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1 WSTĘP  

„DOKUMENT INFORMACYJNY” 
 

Emitent  CONSTANCE CARE S.A. 

Siedziba     00-785 Warszawa  
Adres     ul. Artura Grottgera 11a lok. 5 
Telefon     (+48) 22 111 00 57 
Adres poczty elektronicznej  info@constancecare.pl 
Adres strony internetowej www.constancecare.pl 
  

KRS     0000788039 
NIP     1130118829 
REGON     011134806 
Autoryzowany Doradca  Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska 

Siedziba     40-007 Katowice  
Adres     ul. Uniwersytecka 13 
Telefon     (+48) 32 60 30 430  
Fax     (+48) 32 60 30 435 
Adres poczty elektronicznej  biuro@kpr.pl  
Adres strony internetowej  www.kpr.pl 

KRS     0000894727 
NIP     9542538580 
REGON     240280048 
 
 
 
 
Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do 
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu  

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect wprowadza się 197.795 akcji zwykłych na okaziciela 
(zwanych w niniejszym Dokumencie „Akcjami”), dzielących się na:  

1) 167.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500 o wartości nominalnej 
0,20 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 33.500,00 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset 
złotych); 

2) 25.923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923 o wartości nominalnej 0,20 
zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.184,60 zł (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 
sześćdziesiąt groszy); 

3) 4.372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372 o wartości nominalnej 0,20 zł 
każda oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 874,40 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 
czterdzieści groszy). 

 

Kurs odniesienia na pierwszy dzień notowań akcji Emitenta w ASO NewConnect wyniesie 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć 
złotych) za jedną akcję. 

 

 

mailto:info@constancecare.pl
http://www.constancecare.pl/
mailto:biuro@kpr.pl
http://www.kpr.pl/
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Struktura Kapitału zakładowego Emitenta 

Seria Liczba 
Akcji(szt.) 

Rodzaj Akcji Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów (%) 

A 582.500 Imienne 
uprzywilejowane 

dające po dwa 
głosy 

74,65 % 1.165.000 85,49 % 

A1 167.500 Zwykłe na 
okaziciela 

21,47 % 167.500 12,29 % 

B 

 

25.923 Zwykłe na 
okaziciela 

3,32% 25.923 1,9% 

C 

 

4.372 Zwykłe na 
okaziciela 

0,56% 4.372 0,32 

Suma 780.295  100% 1.362.795 100 % 
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3  CZYNNIKI RYZYKA 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien mieć na uwadze 
ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią 
zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta 
elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu 
na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym Dokumencie 
Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że realizacja ryzyk 
związanych z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową czy pozycję rynkową i 
może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

 

  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM 
DZIAŁA EMITENT   

 

3.1.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM, ADMINISTRACJĄ 

Prowadzona działalność rodzić może ryzyko związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem branży rehabilitacyjno -
medycznej.  Z kolei ścisła współpraca z kadrą specjalistów lekarzy i rehabilitantów, a także odpowiednie leczenie lub 
rehabilitacja indywidualnie dobrana do każdego z pacjentów stanowią czynniki ryzyka podstawowego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa Spółki. Mogące się pojawić problemy kadrowe, w tym problemy w pozyskaniu do pracy i współpracy 
znacznie większej ilości wykwalifikowanych fizjoterapeutów i doświadczonych lekarzy, co będzie konieczne dla obsługi 
znacznie większej liczby pacjentów, co za tym idzie weryfikacja medyczna pacjentów zakwalifikowanych do otwarcia 
procesu rehabilitacyjnego na terenie placówki Constance Care przez kadrę specjalistów Spółka rozwiązuje oferując 
specjalistom podjęcie pracy nie tylko satysfakcjonującej ekonomicznie lecz przede wszystkim dającej satysfakcję i 
możliwości rozwoju, motywującą poprzez ciągły rozwój, pracy z najnowocześniejszą technologią rehabilitacyjną. 
Constance Care umożliwia pracownikom uzyskanie kwalifikacji i doświadczenia niemożliwego do uzyskania gdziekolwiek 
indziej w kraju. Ponad to umożliwia szkolenia kadry medycznej we współpracy z wyższymi uczelniami. Rozpoczęto w 
tym zakresie współpracę z WUM, AWF i Uniwersytetem Łazarskiego w celu zapewnienia sobie w przyszłości nowych 
kadr pracowniczych, a także współpracę z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi – jak np. z jedną z najbardziej 
uznanych sieci szpitali w USA Mt. Sinai z Nowego Jorku, z którą Constance Care ma podpisany list intencyjny o 
współpracy. Powstające dzięki temu możliwości wymiany know-how, szkoleń pracowników czy wymiany pacjentów 
przyciągną na pewno chętnych do współpracy z Constance Care, nawet takich, którzy wyjechali za granicę w celu 
poprawy swoich zarobków.  
 

3.1.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ POPEŁNIENIA BŁĘDU LEKARSKIEGO 

Istotnym czynnikiem wysokiego ryzyka jest możliwość popełnienia błędu lekarskiego, czyli błędu związanego z procesem 

rehabilitacyjnym i wynikający z tego proces o błąd w sztuce lekarskiej.  Błąd w sztuce zawsze i wszędzie może się 

zdarzyć, również w Constance Care w trakcie prowadzenia procesu rehabilitacyjnego przez zatrudnioną kadrę lekarzy 
specjalistów bądź rehabilitantów. Odpowiednim zabezpieczeniem się przed ryzykiem popełnienia błędu lekarskiego jest 
ubezpieczenie od takiego zdarzenia, które zapewnia bezpieczeństwo finansowe i eliminację ryzyka, że zasądzone 
odszkodowanie zachwieje płynnością finansową Spółki. 
 

3.1.3   CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYJMOWANIE NA 
LECZENIE OBCOKRAJOWCÓW 

 
Wydaje się być mało prawdopodobnym wręcz marginalnym, aby dokonano istotnych zmian przepisów 
uniemożliwiających przyjmowanie na leczenie obcokrajowców na terenie Państwa Polskiego, gdyż taki proces 
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uniemożliwiłby rozwój naukowy medycyny w Polsce oraz współpracy z instytucjami medycznymi na świecie. W dobie 
obecnych innowacji technologicznych z zakresu medycyny i bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów 
lekarzy i rehabilitantów a tym samym możliwości leczenia w wybranych na świecie instytucjach medycznych ryzyko 
zmian przepisów branży medycznej i rehabilitacyjnej uniemożliwiających leczenie cudzoziemców oznaczało by 
zamknięcie się na rozwój. 
 

3.1.4 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ LECZENIE PACJENTÓW W 
OBECNEJ KONFIGURACJI PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ KLINIKI, KONIECZNOŚĆ SPEŁNIENIA NOWYCH 
WYMOGÓW, KTÓRYCH CONSTANCE CARE NIE BĘDZIE MOGŁA SPEŁNIĆ 

 
Obecnie Spółka spełnia wszystkie wymagania i standardy, aby zgodnie z przepisami prowadzić swoją działalność. Istnieje 
jednak ryzyko wprowadzenia nowych przepisów i wymagań, które mogą spowodować, że Spółka nie będzie mogła dalej 
prowadzić działalności lub będzie miała trudności ze spełnieniem nowych wymogów.  
 
Zastosowanie wówczas odpowiednich środków zaradczych zależałoby od identyfikacji wymagań oraz w przypadkach 
formalnych, wykonanie stosownych zaleceń do ich spełnienia. Natomiast w przypadku innych wymagań dotyczących 
np. posiadania akredytacji Ministerstwa Zdrowia, której prywatnym klinikom nie chciałoby wydawać, albo 
nieekonomiczne wymagania względem wielkości, wyposażenia lub ilości zatrudnianych na etat lekarzy specjalistów z 
odpowiednimi tytułami, np. pięciu profesorów, takie ryzyko wydaje się być mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. 
Bardziej prawdopodobne byłyby wymogi związane z koniecznością uiszczania jakiegoś dodatkowego podatku bądź 
opłaty. W zależności od wysokości wymaganej stawki podatku lub opłaty należy przedsięwziąć następujące środki 
zaradcze: przy mniejszych wartościach, nieobciążających w nadmiernym stopniu, trzeba by było zapłacić, przy większych 
przeanalizować prawne i administracyjne możliwości zmniejszenia lub wyeliminowania opłaty (wg zasad Laffera).   
Spółka jednak ocenia ryzyko wystąpienia w/w zmian przepisów jako niskie, a w przypadku ich wydarzenia się -
zastosowanie wskazanych środków zaradczych jako odpowiednie działanie. 
 

3.1.5   RYZYKO ZMIANY POLITYKI MARKETINGOWEJ CYBERDYNE INC. W ZAKRESIE ZNACZNEGO 
UPOWSZECHNIENIA DOSTĘPNOŚCI EGZOSZKIELETÓW HAL® 

 
Jednym z czynników ryzyka mogących nastąpić jest ryzyko zmiany polityki marketingowej Cyberdyne Inc., japońskiego 
producenta i twórcy technologii egzoszkieletów HAL® udostępnionych Constance Care. Zmiana, o której mowa, mogłaby 
dotyczyć upowszechnienia dostępności egzoszkieletów HAL®. Taka zmiana wydaje się być niemożliwa z uwagi na 
założenia polityki Cyberdyne Inc.  Jednak nie można jej całkowicie wykluczyć.  
 
Istotnym elementem jest kwestia umiejętności pracy z HAL®-em, która to umiejętność wymaga czasu i doświadczenia. 
Constance Care już tę umiejętność posiada. Kolejna kwestia, to umowa na wyłączność na terenie Polski dla Constance 

Care co gwarantuje Spółce możliwość skoncentrowania się na pacjentach krajowych, skierowanych z ubezpieczalni.  

Koszt samej terapii HAL® jest narzucony przez Cyberdyne Inc., natomiast pozostałe koszty, np. koszty pobytu  
i pozostałych usług rehabilitacyjnych są ustalane przez Spółkę.  
 
