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, zaś w przypadku równości 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na 

posiedzeniu obecna jest więcej niż połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący, o ile wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej 

mogą – w przypadkach określonych w Statucie i na zasadach ustalonych w Regulaminie Rady 

Nadzorczej – zapadać bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. 

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących Zarządu lub jego członków, 

członkowie Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym. 

W ramach struktury Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. 
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W ramach struktury Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, w skład którego wchodzą: 

David Soukup                       Przewodniczący Komitetu Audytu 

Michał Hulbój                      Członek Komitetu Audytu 

Vaclav Jirkú                          Członek Komitetu Audytu 

Komitet Audytu wykonuje zadania przewidziane przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień 

Regulaminu Komitetu Audytu.  

Podstawowymi zadaniami Komitetu Audytu są doradzanie i wspieranie Rady Nadzorczej  

w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie szeroko rozumianej 

sprawozdawczości finansowej, a w szczególności: 

1) monitorowanie: 

a) procesu sprawozdawczości finansowej, 

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

c)  wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 

audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru 

Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej, 

2)  kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 

szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne 

usługi niż badanie, 

3)  informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób 

badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka 

była rola Komitetu Audytu w procesie badania, 

4)  dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie 

przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, 

5)  opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, 

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 

dozwolonych usług niebędących badaniem, 

7)  określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę, 

8)  przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącą powołania biegłych rewidentów 

lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6, 

9)  przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 

finansowej w Spółce, 

 

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI 

Zarząd EMC Instytutu Medycznego SA, stosownie do § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że Spółka 

EMC Instytut Medyczny SA nie stosuje określonej polityki różnorodności w odniesieniu do organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółkę. 

Na wybór kandydatów na członków jej organów do organów Spółki nie mają wpływu kryteria takie jak 

płeć czy wiek. W wyborze członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów 



Spółki kryteriami doboru osób sprawujących te funkcje są jednakże kwalifikacje, kompetencje, 

doświadczenie wraz z szeroko pojętym profesjonalizmem kandydata. 

Wybór członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki zależy także od decyzji – odpowiednio - 

akcjonariuszy Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej, których decyzje są niezależne od jakichkolwiek 

polityk, które mogłyby być stosowane przez Spółkę. 

Mimo braku określonej polityki różnorodności, członkowie organów Spółki i kluczowi menadżerowie 

to osoby o różnorodnym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, wieku oraz płci. 

 