Constance Care posiada autorską metodologię doprowadzania pacjentów niekwalifikujących się do HAL®-a do stanu,  
w którym już się kwalifikują do terapii, dając tym samym szansę znacznie większej ilości pacjentom. Nikt na świecie nie 
stosuje takiego podejścia. Jest to przewaga konkurencyjna wśród międzynarodowych placówek z HAL®-em. Planowana 
współpraca badawczo-rozwojowa z innymi znaczącymi producentami, pilotowanie rynku, wprowadzanych produktów i 
odpowiednia reakcja poprzez systematyczne wprowadzanie w zakres działań nowych metod i urządzeń stanowią 
dodatkowy atut. W przypadku, gdy stosowanie HAL® stałoby się nierentowne Constance Care będzie posiadało inne 
urządzenia, umiejętności i wiedzę o ich stosowaniu. Jednak zakłada się, że współpraca z Cyberdyne Inc. będzie rozwijała 
się i korzyści z niej będą coraz większe.  
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3.1.6   RYZYKO ZMIANY POLITYKI MARKETINGOWEJ CYBERDYNE INC. W ZAKRESIE OBNIŻENIA CENY TERAPII HAL® 
LUB RYNKOWEGO UWOLNIENIA CENY 

 
Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest możliwość zmiany polityki Cyberdyne Inc. w zakresie obniżenia ceny terapii HAL® 
lub jej rynkowego uwolnienia. Przy obecnej ilości placówek z HAL®-em na całym świecie, uwolnienie ceny zasadniczo 
nie wpłynie na jej zmianę, a jeśliby to nastąpiło, to oczekiwać należy jej podniesienia w zachodnich ośrodkach.  
Natomiast obniżenie ceny przez zmianę polityki marketingowej Cyberdyne Inc. jest mało prawdopodobne.  Należy 
jednak pamiętać, że w całym procesie terapeutycznym, prowadzonym w Constance Care, godziny ćwiczeń z HAL®-em 
to tylko część rehabilitacji, natomiast większa liczba godzin to pozostałe formy fizykoterapeutyczne, na które Cyberdyne 
Inc. nie ma i nie może mieć wpływu. Należy dodać, że średnia cena standardowego pakietu terapii rehabilitacyjnej z 
wykorzystaniem HAL®, oferowanej w Constance Care dla pacjentów z urazem rdzenia kręgowego (60 sesji w trakcie 12 
tygodni) to koszt 202.500 zł (45.500 euro) co daje średni koszt dzienny na poziomie 548,2 euro. Stanowi to mniej niż 
koszt jednego dnia terapii w renomowanej klinice w Europie Zachodniej, ale bez zastosowania systemu HAL®, a jedynie 
w oparciu o metody konwencjonalne.  

3.1.7   RYZYKO ZMIANY POLITYKI MARKETINGOWEJ CYBERDYNE INC. W ZAKRESIE ODEBRANIA CONSTANCE CARE 
PRAWA DO WYKORZYSTYWANIA HAL®-A 

 
Prawdopodobieństwo takiego ryzyka jest niskie, biorąc pod uwagę politykę Cyberdyne Inc. i warunki współpracy, które 
określa umowa zawarta ze Spółką. Japończycy zazwyczaj przestrzegają warunków umów, zatem musiałoby się wydarzyć 
coś wysoce nieoczekiwanego, aby strona japońska miała by nie przedłużyć umowy bądź naruszyć jej postanowienia.  
 
Z uwagi na dużą część działań marketingowych i strategii Constance Care, które opierają się o prawo do wykorzystania 
technologii HAL®, opisany czynnik stanowi duże ryzyko dla ciągłości działalności Spółki. Cofnięcie tego prawa 
nakazywałoby przedefiniowanie oferty i rynku, do którego nowa oferta byłaby kierowana. Należy wspomnieć, iż  
Constance Care jako pierwsze, prywatne Centrum Rehabilitacji Robotycznej zostało zaproszone przez Cyberdyne i 
Klinikę Bergmannsheil w 2019 r. do zrealizowania projektu wdrożenia w Europie jedynego na świecie egzoszkieletu dla 
dzieci HAL® XXS for Kids. Rozpoczęcie projektu planowane jest w 2021 roku i wdrożenie w roku 2021/2022. Włączenie 
egzoszkieletu w proces rehabilitacyjny dzieci, począwszy od najmniejszych o wzroście od 90 cm, stanowi swoistą 
rewolucję procesu umożliwiając prowadzenie terapii w zupełnie innym, dotychczas niestosowanym wymiarze. W 
związku z dużym zaangażowaniem Constance Care w realizację wspominanego projektu oraz niezwykle poważne jego 
traktowanie przez Cyberdyne Inc., ryzyko niespodziewanego zakończenia współpracy jest niezwykle niskie. 
 
Mając na uwadze wszelkie ryzyka związane z opisaną powyżej sytuacją Spółka dąży do rozbudowy oferty, która już dzisiaj 
posiada wiele alternatywnych rozwiązań, mniej innowacyjnych, ale też nowoczesnych. Poprzez planowane zabiegi 
neurochirurgiczne wprowadzenie w życie nowej strategii pozyskiwania pacjentów w najwcześniejszej fazie (obecnie 
Constance Care przygotowuje się do tego procesu przez rozpoczęcie współpracy z neurochirurgami). W okresie 
nadchodzących pięciu lat należy spodziewać się wejścia na rynek innych systemów aktywnych (również nowości 
opracowywanych przez Cyberdyne Inc.). Constance Care jako lider na rynku polskim i – obok jednej placówki niemieckiej 
– również na rynku europejskim, posiadając referencyjny ośrodek robotyczny, planuje wykorzystywanie w terapiach 
różnych, najlepszych systemów wchodzących na rynek. Dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi planuje 
się ciągłe rozpoznawanie najnowocześniejszych rozwiązań, prowadzenie prac badawczych oraz wdrożenia ich na rynek. 
Takie podejście gwarantuje ciągłość najwyższego poziomu posiadanej oferty niezależnie od współpracy z jednym czy 
drugim producentem.  

3.1.8   RYZYKO ZMIANY POLITYKI MARKETINGOWEJ CYBERDYNE INC. W ZAKRESIE ŻĄDANIA ZNACZNIE WYŻSZYCH 
OPŁAT LICENCYJNYCH PRZY WYMOGU ZACHOWANIA CENY USŁUGI 

 
Taki czynnik ryzyka nie jest niemożliwy choć wysoce nieprawdopodobny. Obecnie koszty stricte licencyjne to 8.500 euro 
miesięcznie lub 200 euro od każdej sesji z HAL®-em. Nawet dwukrotne podniesienie tej opłaty nadal pozwoli na 
zachowanie ekonomiczności przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że w środowisku klinik niemieckich już nawet obecne 
opłaty, stałego minimalnego fee na poziomie 8.500 euro miesięcznie spotkały się z dużą falą krytyki. Początkowo, w roku 
2016 oraz w roku 2017 poziom tej opłaty był o połowę niższy. Zarząd Constance Care będąc w stałym kontakcie ze 
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wszystkimi stronami, nie sądzi, iż podwyższenie obecnie stosowanych opłat jest możliwe. Bardziej prawdopodobny jest 
proces odwrotny dzięki większej ilości pacjentów i wiedzy o możliwościach i uzyskiwanych efektach.  
 
W przypadku wystąpienia wyżej opisanego czynnika ryzyka w postaci podwyżki niezagrażającej ekonomiczności, 
jedynym co można by było wówczas zrobić, to negocjować z Cyberdyne Inc.  Gdyby negocjacje nie przyniosły skutku, 
koniecznym byłoby albo dokonanie wyższej opłaty albo zdywersyfikowanie oferty lub jej zmiana, np. większe 
wykorzystanie innych terapii robotycznych, już teraz stosowanych w Constance Care, zastosowanie nowych rozwiązań 
obecnie wprowadzanych na rynek i testowanych przez Constance Care i wreszcie nawet otwarcie sanatorium 
specjalistycznego, ośrodka rehabilitacyjnego. Posiadana infrastruktura i wykwalifikowany personel pozwoliłby na 
utrzymanie się na rynku. 

3.1.9   CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ODMOWY NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z CONSTANCE CARE 
ZE STRONY UBEZPIECZYCIELI 

 
Ryzyko sytuacji, w której ubezpieczyciele z jakiegoś powodu nie będą chcieli podjąć współpracy z Constance Care z 
powodu większej opłacalności wypłaty odszkodowań pacjentom niż rehabilitacji swoich klientów/pacjentów w 
Constance Care lub też podjąć współpracę z innymi placówkami niż Spółka. Każda z wyżej opisanych sytuacji byłaby inna 
i wymagałaby innego postępowania minimalizującego takie ryzyko.  
 
W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z sytuacją, gdy ubezpieczyciele nie chcą podpisać umowy na 
rehabilitowanie tylko w Polsce, chcą zachować dla siebie możliwość wysyłania pacjentów też do innych placówek z HAL®,  
wówczas odpowiednim działaniem Spółki będzie przede wszystkim cena: ubezpieczycielom mniej zależy na samych 
efektach, tym bardziej, że byłyby one porównywalne w różnych ośrodkach, a na cenie, chcieliby wydać jak najmniej.  
W sytuacji, gdy ubezpieczyciele nie chcą w ogóle nawiązywać współpracy, nie będą przysyłać swoich poszkodowanych 
na rehabilitację. Wówczas Constance Care powinien wznowić rozmowy z niemiecką Kasą chorych i rozpocząć podobne 
rozmowy z Kasami (odpowiednimi naszego NFZ) z innych krajów. Należałoby również zintensyfikować promocję 
komercyjną i niekomercyjną z krajów pozostałych, np. planowany Izrael, kraje arabskie: Kuwejt, Iran, Arabia Saudyjska, 
może Egipt, Turcja itp. Spółka ocenia takie ryzyko jako potencjalnie niskie, związane jedynie z przeszkodami formalnymi 
mogącymi uniemożliwić nawiązanie takiej współpracy z ubezpieczycielami. Względy ekonomiczne są dla ubezpieczalni 
zbyt istotnym argumentem.  

3.1.10   CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LICZNYCH I DOSTĘPNYCH KLINIK Z HAL®-EM NA TERENIE ARABII 
SAUDYJSKIEJ  

 
Mając na uwadze, iż dostępność technologii rehabilitacji robotycznej HAL® na terenie Europy jest dość ograniczona: 
jedna placówka w Niemczech i Centrum Rehabilitacji Robotycznej Constance Care w Polsce, ryzyko budowy licznych i 
dostępnych ośrodków rehabilitacyjnych posiadających HAL® na terenie Arabii Saudyjskiej miało by wpływ jedynie na 
ograniczenie dostępności klientów z tamtejszego rynku.  Należy jednak zauważyć, że dla opłacalności przedsięwzięcia 
rozwoju Constance Care wystarczy jedynie część zaplanowanych klientów z tamtego rejonu na terapię HAL®. Zatem nie 
jest to czynnik determinujący opłacalność przedsięwzięcia, ponieważ przychody i zyski będą generowane również z 
pozostałych usług, np. neurochirurgicznych. Tym samym ryzyko ograniczenia jednego rynku dla jednej grupy ofertowej 
nie będzie stanowiło poważnego problemu. W przypadku faktycznego, wrastającego ryzyka braku dostępności oferty 
Constance Care na rynku Arabii Saudyjskiej wystarczającym będzie skierowanie oferty na inne rynki kultury arabskiej. 
Należy nadmienić, że jedna z największych arabskich grup medycznych: działająca globalnie United Medical Group 
nawiązała kontakt z Zarządem Constance Care w celu współpracy przy budowie ośrodków rehabilitacji robotycznej na 
półwyspie arabskim. 
 

3.1.11 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z ROZPOWSZECHNIANIEM TZW. „ZŁEGO PR-U” PRZEZ KONKURENCJĘ 
 

Polskie warunki biznesowe wskazują na dość małe, choć nie niemożliwe, prawdopodobieństwo rozpowszechniania na 
rynku nieprawdziwych bądź nieuczciwych informacji dotyczących Spółki - tzw.  ”złego PR-u”. Większość przedsiębiorstw 
zajmuje się prowadzeniem własnego biznesu i nie angażuje się zbytnio w wyżej wspomniane praktyki. Nie należy jednak 
całkowicie wykluczać możliwości zaistnienia takiego działania.  
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W sytuacji np. pomówienia, przedstawienia opinii publicznej nieprawdziwych informacji czy rozpowszechniania 
szkodliwych informacji nieodzownym będzie podjęcie drogi prawnej przeciw szkodzącej stronie w stopniu uzależnionym 
od rodzaju i szkodliwości danych działań.  W innych przypadkach natomiast stosownym będzie wzmożona akcja 
informacyjno-promocyjna z właściwym przekazem. Zaletą branży medyczno-rehabilitacyjnej, w jakiej działa Constance 
Care, jest fakt kierowania swojej oferty bezpośrednio do klienta, a nie poprzez otwarty rynek. Przykładowy pacjent z 
ubezpieczalni, prawdopodobnie nie interesował się przed wypadkiem ofertą rehabilitacyjną, a po wypadku 
ubezpieczyciel sam mu wskaże, gdzie ma się zgłosić. Inne informacje nie będą mu potrzebne i najpewniej na tym etapie 
wcale nie będzie ich poszukiwał. A w sytuacji poprawy zdrowia pacjenta żaden „zły PR” nie przekona go, że rehabilitacja 
w Constance Care nie była skuteczna. 
 

3.1.12   CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU PRODUKTÓW INNEJ, NOWEJ 
BĄDŹ SKUTECZNIEJSZEJ METODY/TECHNOLOGII LECZENIA USZKODZONEGO RDZENIA KRĘGOWEGO 

 
Szczególnym przypadkiem ryzyka jest możliwość pojawienia się na rynku nowych technologii umożliwiających 
skuteczniejsze leczenie. W przypadku nowych technologii potencjalnie wysoko skutecznych, założyć należy ich bardzo 
wysoką cenę, tym samym zastosowanie dla jednostek elitarnych, dobrze sytuowanych finansowo, co z kolei oznacza ich 
niezbyt powszechne zastosowanie. Natomiast technologia HAL®, którą Constance Care dysponuje, może być 
powszechnie stosowana, jest konkurencyjnie skuteczna dla potencjalnych nowych technologii oraz cenowo dostępna 
szczególnie przy współpracy z ubezpieczycielami. 
 

3.1.13   CZYNNIKI RYZYKA DOTYCZĄCE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z ROZBUDOWĄ KLINIKI CONSTANCE CARE W 
KIERSZKU 

 
Jednym z czynników mogących mieć wpływ na ryzyka jest potencjalna zmiana warunków zagospodarowania 
przestrzennego, czego efektem będzie brak możliwości realizacji planowanej inwestycji - rozbudowy kliniki Constance 
Care w przewidzianej lokalizacji.  
 
Taka sytuacja wydaje się jednak mało prawdopodobna, z uwagi na obecne warunki obowiązujące od dawna oraz ich 
spójność ze Strategią Rozwoju Gminy, która stawia na: kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego 
służącej uzdrowiskowej funkcji gminy, poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, a szczególnie na terenie 
uzdrowiska, stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku rehabilitacyjnego profilu uzdrowiska i rozwoju 
turystyki uzdrowiskowej, tworzenie atmosfery i specyficznej kultury uzdrowiska poprzez eksponowanie wartości 
przyrodniczych i kulturowych,  zadbanie o przestrzenie publiczne, organizację stałych imprez kulturalnych i sportowych 
o randze krajowej. Dodatkowo realizacja drugiego etapu odbędzie się na zasadzie rozbudowy etapu pierwszego w 
związku z połączeniem działek inwestycyjnych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla etapu pierwszego. 
Wyklucza to w zasadzie możliwość nieudzielenia pozwolenia na budowę dla etapu drugiego.  
W chwili obecnej zmieniony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest na etapie przedstawienia 
do wglądu publicznego. Zapisy nowego MPZP pozwalają na zabudowę 20% terenu, zmieniają znacząco na korzyść inne 
parametry w tym np. wysokość budynku może osiągnąć 15 m, można zrealizować obiekt z dachem o spadku minimalnym 
5 °, ilość miejsc parkingowych została ograniczona do 1 na każde 100 m2 funkcji podstawowej budynku (nie wliczane są 
powierzchnie ogólne, techniczne, komunikacje itd.) Ponadto Plan nie wymaga połączenia budynków łącznikiem oraz 
daje możliwość wykorzystania terenu zielonego jako teren zieleni urządzonej. 
 

3.1.14   CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z POTENCJALNYM KONFLIKTEM INTERESÓW WYNIKAJĄCYM Z POWIĄZAŃ 
RODZINNYCH POMIĘDZY CZŁONKAMI ZARZĄDU  

Członkowie Zarządu to osoby będące rodziną. Sytuacja ta może potencjalnie wpływać na niezależność i obiektywność 
sprawowanej funkcji przez tych członków Zarządu. 
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3.1.15 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA 

Działalność Emitenta w przeważającej części jest działalnością wymagająca znaczących nakładów kapitałowych. W 
przypadku przedłużania się procesów windykacyjnych i konieczności terminowej spłaty zobowiązań Emitenta 
teoretycznie może nastąpić zaburzenie w płynności lub utrata płynności finansowej przez Spółkę. W celu ograniczenia 
wpływu terminowości spłat zobowiązań od klientów Emitent wprowadził zasady płatności „z góry” od pacjentów 
prywatnych (nie finansowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe lub Fundacje). Pacjenci, których status 
Poszkodowanego potwierdza Towarzystwo Ubezpieczeniowe, mają zagwarantowane finansowanie zgodnie z zawartymi 
przez Emitenta umowami. Emitent w trakcie kilkuletniej współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi nie 
zanotował opóźnienia w płatnościach. Tym niemniej skala działalności Emitenta w porównaniu z jego aktualnym 
poziomem zadłużenia wskazuje na nikłe zagrożenie tego typu ryzykiem. Także założenia strategii rozwoju Emitenta oraz 
źródeł jej finansowania nie powodują gwałtownego wzrostu tego typu ryzyka.  

 

3.1.16 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU EMITENTA 

Z uwagi na dotychczasową strukturę akcjonariatu decydujący wpływ na Emitenta ma Jarosław Jacek Walukiewicz, który 
posiada akcje (74,7 % wszystkich akcji) dające 1.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Struktura 
akcjonariatu Emitenta skutkuje tym, iż akcjonariusze posiadający Akcje Serii A1, B i C (25,3 % wszystkich akcji ) mają 
bardzo ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez Emitenta. Istnieje również ryzyko, iż Emitent będzie zawierał 
transakcje z akcjonariuszami dominującymi. Transakcje te (o ile nastąpią) będą zawierane na zasadach rynkowych.  Taka 
struktura akcjonariatu bardzo ogranicza realny wpływ mniejszościowych akcjonariuszy na wynik i treść uchwał 
podejmowanych przez WZA, a tym samym na strukturę i zarządzanie Spółką. 

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że Spółka poprzez rygorystyczne stosowanie przepisów prawa oraz najwyższych 
standardów dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect będzie uwzględniała i chroniła interesy akcjonariuszy 
mniejszościowych.  

 

Istotnym jest także, że 582.500 akcji serii A dających prawo do 1.165.000 głosów będących w posiadaniu jednego 
akcjonariusza nie zostało objętych wnioskiem o wprowadzenie i Spółka nie zamierza ich wprowadzać na NewConnect  
do końca 2023 roku; co wskazuje, że w najbliższym czasie nie będzie możliwości rozproszenia akcjonariatu po debiucie 
na rynku NewConnect.  

 

 

3.1.17 RYZYKO WALUTOWE 

Emitent rozlicza transakcje z partnerami zagranicznymi w EUR lub USD. Z powyższych względów fluktuacja kursów ww. 
walut na chwilę obecną wpływa na poziom kosztów. W przypadku, gdyby znacznie utrudniało to prowadzenie 
działalności, Emitent rozważy wykorzystanie kontraktów walutowych w celu neutralizacji tego ryzyka. 
 

3.1.18 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV2  

W 2020 r. wybuchła pandemia koronawirusa SARS-COV2, wywołująca chorobę COVID-19. Rozszerzenie się tej pandemii 
z obszarów Chin, na których występowała początkowo na Europę, a następnie na cały świat zaskoczyło wszystkich. 
 
Od stu lat żadna choroba nie wywołała takich skutków epidemicznych, społecznych, politycznych i gospodarczych, jakich 
pojawienie się wywołała pandemia koronawirusa SARS-COV2. Jak mówią eksperci, bardzo ograniczone 
rozprzestrzenienie się poprzednich epidemii na świecie uśpiło nie tylko czujność naukowców, lecz przede wszystkim 
polityków i różnego rodzaju decydentów. Brak, niedostateczność lub lekceważenie procedur doprowadziło do niemal 
zatrzymania gospodarki światowej (lock-down), zubożenia społeczeństw, wielu przypadków śmiertelnych choroby oraz 
pojawienia się krajobrazu niepewności dotyczącej praktycznie każdej dziedziny życia i ekonomii światowej.  
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Wpływ pandemii na działalność Emitenta jest bardzo trudny do przewidzenia, z jednej strony może spowodować 
większe zainteresowanie prywatną służbą zdrowia i troską ludzi o własne organizmy, z drugiej strony wydarzenia 
makroekonomiczne powodujące na przykład osłabienie wartości polskiej waluty mogą mieć negatywny wpływ na 
działalność Emitenta, który zarabia w złotówkach a znaczną część kosztów musi ponosić w walutach obcych, na co 
wskazano w punkcie wyżej.  
 
 
 

   CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z 
RYNKIEM KAPITAŁOWYM ORAZ INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI EMITENTA 

 

3.2.1   CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ NA RYNKU NEWCONNECT 

Inwestycja w akcje notowane na rynku NewConnect wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Ryzyko to jest znacznie większe 
niż w przypadku inwestycji w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub akcje notowane 
na rynku regulowanym.  
 
Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect kształtowane są pod 
wpływem wzajemnych relacji popytu i podaży. Wielkość zleceń oraz cena zleceń zależeć będą przy tym zarówno od 
czynników związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą Emitenta obejmującą wyniki finansowe lub 
wywiązywanie się z umów, jak również czynników, na które Spółka nie będzie mieć wpływu, obejmujących jej otoczenie, 
sytuację w branży, czy koniunkturę gospodarczą. Ponadto kształtowanie się podaży i popytu zależy również od 
czynników związanych ze specyfiką rynku NewConnect obejmującą np. płynność obrotu. Należy mieć świadomość, że 
płynność obrotu w alternatywnym systemie obrotu, która zależna jest m. in. od ilości akcji w wolnym obrocie oraz ilości 
inwestorów, jest znacznie niższa niż na rynku regulowanym. W związku z tym szybkie upłynnienie inwestycji w przypadku 
walorów Emitenta może być w krótkim terminie znacznie utrudnione.  
 
W celu minimalizacji ryzyka we wskazanym obszarze Emitent podejmie współpracę z animatorem rynku, którego 
głównym zadaniem będzie wspieranie płynności. Nie ma jednak żadnej pewności odnośnie płynności obrotu akcjami 
Emitenta oraz kształtowania się ceny akcji po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect. Istnieje więc ryzyko, 
że inwestor nabywający akcje Spółki nie będzie mógł ich zbyć w dowolnie wybranym przez siebie terminie po 
satysfakcjonującej go cenie.  
 

3.2.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM NIEWIELKIEJ LICZBY AKCJI  

Emitent ubiega się ̨o wprowadzenie 197.795 akcji (25,35 % kapitału zakładowego, 14,52 % ogólnej liczby głosów), ta 
stosunkowo niewielka ilość wprowadzanych akcji w stosunku do wszystkich akcji Emitenta może rodzić obawy o 
wystąpienie niskiej płynności i znacznych wahań kursu co może uniemożliwić uzyskanie rynkowej wyceny Emitenta. W 
opinii Emitenta jednakże to ryzyko jest minimalne, gdyż wszystkie niewprowadzone akcje należą do Prezesa Zarządu 
Jarosława Jacka Walukiewicza.  
 

3.2.3 RYZYKO WSTRZYMANIA WPROWADZENIA PRZEZ ORGANIZATORA ASO AKCJI EMITENTA DO NOTOWAŃ NA 
ASO  

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest 
zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 
do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 
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Nie można wykluczyć ryzyka wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO akcji Emitenta do ASO na zasadach 
opisanych powyżej. 

3.2.4   RYZYKO ZAWIESZENIA NOTOWAŃ AKCJI EMITENTA 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek 
emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników lub (iii) jeżeli emitent 
narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
 
Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator ASO zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić 
termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 
emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą 
zachodziły przesłanki naruszenia przez Emitenta przepisów obowiązujących na rynku NewConnect lub jeśli Organizator 
Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. 
 
Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami prawa 
Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów 
lub określony w decyzji właściwego organu. 
 
Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest 
związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji 
na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie 
finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować 
poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 
 
Ponadto, zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:  
 
1. W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania 
emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań 
Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w 
zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia 
podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej 
jednego roku od dnia jej zawarcia. 
 
2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w 
decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia 
kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora 
Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym 
emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na 
podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1. 
 
3. W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, 
o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o 
którym mowa w ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego 
emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 
odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 
finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a stosuje się odpowiednio. 
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Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla 
Inwestorów utrudnieniami w sprzedaży akcji. 
 
Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi może wynikać również z przepisów prawa. I tak zgodnie z art. 78 ust. 
3, 3a i 3b w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja Nadzoru 
Finansowego może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu, o 
którym mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą 
zachodziły przesłanki stanowiące podstawę zawieszenia. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla decyzję zawierającą 
żądanie, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów. 
 
Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 
żądaniem do Organizatora ASO. 
 

3.2.5   RYZYKO WYKLUCZENIE AKCJI EMITENTA Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: (i) na wniosek emitenta akcji - , 
w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku 
regulowanym, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent 
uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek podjęcia 
decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie 
instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 
(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.  
 
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: (i) w 
przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na 
wycofanie akcji z obrotu w ASO, b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 
postępowania, (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia 
dematerializacji tych instrumentów. 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 
Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).  
 
Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu 
danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., 
jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia 
informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o 
emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie 
z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 
12 ust. 4 Regulaminu ASO).  
 
Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza 
z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu w nim dokonywanego lub powoduje naruszenie 
interesów inwestorów. 
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3.2.6   RYZYKO NAŁOŻENIA KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ ORGANIZATORA ASO 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów 
obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w 
Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), 
Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć 
na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary 
upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 
podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości. W przypadku, gdy emitent nie 
wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 
w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie 
wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta 
karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 
tys. PLN. 
 

3.2.7   RYZYKO NAŁOŻENIA KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO 

Na spółki notowane na NewConnect mające status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie Komisja Nadzoru 
Finansowego (KNF) ma możliwość nakładania kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z przepisów art. 96, 96a, 96b 
oraz 97, 97a i 97b Ustawy o ofercie publicznej a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o obrocie, które przewidują 
możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie. 
 

3.2.8   RYZYKO ZAKWALIFIKOWANIA AKCJI SPÓŁKI DO SEGMENTU NEWCONNECT ALERT  

Zgodnie z uchwałą Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku 
NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”), akcje notowane na rynku NewConnect 
mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz 
(iii) NewConnect Alert („NC Alert”). Według § 4 tej Uchwały do segmentu NC Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 
6, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 
5 groszy; (ii) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym lub 
skonsolidowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; (iii) w kwartale, w którym dokonywana jest kwalifikacja 
oraz w okresie obejmującym 3 kwartały poprzedzające bezpośrednio ten kwartał na emitenta został nałożony więcej niż 
jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa 
lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO (obowiązek zlecenia autoryzowanemu 
doradcy dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, 
a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub 
kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz obowiązek 
opublikowania tego dokumentu), (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO (obowiązek zawarcia umowy z 
autoryzowanym doradcą), lub (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (d) kara pieniężna na 
podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu 
ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu 
ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok 
obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo 
też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji; (vi) 
obrót akcjami emitenta pozostaje zawieszony co najmniej od początku kwartału, w którym dokonywana jest 
kwalifikacja, na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3) lub § 11 ust. 2  Regulaminu ASO lub w związku z żądaniem zawieszenia 
obrotu akcjami emitenta skierowanym do Giełdy przez Komisję Nadzoru Finansowego.  
 
W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert, akcje te: (i) są 
oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl oraz (ii) są 
notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości 
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uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku 
okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert, akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach 
określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A. 
 
Ewentualna kwalifikacja w przyszłości akcji Emitenta do segmentu NC Alert może mieć niekorzystny wpływ na ich 
wycenę.  

3.2.9 RYZYKO BRAKU ISTNIENIA WAŻNEGO ZOBOWIĄZANIA ANIMATORA RYNKU 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów tego Regulaminu, warunkiem notowania 
instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, 
który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania 
w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych 
warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, 
Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia 
powyższego warunku w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku 
regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Zarządu 
Emitenta nie ma zastosowania do Emitenta ani do Akcji. 
 
Zgodnie z Regulaminem ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty 
finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego 
–począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie 
postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 
określaniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 7). W przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w 
alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych 
z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego -począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa -o 
ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań 
jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 8). W przypadku zawarcia nowej umowy z 
animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w 
systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak  
nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku (§ 9 ust. 9). 
 
Na datę Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada animatora rynku. Nie można jednak wykluczyć ryzyka wygaśnięcia 
lub rozwiązania w przyszłości umowy z obecnym animatorem rynku, co pociągać może za sobą powyższe konsekwencje. 
 

3.2.10 RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ  

Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu ASO, Umowa z autoryzowanym doradcą powinna przewidywać wykonywanie przez 
niego obowiązków określonych w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) przez okres co najmniej 3 lat od dnia pierwszego notowania 
instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu. 
 
Jeśli umowa z autoryzowanym doradcą wygasłaby lub została rozwiązana przed upływem tego okresu (z wyłączeniem 
przypadku rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO) lub jeśli 
zostałoby zawieszone prawo do działania autoryzowanego doradcy w ASO lub też autoryzowany doradca zostałby 
skreślony z listy autoryzowanych doradców, wówczas Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 
emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników (§ 18 ust. 7 Regulaminu ASO). 
 
Zgodnie z § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą 
przed upływem okresu, o którym mowa w akapicie powyżej (z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie 
zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a), jeżeli emitent nie podpisze nowej umowy z autoryzowanym doradcą w 
terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić 
obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie 
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zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć 
instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO. 
 
Na datę Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada autoryzowanego doradcę. Nie można jednak wykluczyć ryzyka 
wygaśnięcia lub rozwiązania w przyszłości umowy z obecnym autoryzowanym doradcą, co pociągać może za sobą 
powyższe konsekwencje. 
 
 

4 OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W 
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA  

 
Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 
by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami.  
 
 
Jarosław Jacek Walukiewicz – Prezes Zarządu     
 
 

 OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY 

 Działając w imieniu kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni  Żyglicka i Wspólnicy sp. p. oświadczam, że dokument 
informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 
1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami 
przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami.  
 
 
Jarosław Rudy  
Certyfikowany Doradca      
Partner  Zarządzający 
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5 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH 
OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ 
ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH  

 

5.1.1   RODZAJ, LICZBA ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ AKCJI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 
wprowadza się 197.795 akcji zwykłych na okaziciela (zwanych „Akcjami”) dzielących się na:  

1) 167.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500 o wartości nominalnej 
0,20 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 33.500,00 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset 
złotych); 

2) 25.923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923 o wartości nominalnej 0,20 
zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.184,60 zł (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 
sześćdziesiąt groszy); 

3) 4.372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372 o wartości nominalnej 0,20 zł 
każda oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 874,40 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 
czterdzieści groszy). 

Akcje nie są uprzywilejowane, w szczególności nie są uprzywilejowane co do prawa głosu, w związku z czym jedna Akcja 
uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Struktura Kapitału zakładowego Emitenta 

Seria Liczba 
Akcji(szt.) 

Rodzaj Akcji Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów (%) 

A 582.500 Imienne 
uprzywilejowane 

dające po dwa 
głosy 

74,65 % 1.165.000 85,49 % 

A1 167.500 Zwykłe na 
okaziciela 

21,47 % 167.500 12,29 % 

B 

 

25.923 Zwykłe na 
okaziciela 

3,32% 25.923 1,9% 

C 

 

4.372 Zwykłe na 
okaziciela 

0,56% 4.372 0,32 

Suma 780.295  100% 1.362.795 100 % 

 

5.1.2 ŚWIADCZENIA DODATKOWE I ZABEZPIECZENIA ZWIĄZANE Z WPROWADZANYMI AKCJAMI  

 

Z Akcjami nie są związane żadne świadczenia dodatkowe, jak również nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. 
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5.1.3 OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI WYNIKAJĄCE ZE STATUTU 

 

Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji.  Ograniczenia w zakresie możliwości 
przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Obrocie, 
Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

 

5.1.4 UMOWNE OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI  

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieją umowne 
ograniczenia w obrocie wprowadzanymi Akcjami. 

 

Tym niemniej należy zaznaczyć, iż Jarosław Jacek Walukiewicz, nie zamierza wnioskować o wprowadzenie należących 
do niego akcji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu do końca roku 2023. 

 

5.1.5 USTAWOWE OGRANICZENIE CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI – USTAWA O OFERCIE 
 
Ustawa o ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których 
udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, określone obowiązki, 
odnoszące się do tych czynności i zdarzeń, jak również restrykcje. 
 
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy kto: 
 
• kto osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % Albo 90 % ogólnej liczby głosów 

w spółce publicznej, albo 
• kto posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w 

tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 
%, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę (Emitenta), nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w 
transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni 
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 
 
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, ciąży na 
posiadaczu akcji wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu również w przypadku: 
 
• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, 
• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów. 
 
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 artykułu 69 Ustawy o ofercie, nie powstaje w 
przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym 
lub w Alternatywnym Systemie Obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej 
na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się 
powstanie tych obowiązków.  
 
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  
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2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 
liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 
5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie; 
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest 

uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 
1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, 
które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;  

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest 
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 
1 tejże Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w jej art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są 
wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie 
ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji; 

8) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których 
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 
2 tej Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów 
finansowych; 

9) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 powyżej (tj. na podstawie odpowiednio art. 
69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie) i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.  

 
Jeśli podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym 
mowa powyżej, powinno zawierać także informacje określone powyżej w pkt 2 i 3, odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju. 

 
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 
 
Zgodnie z art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają również na 
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 
 

• zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

• pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 
 
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego 
prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie. 
 
Zgodnie z art. 69b Ustawy o ofercie obowiązki określone w jej art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem 
instrumentów finansowych, które: 
 

1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia 
akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do 
skutków instrumentów finansowych określonych powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 
wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 
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W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w akapicie powyżej, liczba głosów posiadanych w spółce 
publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest 
posiadacz tych instrumentów finansowych. 
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 2) akapitu powyżej, które są wykonywane 
wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi 
instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu 
finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 
2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. 
Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 
 
Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, 
str. 1, z późn. zm.). 
 
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do 
nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jeżeli wskutek nabycia 
akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.  
 
Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub 
przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje utratę przez akcjonariusza prawa wykonywan ia 
głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia (art. 89 ust. 1 Ustawy o 
ofercie). 
 
Kolejne ograniczenia dla Akcjonariuszy wynikają z art. 73 oraz art. 74 Ustawy o ofercie. Zgodnie z tymi przepisami, 
przekroczenie: 
 

• 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby 
głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 
wezwania, o którym mowa w art. 74 przedmiotowej Ustawy (art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie); 

• 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie). 

 
Pewne modyfikacje w/w obowiązku Ustawa o ofercie wprowadza w odniesieniu do sytuacji, gdy przekroczenie 
progu 33% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji 
lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego. W takim wypadku wezwanie jest obowiązkiem 
„następczym”, co oznacza, że akcjonariusz jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% lub - 
odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, do: 
 

• ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów lub - odpowiednio (tj. przy przekroczeniu 66% głosów) - na sprzedaż lub 
zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki albo 

• w przypadku przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów - zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie 
więcej niż 33% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza 
lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 
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33% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany 
statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

 
Jeżeli przekroczenie 33% lub 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, ogłoszenia 
wezwania ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu 
zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego w związku z przekroczeniem 
progu 66% głosów nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny 
sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o ofercie, jest 
obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje 
w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym 
w art. 79 ust. 4 tejże ustawy. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje 
spółki publicznej. 
 
Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% 
ogólnej liczby głosów zgodnie z art. 75 Ustawy o ofercie nie powstaje w przypadku nabywania akcji: 
 

• spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do Alternatywnego Systemu Obrotu albo nie są przedmiotem 
obrotu zorganizowanego, 

• od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, 

• w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 

• zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, 

• obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 
korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, 

• w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów 
uległ dalszemu zwiększeniu w określonych terminach, 

• w przymusowej restrukturyzacji. 
 
Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby 
głosów nie powstaje zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o ofercie w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku 
pierwszej oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej 
oferty publicznej. 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być 
przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 
Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy 
o obrocie. 
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają odpowiednio: 
 

• również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 
publicznej; 

• na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

− inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

− inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot. 
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• na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

− inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu 
ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

− inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzane przez ten sam podmiot; 

• na funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne 
fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne 

• również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

− przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie, 

− w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz Ustawy 
o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać 
prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

− przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

• również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 
wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

• również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty 
lub przez osobę trzecią (posiadającą akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz takiego podmiotu, 
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o obrocie), akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności 
powodujące powstanie tych obowiązków na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa 
powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach; 

• również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

 
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem 
udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 
 
Nadto obowiązki te powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 
zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 
 
W przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być 
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 
 
Istnienie w/w porozumienia domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 
 

• małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

• jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 
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Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej: 
 

• po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne 
(przepisu tego nie stosuje się do Skarbu Państwa i podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem, że:  
i) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego 
zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; ii) osoby decydujące o sposobie 
wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie); 

• po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, a 
akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza się liczbę głosów z 
akcji objętych pełnomocnictwem; 

• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa; 

• po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku 
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, wlicza się liczbę głosów 
posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w 
zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

 

5.1.6 USTAWOWE OGRANICZENIE CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI – ROZPORZĄDZENIE MAR 
 

 Zakres Stosowania  
 
Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, obowiązuje rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz 
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE  
i 2004/72/WE (zwane Rozporządzeniem MAR). Rozporządzenie MAR między innymi definiuje czym jest "informacja 
poufna", ustala zasady podawania tych informacji do wiadomości publicznej, a także określa kary za uchybienia w tym 
zakresie. 
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia MAR, opisane poniżej wymogi oraz zakazy, znajdują zastosowanie do:  

1) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 

2) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na MTF (w alternatywnym systemie obrotu), zostały 
dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF; 

3) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na OTF;  
4) instrumentów finansowych nieujętych w lit. a), b) lub c), których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości 

instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów 
ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.  

 
Rozporządzenie MAR stosuje się do wszelkich transakcji, zleceń lub zachowań dotyczących wszelkich instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia MAR, niezależnie od tego, czy takie transakcje, 
zlecenia lub zachowania mają miejsce w systemie obrotu.  
 
Zakazy i wymogi wynikające z Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do działań i zaniechań mających miejsce w Unii 
Europejskiej i państwach trzecich, dotyczących instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 
rozporządzenia MAR.  
 

 Informacje poufne, wykorzystywanie informacji poufnych, bezprawne ujawnianie informacji poufnych i 
manipulacje na rynku 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenie MAR informacją poufną jest:  
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1) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, 
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący 
wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów 
finansowych; 

2) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie 
zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby 
takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku 
kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ 
na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy 
można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z 
przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką 
lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

3) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w 
sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub 
pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na ceny powiązanych 
pochodnych instrumentów finansowych; 

4) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to 
także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych 
będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego 
lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych;  

5) a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 
tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia MAR, za informację poufną określoną w sposób precyzyjny uznaje się, jeżeli 
wskazuje ona na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które 
miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu 
szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub 
zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów 
towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji.  
 
W związku z powyższym, w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie 
szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te 
przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub 
spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. 
 
Pośredni etap rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria 
informacji poufnych, o których mowa powyżej. Dla przykładu warto wskazać, iż informacja dotycząca wydarzenia lub 
zbioru okoliczności będących pośrednim etapem w długotrwałym procesie może dotyczyć na przykład stanu negocjacji 
w sprawie kontraktów, warunków wstępnie ustalonych podczas negocjacji w sprawie kontraktów, możliwości emisji 
instrumentów finansowych, warunków obrotu instrumentami finansowymi, wstępnych warunków emisji instrumentów 
finansowych lub rozważenia możliwości zakwalifikowania instrumentu finansowego do głównego indeksu lub skreślenia 
instrumentu finansowego z takiego indeksu (pkt. 17 Preambuły Rozporządzenia MAR). 
 
Jeżeli zatem informacja, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący 
wpływ na ceny instrumentów finansowych lub instrumentów pochodnych, oznaczać będzie informację, którą racjonalny 
inwestor potencjalnie wykorzystałby, opierając się na nich w części, przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.  
 
Zgodnie z pkt. 14 Preambuły Rozporządzenia MAR, racjonalni inwestorzy opierają swoje decyzje inwestycyjne na 
informacjach, którymi już dysponują, tj. na informacjach dostępnych ex ante (przed wydarzeniem się czegoś). Na 
pytanie, czy podejmując decyzję inwestycyjną, racjonalny inwestor prawdopodobnie wziąłby pod uwagę określoną 
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informację, należy więc odpowiedzieć na podstawie informacji dostępnych ex ante. Ocena taka musi uwzględniać 
spodziewany wpływ informacji w świetle całokształtu powiązanej działalności emitenta, niezawodność źródła informacji 
oraz wszelkie inne zmienne rynkowe, które w danych okolicznościach mogą wpłynąć na instrumenty finansowe, 
powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub produkty sprzedawane na aukcjach na podstawie uprawnień do 
emisji. 
 
Ponadto, na podstawie art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 
 

1) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 
2) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 
3) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

 
Jednocześnie, zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na 
rynku (art. 15 Rozporządzenia MAR). 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek 
lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. 
 
Należy wówczas zauważyć, iż wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego 
instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej 
osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.  
 
W ślad za art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne 
lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w 
posiadaniu informacji poufnych oraz:  
 

1) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, 
których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub  

2) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące 
instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub 
zmiany. 

 
Co więcej, stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa powyżej oznacza wykorzystywanie informacji 
poufnych w rozumieniu art. 8 rozporządzenia MAR, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub 
powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 
 
Przepis art. 10 Rozporządzenia MAR wskazuje, że bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy 
ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. 
 
Ponadto, dalsze ujawnianie rekomendacji lub nakłanianie, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza 
bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub 
nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR, zakazy wynikające z art. 8 i 10 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do 
wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji:  
 

1) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku 
uprawnień do emisji;  

2) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;  
3) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub  
4) zaangażowania w działalność przestępczą. 
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Ponadto, powyższy przepis znajduje również zastosowanie w stosunku do wszystkich osób, które weszły w posiadanie 
informacji poufnych w okolicznościach inne niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub też powinny wiedzieć, 
że są to informacje poufne.  
 
W przypadku osoby prawnej,  art. 8 Rozporządzenia MAR znajduje zastosowanie również wobec osób fizycznych, które 
biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek osoby 
prawnej.  
 

 Transakcja wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać 
żadnych transakcji na swój rachunek, ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub 
instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów 
finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub 
sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z 
przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub prawem krajowym. 
  
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia MAR „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza 
osobę związaną z emitentem, uczestnika rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10 
Rozporządzenia MAR, która: 
  

1) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego emitenta; lub 
2) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa powyżej, przy czym ma stały dostęp 

do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do 
podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego 
podmiotu.  

 
Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na 
dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:  
 

1) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne 
trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo  

2) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów 
oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym 
papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.  

 
Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi 
związane powiadamiają emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji oraz właściwy organ o: 
 

1) w odniesieniu do emitentów - o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub 
instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi 
instrumentów finansowych; 

2) w odniesieniu do uczestników rynku uprawnień do emisji – o każdej transakcji zawieranej na ich własny 
rachunek w odniesieniu do uprawnień do emisji, opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcji lub 
powiązanych z nimi instrumentów pochodnych.  

 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 26) Rozporządzenia MAR „osoba blisko związana” oznacza: 

1) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego  
2) z małżonkiem,  
3) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym,  
4) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres 

co najmniej roku; lub  
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5) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca 
obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub 
bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy 
gospodarcze są  

6) w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 
 

5.1.7 USTAWOWE OGRANICZENIE CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI – USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I 
KONSUMENTÓW 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 229 z 
późn. zm.) przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (UOKiK), jeżeli: 
 

1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym 
rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro; lub 

2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących  
3) w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 
 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny 

sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub 
więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 

 
Art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wskazuje wyłączenia tj. nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: 
 

• jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro: 

• jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3, nie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 euro; 

• polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy 
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej 
grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, 
i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 
przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy; lub 
o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 
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• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 
prawa do ich sprzedaży; 

• następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 
kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą 
konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana; 

• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Należy zauważyć, iż zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują odpowiednio wspólnie łączący się przedsiębiorcy, 
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 
kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.  
 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego 
wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 
koncentracji. Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  
 
Zgodnie z art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w 
drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: 
 

1) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, tj. zawarł porozumienie, którego celem lub skutkiem było 
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym), w zakresie 
niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8, lub naruszenia zakazu określonego w art. 9 tj. nadużył pozycję 
dominującą na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców; 

2) dopuścił się naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE;  
3) dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu; 
4) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 23a tj. posłużył się niedozwolonymi postanowieniami 

umownymi; 
5) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 24 tj. stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy 

konsumentów.  
 
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 
równowartość do 50 000 000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie: 

1) we wniosku, o którym mowa w art. 23, lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2, podał nieprawdziwe 
dane; 

2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 10 ust. 9, art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3, 
art. 23c ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 50 bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 

3) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 105a lub art. 105i, w 
tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1; 

4) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 91 lub art. 105n, 
w tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1. 

 
Zgodnie z art. 107 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może również nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.  
 
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 
zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w 
szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
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5.1.8 USTAWOWE OGRANICZENIE CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 
KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w 
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004r.  w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 
(dalej: Rozporządzenie dotyczące Koncentracji).  
 
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi 
obrotu towarami i usługami.  
 
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 
własnościowej w przedsiębiorstwie.  
 
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1) zawarciu umowy; 
2) ogłoszeniu publicznej oferty; lub  
3) przejęciu większościowego udziału.  

 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej, na podstawie rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również dokonać 
w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym.  
 
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw 
posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 000 000 
000 EUR (pięć miliardów euro); oraz  

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 000 000 (dwieście pięćdziesiąt milionów euro), chyba, 
że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:  

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 
miliarda euro;  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro;  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro; oraz  

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

5.1.9 USTAWOWE OGRANICZENIE CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI – USTAWA O KONTROLI INWESTYCJI 
 
Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających 
na nabywaniu: a) udziałów albo akcji, b) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki 
lub prawo reprezentacji spółki osobowej, c) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub 
osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.  
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Pierwotnie ochrona ta obejmowała dość wąski krąg podmiotów. W związku z zaistniałą pandemią COVID-19 i 
występującym ryzykiem wrogich przejęć polskich spółek o kluczowym znaczeniu, polski ustawodawca wprowadził do 
Ustawy o Kontroli Inwestycji zmiany – m.in. art. od 12a do 12k oraz art. 16a i art. 16b, celem ochrony i zapewnienia 
bezpieczeństwa dla szerszego kręgu polskich przedsiębiorstw. Ochrona ta przejawia się w obowiązku zawiadomienia 
organu kontroli, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o zamiarze dokonania transakcji, co 
do której organ ten może wyrazić sprzeciw.  
 
Nowe obowiązki dotyczą podmiotów, które: 
 

1) nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo 
2) nie posiadają lub nie posiadały od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na 

terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
 
i które zamierzają dokonać inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem 
dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d Ustawy o Kontroli Inwestycji. 
 
Przez państwo członkowskie rozumie się państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwem należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 
 
Zgodnie z art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy stały 
się m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli 
Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k tej ustawy, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest 
mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność 
podmiotu przez:  
 

1) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo 
2) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości 

wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub  
3) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.  

 
Wedle art. 12c ust. 4 tej ustawy, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec 
podmiotu objętego ochroną przez: 1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów 
albo akcji, lub 2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten 
podmiot.  
 
Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa 
rozumie się:  
 

1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie 
udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 
podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce 
osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych 
do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, 
lub  

3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.  
 
Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje również przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do jej art. 12c ust. 6, 
przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:  
 

1) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień 
zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,  
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2) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie 
zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego 
ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia, 

3)  nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach 
wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o obrocie,  

4) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem 
jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo 
innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną, 

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest 
dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny 
podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby 
nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych 
uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej 
Polskiej,  

6) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego 
porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników 
majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku 
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Dodatkowo Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Zgodnie z jej art. 12c ust. 
8, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy 
podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź 
osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego 
ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej 
podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:  
 

1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego 
podmiotu,  

2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,  
3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, 

udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym 
wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu. 
 

Według art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo 
albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego 
dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 tejże ustawy.  
 
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub 
osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo 
czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji.  
 
Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w 
wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed 
zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia 
znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, 
zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. 
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Zgodnie z brzmieniem art. 12j ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw 
wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w 
tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:  
 

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 
zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie 
złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub  

2) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 
wyznaczonym przez organ kontroli lub  

3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 
przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 
1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub 

4)  brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego – w przypadku 
osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie 
siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub 

5)  nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na 
projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.  

 
Jak stanowi art. 12k ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie 
dominacji dokonane bez złożenia zawiadomienia albo pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że 
wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3 tejże ustawy, tj. decyzję stwierdzającą dopuszczalność wykonywania 
praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w 
przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można 
było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo. 
 
 

 INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH 
PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 
MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE 
OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 
OBROTU 

 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia 
subskrypcji lub sprzedaży; 

16.07.2020 r. - 22.07.2020 r. 

2. Data przydziału akcji: 

oferta 200 Akcji serii C w 2020 r. była skierowana 
wyłącznie do jednego inwestora w związku z 
czym przydział akcji nie miał miejsca. Emisja 
została przeprowadzona poprzez zawarcie 
umowy objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 
KSH; 

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 200 (dwieście) Akcji serii C 

4. Stopa redukcji  nie wystąpiła 

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone 
w ramach przeprowadzonej subskrypcji:  

200 (dwieście) Akcji serii C 

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:  55,00 zł 

7. Opis sposobu pokrycia akcji 
akcje objęte za wkład pieniężny wpłacony 
gotówką. 
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8. Liczba osób, które złożyły zapisy na 
akcje objęte subskrypcją: 

Akcje zostały objęte przez jednego (1) inwestora 
(osobę fizyczną); 
 

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje 
w ramach przeprowadzonej subskrypcji:  

Umowa objęcia Akcji zostały zawarta z jednym 
(1) inwestorem (osobą fizyczną ); 
 

10. informacja czy osoby, którym 
przydzielono instrumenty finansowe w 
ramach przeprowadzonej subskrypcji 
lub sprzedaży w poszczególnych 
transzach, są podmiotami powiązanymi 
z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 
Regulaminu ASO 

Osoba, która objęła Akcje serii C nie jest 
podmiotem powiązanym z Emitentem w 
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO. 

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy 
objęli akcje w ramach wykonywania 
umów o subemisję:  

w ofercie Akcji serii C nie uczestniczyli 
subemitenci. 

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 2000,00 
zł, w tym:  
 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1000,00 zł,  
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,  
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego: 1000,00 zł;  
d) koszty promocji oferty: 0 zł 

- Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są 
jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji 
Akcji zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ustawy o rachunkowości. 

 

 PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

5.3.1 ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych 
akcji, jest Walne Zgromadzenie Emitenta.  Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.  
 

5.3.2 POWSTANIE SPÓŁKI 
 
Dnia 28 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował spółkę 
Emitenta pod numerem KRS 0000788039 z kapitałem zakładowym w wysokości 150.000 złotych i dzielącym się na 
750.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje 2 głosy.  
 
Spółka powstała w wyniku przekształcenia CONSTANCE CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 
0000026158, REGON 011134806, NIP 1130118829.  
 

Treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Constance Care sp. z o.o. z 23 stycznia 2019 roku: 
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 Akcje serii B i C  
 

Dnia 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały nr 8 oraz nr 9 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje nie więcej niż 25.923 akcji serii B oraz do 54.000 akcji serii C w 
drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki 
(protokół sporządzony przez notariusza Krzysztofa Gładkiego z kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Nałęczowska 60 
lok. 23 , Rep. A Nr 2822/2019).  
  
Dnia 30 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4 w sprawie ustalenia 
jednolitego tekstu statutu, między innymi w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii B oraz C (protokół sporządzony 
przez notariusza Krzysztofa Gładkiego z kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, Rep. A Nr 
4431/2019). 
 
Dnia 28 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS na 
podstawie wymienionych wyżej uchwał zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego emitenta o 6.019 zł (sześć 
tysięcy dziewiętnaście złotych) w drodze emisji 25.923 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji serii 
B oraz 4172 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.  
Ceny emisyjne akcji serii B i akcji serii C zostały ustalone przez Zarząd na podstawie upoważnień udzielonych zgodnie  
z art. 432 § 1 pkt 4 KSH, odpowiednio na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały nr 8 ZWZ z 18 czerwca 2019 r. (seria B) oraz na 
podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr 9 ZWZ z 18 czerwca 2019 r. (seria C). 
 
Treść uchwał nr 8 i nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2019 roku: 
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Treść Uchwał Zarządu Emitenta z 18 czerwca 2019 r.: 
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Treść § 5 Statutu zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2019 roku: 
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5.3.3 AKCJE SERII A1 I EMISJA 200 AKCJI SERII C  
 
Dnia 16 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego poprzez emisje 200 akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału o czterdzieści złotych oraz 
zamiany na akcje na okaziciela i wydzielenia 167.500 akcji na okaziciela serii A do nowej serii nazwanej A1 (protokół 
sporządzony przez notariusza Beatę Możdżyńską z kancelarii notarialnej w Konstancinie- Jeziornie, ul. Warszawska 26 
lok. 2., Rep. A Nr 2382/2020). Powyższe zmiany zostały zarejestrowane dnia 7 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla 
M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 
 
 
 
Treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2020 roku: 
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5.3.4   REJESTRACJA AKCJI W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KDPW)  
 
Akcje na podstawie Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 1326/2020 z dnia 10 grudnia 
2020 r., zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLCNSTC00013. 
 

5.3.5 OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA 
WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA 

 

1) 167.500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 33.500,00 zł (trzydzieści trzy tysiące 
pięćset złotych) zostało wydzielonych do osobnej serii z akcji serii A, które zostały przyznane w zamian za udziały 
spółki przekształconej CONSTANCE CARE sp. z o.o. i zostały pokryte w całości majątkiem spółki przekształconej. 

2) W ramach emisji akcji serii B Emitent zawarł 6 (sześć) umów objęcia obejmujących łącznie 25 923 (dwadzieścia 
pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) i wartości emisyjnej 27,00 zł (dwadzieścia siedem złotych 00/100) każda akcja, tj. o łącznej 
wartości nominalnej 5185,60 zł (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 60/100) i emisyjnej 699.921,00  zł 
(sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 00/100). Akcje zostały 
pokryte wkładem pieniężnym w wyniku zamiany (kompensaty) wartości całkowitej kwoty udzielonych w 
okresie od września 2018 r. do maja 2019 r., warunkowych pożyczek na akcje Emitenta, przy czym różnice 
wynikające z ilorazu wartości pożyczki i ceny emisyjnej w postaci części dziesiętnych zostały zwrócone 
poszczególnym pożyczkodawcom na wskazane konta. 

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe rozliczenie konwersji pożyczek: 

 

3) W ramach dwóch emisji (w roku 2019 i 2020) akcji serii C Emitent zawarł łącznie 6 (sześć) umów objęcia 
obejmujących łącznie 4 372 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i wartości emisyjnej 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) 
każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 874,40 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery złote 40/100) i emisyjnej 
240.460,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Akcje zostały pokryte 
wkładami pieniężnymi wpłaconymi na rachunek Emitenta.  

UMOWA data zawarcia kwota pożyczki

liczba 

przydzielonych 

akcji 

cena nabycia 

akcji

łączna wartość 

nabytych akcji po 

konwersji

zwrócona kwota 

różnicy po 

konwersji 

umowa pożyczki z przyrzeczeniem konwersji na akcje14.09.2018 400 000,00  zł      14814 27,00  zł           399 978,00  zł               22,00 zł               

umowa pożyczki z przyrzeczeniem 

konwersji na akcje oraz opcją Buy-Sell Back 31.01.2019 100 000,00  zł      3703 27,00  zł           99 981,00  zł          19,00 zł               

umowa pożyczki z przyrzeczeniem 

konwersji na akcje oraz opcją Buy-Sell Back 26.02.2019 100 000,00  zł      3703 27,00  zł           99 981,00  zł          19,00 zł               

umowa pożyczki z przyrzeczeniem 

konwersji na akcje oraz opcją Buy-Sell Back 05.01.2019r. 20 000,00  zł        

umowa pożyczki z przyrzeczeniem 

konwersji na akcje oraz opcją Buy-Sell Back 21.02.2019 20 000,00  zł        

umowa pożyczki z przyrzeczeniem 

konwersji na akcje oraz opcją Buy-Sell Back 18.12.2018 30 000,00  zł        1111 27,00  zł           29 997,00  zł          3,00 zł                 

umowa pożyczki z przyrzeczeniem 

konwersji na akcje oraz opcją Buy-Sell Back 18.12.2018 30 000,00  zł        1111 27,00  zł           29 997,00  zł          3,00 zł                 

1481 27,00  zł           39 987,00  zł          13,00 zł               
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5.3.6 OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE 
 

1) Akcje Serii A oraz A1 uczestniczą w dywidendzie od momentu powstania Spółki.  

2) Akcje Serii B oraz C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, za rok obrotowy kończący się w 
dniu 31 grudnia 2019 roku. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2019 r. została podjęta dnia 28.10.2020 r. 
Postanowiono z niepodzielnej części zysku Spółki za rok 2019 przeznaczyć kwotę 78.030,00 zł na wypłatę 
dywidendy, a pozostała kwotę w wysokości 864.471,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

Wszystkie akcje są tożsame w prawie do dywidendy.   

5.3.7 PRAWA ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA  
 
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają wyłącznie charakter zwięzłego podsumowania praw korporacyjnych 
związanych z posiadaniem akcji w spółce akcyjnej. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale nie mogą być przedmiotem 
jakichkolwiek roszczeń względem Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie ujętym w niniejszym rozdziałem 
inwestor powinien zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi regulacjami kodeksu spółek handlowych lub zasięgnąć 
porady doradcy prawnego.  
 

 PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM  
 
Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 
 

1) prawo do dywidendy: zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne 
zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są 
całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta nie przewiduje 
innych zasad podziału zysku. Wedle art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie 
może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o 
kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 
na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy (tj. dzień, wg którego 
ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie 
później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy; 

2) prawo poboru: zgodnie z art. 433 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w 
stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Niemniej w interesie spółki walne zgromadzenie może 
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga 
większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić 
w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia 
walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną 
cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Powyższego wymogu dotyczącego pozbawienia akcjonariuszy 
prawa poboru nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w 
całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom 
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale lub gdy uchwała 
stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo 
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 
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3) prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji: stosownie do art. 474 KSH w 
przypadku likwidacji spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie 
przewiduje w tym zakresie żadnych odmiennych zasad podziału; 

4) prawo do zbycia akcji: stosownie do art. 337 § 1 KSH, Akcje są zbywalne; Statut Emitenta nie przewiduje 
odmiennych postanowień w tej kwestii z wyjątkiem akcji imiennych serii A, których zbycie wymaga zgody 
Zarządu wyrażonej w formie uchwały; 

5) prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach: akcje mogą być przedmiotem zastawu lub 
użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Przy czym zgodnie z zapisem § 3 ust. 3.12 Statutu Emitenta 
zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych 
prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo 
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi; 

6) prawo do umorzenia akcji: zgodnie z zapisem § 9 Statutu Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału 
zakładowego w drodze umorzenia dobrowolnego (tj. za zgodą Akcjonariusza);  

7) prawo do przymusowego wykupu: walne zgromadzenie spółki niepublicznej może powziąć uchwałę o 
przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego 
(akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 
95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga 
większości 95% głosów oddanych. W przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej, zgodnie z 
art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od 
niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie, osiągnie lub przekroczy 95% ogólnej liczby głosów Emitenta, w 
terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, przysługiwać będzie prawo żądania od 
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup); 

8) prawo do żądania odkupu: akcjonariusz lub akcjonariusze spółki niepublicznej, reprezentujący nie więcej niż 
5% kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia 
sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy 
reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% 
kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi). W przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki 
publicznej, akcjonariusz zgodnie art. 83 ust.1 Ustawy o ofercie, będzie mógł żądać wykupienia posiadanych 
przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów Emitenta. 
Żądaniu temu, w terminie trzydziestu dni od dnia jego zgłoszenia, będą zobowiązani zadośćuczynić solidarnie 
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego 
zależne i dominujące. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywać będzie również solidarnie na każdej 
ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego 
porozumienia posiadać będą wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej 
liczby głosów Emitenta. 

 

 PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM  
 
Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 
 

1) prawo do udziału w obradach walnego zgromadzenia oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu:  
na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu. W Spółce istnieją akcje uprzywilejowane (seria A) co do głosu, które są uprzywilejowane w ten sposób, 
że każda z tych akcji daje dwa głosy.  Akcjonariusz jest uprawniony do głosowana odmiennie z każdej posiadanej 
akcji. Akcjonariusz może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać na nim prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
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publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym 
udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (art. 412(1) § 2 KSH). Zgodnie z art. 411(1) § 1 akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos 
na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, 
niemniej w chwili obecnej w Spółce nie obowiązuje regulamin WZ. Zgodnie z art. 406(5) § 1 KSH udział w 
walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że 
statut spółki stanowi inaczej (Statut Emitenta nie wyłącza takiej możliwości), przy czym o udziale w walnym 
zgromadzeniu w sposób, o którym mowa powyżej, postanawia zwołujący to zgromadzenie.  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej przysługuje jedynie osobom, które posiadały 
Akcje spółki na szesnaście dni przez datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej 
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
(art. 406(1) oraz art. 406(3) § 1 KSH); 

2) prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 
w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia; 

3) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego 
porządku obrad: akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości dla akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch 
tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, 
sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia; 

4) prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw: akcjonariusz bądź 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (tj. co najmniej 5%) kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W spółce 
publicznej żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej; 

5) prawo do złożenia projektów uchwał: akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą (tj. 5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia 
zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 
Niezależnie od powyższego każdy z akcjonariuszy, tj. niezależnie od ilości posiadanych akcji, może podczas 
walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad; 

6) prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu spółki: zgodnie 
z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia należy sporządzić listę 
obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji spółki, 
które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez 
przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista 
obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. 
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji; 
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7) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na walnym zgromadzeniu: 
akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w 
lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej 
może również żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 
powinna być wysłana; 

8) prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na walnym zgromadzeniu: każdemu z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego 
głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym 
zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz; 

9) prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta: akcjonariusz ma prawo żądać 
wydania odpisów w/w dokumentów. Są one wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście 
dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH); 

10) prawo do żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki oraz prawo do złożenia wniosku do 
sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji: zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad 
walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 
dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki, co do 
zasady, jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, niemniej odmawia udzielenia 
informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Dodatkowo członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie 
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki 
w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Jeśli przemawiają 
za tym ważne powody, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, przy czym 
zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania 
podczas walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może również zgłosić wniosek o udzielenie informacji 
dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem. W takim wypadku zarząd może udzielić akcjonariuszowi 
informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z ochroną z możliwością wyrządzenia szkody 
spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu 
walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym 
zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje 
przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości 
publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia; 

11) prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami: zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien 
być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy 
statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na walnym 
zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym 
zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego 
członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej. Mandaty 
w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami 
podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze spółki, 
których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez 
przywilejów lub ograniczeń; 

12) prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania 
rewidenta ds. szczególnych: zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie, na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może 
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podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, 
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą 
w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej 
uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Jeśli walne zgromadzenie nie podejmie 
uchwały zgodnej z treścią w/w wniosku albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały 
opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. 
szczególnych; 

13) prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia: zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia 
sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. 
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje m.in. (i) 
akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 
(ii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu lub (iii) 
akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W przypadku spółki 
publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 
później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Oprócz powyższego, akcjonariuszom przysługuje 
prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia 
spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak 
niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Po upływie tych terminów prawo to wygasa. 

 

5.3.8 POLITYKA EMITENTA W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY  
 
Zarząd Emitenta zamierza każdego roku rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy, 
przy czym wysokość rekomendowanej dywidendy będzie każdorazowo uzależniona od oceny Zarządu Emitenta 
odnośnie możliwości dalszego wzrostu oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Wszystkie akcje uczestniczą w 
dywidendzie na tych samych warunkach. W 2021 roku, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy 25% 
wartości zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku, tj. 132.650,15 złotych (0,17 zł na akcję). 
 
 
Treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2 sierpnia 2021 r.: 
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5.3.9 INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM 
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI  

 
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają wyłącznie charakter zwięzłego podsumowania zasad opodatkowania 
dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek 
roszczeń względem Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie ujętym w niniejszym rozdziałem inwestor 
powinien zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie lub zasięgnąć porady doradcy 
podatkowego.  
 
 

 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH  
 
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji: Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, 
a w tym również akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, chyba że następuje ono w ramach 
wykonywanej działalności gospodarczej. Dochodów ze sprzedaży akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi  
na podstawie skali podatkowej na podstawie art. 27 PITU oraz dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.  
 
1) Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta: Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych („Ustawy PIT”) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na innych zasadach. Zgodnie z 
art. 24 ust. 5 pkt 1-4 Ustawy PIT dochodem z udziałów zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z 
akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu 
umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony 
na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z 
innych kapitałów osoby prawnej. Zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy PIT dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka 
przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 
ust.1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 tej ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się 
do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny. Zgodnie z kolei z art. 21 ust. 1 pkt 50a Ustawy PIT wolna 
od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części 
stanowiącej koszt nabycia lub objęcia akcji. 

2) Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji: Zgodnie z art. 30b Ustawy PIT co do zasady opodatkowany 
jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek 
potrącany u źródła). Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu wg stawki 19% od uzyskanego dochodu. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów, które 
stanowią wydatki poniesione na objęcie/zakup akcji. Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji 
uzyskane w roku podatkowym podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy PIT i na tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy PIT). W 
przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia 
właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy PIT 
zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub 
niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, 
wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy 
odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  
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1) Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”) przychody z dywidend oraz inne przychody (dochody) z udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg. stawki 19% od uzyskanego przychodu (dochodu). Dochodem 
(przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany (art. 7b ust. 1 pkt 1 
Ustawy CIT). Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu dywidend, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

− wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

− uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

− spółka, o której mowa w pkt (ii.), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 
o której mowa w pkt (i.); 

− spółka, o której mowa w pkt (ii.), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy CIT zwolnienie takie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
(przychody) z dywidend posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te dywidendy stanowiące nie mniej niż 10% 
wszystkich akcji, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
 
Stosownie do art. 22a Ustawy CIT zasady opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, zaś zgodnie z art. 22b 
Ustawy zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 
wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy 
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 
podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę 
lub w którym dochód został uzyskany. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT osoby prawne (a więc m.in. spółki akcyjne), 
które dokonują wypłat należności z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie 
kwoty 2.000.000,00 PLN na rzecz tego samego podatnika, są co do zasady obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (pobór podatku u źródła). Zgodnie z art. 26 ust. 
2c pkt 2 Ustawy CIT w przypadku wypłat należności z tytułu dywidend oraz dochodów wymienionych w art.7b ust. 1 pkt 
1 lit. b, e oraz g Ustawy CIT, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 
albo na rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego stosuje się do podmiotów 
prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 
pośrednictwem tych podmiotów. Podmioty te jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu 
przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku 
zbiorczego. 
 
Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych przekracza kwotę 2.000.000,00 PLN , osoby prawne (w tym spółki akcyjne) są obowiązane jako płatnicy 
pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki 19% od nadwyżki 
ponad kwotę 2.000.000,00 PLN: 

a) z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy CIT; 
b) bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów 
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

 
2) Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji: dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 19 Ustawy CIT. Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania 
przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego 
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zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT). Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wraz z dochodami 
z innych źródeł łączy się u podatnika w podstawę opodatkowania. Zgodnie z art.19 ust.1 pkt 1 Ustawy CIT stawka 
podatku od dochodów wynosi co do zasady 19% podstawy opodatkowania, zaś w przypadku podatników, u których 
przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 PLN – stawka wynosi 9% podstawy 
opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. W przypadku dochodów z 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku, 
który nie jest pobierany przez podmiot dokonujący wypłaty. Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku 
dochodowego w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu albo poniesionej 
straty (art. 27 ust.1 Ustawy CIT). 

 

 PODATEK OD DOCHODÓW OSÓB ZAGRANICZNYCH  
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne uważa się m. in. 
dochody (przychody) z papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z 
realizacji praw z nich wynikających (art. 3 ust. 3 Ustawy CIT). Analogiczne przepisy w odniesieniu do osób fizycznych 
zawarte są w art. 3 ust. 2a i 2b Ustawy PIT). 
 
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, 
podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący na terytorium Polski dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają zatem analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty podlegające 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z zastrzeżeniem akapitu poniżej. 
 
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, przy czym zasady 
opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z 
udziału w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 
zarządu albo miejsca zamieszkania inwestora. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 
modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przepisów polskich ustaw podatkowych. 
 
Należy mieć na względzie, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy CIT zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 
pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 
rezydencji. W przypadku osób fizycznych analogiczny przepis zawarty został w art. 30a ust. 2 Ustawy PIT, zgodnie z 
którym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów 
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów 
zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają 
opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego 
na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te 
należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o 
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odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli 
podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
 

 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 
 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na 
mocy Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych („Ustawa PCC”). Stawka tego podatku, określona w art. 7 ust. 1 
pkt 1 lit. b Ustawy PCC, wynosi 1% od wartości transakcji, a do uiszczenia podatku zobowiązany jest kupujący (art. 4 pkt 
1 przedmiotowej Ustawy). Jednakże zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy PCC sprzedaż praw majątkowych będących 
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 
c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc także w 

ramach Alternatywnego systemu obrotu); 
d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy 

inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach 
obrotu zorganizowanego; 

 
jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw 
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i 
darowizn, jeżeli prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże art. 
3 tej Ustawy stanowi, że podatkowi nie podlega nabycie praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami 
polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i 
obdarowanym. 

6 DANE O EMITENCIE  

 NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z DANYMI 
TELEADRESOWYMI, IDENTYFIKATOREM WG. WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ 
NUMEREM WG. WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ  

 

 

 

NAZWA (FIRMA)  
Constance Care S.A. 

FORMA PRAWNA 
Spółka Akcyjna 

KRAJ SIEDZIBY: 
Rzeczpospolita Polska 
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SIEDZIBA: 
ul. Artura Grottgera 11 A, lok. 5, 00-785 Warszawa 

ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  
CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI  

05-500 Kierszek, ul. Działkowa 125 

TELEFON: 
+48 22 111 00 57 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
info@constancecare.pl 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ 
www.constancecare.pl 

REGON Emitenta 011134806 

NIP Emitenta 1130118829 

 

 WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

 

 PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT  

Emitent został utworzony na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Constance Care spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23.01.2019 r. w przedmiocie przekształcenia spółki Constance Care spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
firmą Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne 
Kodeksu spółek handlowych. Emitent działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz innych 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU  

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla  
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 maja 2019 roku pod numerem 0000788039. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia. 
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 INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA 
ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU – 
DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM 
ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ; 

Działalność Emitenta w zakresie działalności fizjoterapeutycznej stanowi działalność regulowaną zgodnie z Ustawą z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn.zm.) i wymaga rejestracji w 
rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Działalność Emitenta jest 
zarejestrowana pod numerem księgi rejestrowej: 000000180331 

 KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA 

 

2011 r. Rejestracja Spółki Constance Care sp. z o.o. Spółka jest kontynuacją wcześniej 

prowadzonej firmy pod nazwą J&J Project Management, która działała od 1995 roku i 

zajmowała się przede wszystkim projektowaniem i nadzorowaniem realizacji różnych 

inwestycji developerskich i infrastrukturalnych. 

2013 r. Zmiana profilu działalności Spółki w skutek podjęcia decyzji o planowaniu i realizacji I 

ETAPU inwestycji - Constance Care Centrum Rehabilitacji Robotycznej. 

2015 r. Uruchomienie I ETAPU inwestycji dało początek działalności Constance Care jako nowego 

Operatora na rynku medycznym. Obiekt wyposażono w wysokiej klasy sprzęt do 

rehabilitacji oraz zatrudniony został wyselekcjonowany zespół specjalistów. 

2016 r. 

 

Porozumienie o współpracy z jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie firm - 

Cyberdyne Inc., japońską spółką Uniwersytetu Tokio. Uzyskanie pozwolenia na 

korzystanie z egzoszkieletów HAL®. Należy zaznaczyć, iż o prawo do korzystania z 

technologii HAL® ubiegają się największe prywatne i państwowe ośrodki medyczne na 

całym świecie, ale tylko bardzo nieliczni znaleźli akceptację Japończyków. Jest to 

spektakularny sukces firmy oraz jej założyciela – J.Jacka Walukiewicza.  

Egzoszkielety HAL® stosowane są obecnie w Japonii (około dwa tysiące urządzeń w 

kilkudziesięciu klinikach), w Niemczech (2 kliniki), w USA (od 2018 roku pierwsza klinika), 

w Arabii Saudyjskiej (1 klinika), rozpoczęto wstępne wdrożenie w największym szpitalu 

na Filipinach, również od niedawna w New Delhi – w jednym z najnowocześniejszych 

szpitali w Indiach oraz od 2016 roku w Constance Care jako jedynym na świecie ośrodku 

stosującym HAL® bez bezpośredniego nadzoru prowadzonego przez pracownika 

Cyberdyne. Constance Care wydatnie wsparł w negocjacjach z Japończykami prof. T. 

Schildhauer, szef Kliniki Bergmannsheil z Bochum, partner biznesowy twórcy 

egzoszkieletu HAL® profesora Sankai, odpowiedzialny za medyczne wdrożenie i 

odpowiednie wykorzystanie terapii z wykorzystaniem tej technologii na świecie. 

2017 r. Zaangażowanie bardzo dużych środków w odpowiednie przygotowanie merytoryczne 

kadry zaowocowało tym, że w Constance Care od samego początku realizowania 

kompleksowej rehabilitacji, wspartej unikalną technologią, m.in. HAL®, można mówić o 
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pełnym sukcesie. Maksymalizacja efektu poprawy-odzyskania sprawności w 

minimalnym, możliwym okresie to motto i cel działań Constance Care.  

Podpisana została roczna pilotażowa umowa współpracy z Cyberdyne Inc. 

2018 r. 
Jakość realizowanych w Constance Care terapii z użyciem HAL® doprowadziła do 

podpisania w kwietniu wieloletniej umowy z Cyberdyne. 

Zawarcie dedykowanych umów z firmami ubezpieczeniowymi – Warta oraz PZU. 

Stworzone zostały specjalne pakiety terapeutyczne, w tym uwzględniające terapię 

HAL®. Pierwsi pacjenci skierowani przez ubezpieczycieli odbyli pełne cykle 

rehabilitacyjne w Constance Care. 

Pozyskanie dotacji na rozwój Centrum Rehabilitacji Robotycznej Constance Care, na 

projekt dedykowany dzieciom w wieku 5 – 18 lat z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

o wartości 1,95 mln złotych. 

Utworzenie i współtworzenie Stowarzyszenia na rzecz osób z uszkodzeniem rdzenia 

kręgowego „want2walk”. 

wrzesień 2018 – maj 

2019 r. 

Udzielenie pożyczek warunkowych przez inwestorów zainteresowanych inwestycją w 

rozwój Spółki poprzez objęcie akcji w związku z przekształceniem formy prawnej Spółki, 

w ramach zamiany (kompensaty) wartości udzielonych pożyczek. Tym samym posiadanie 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Constance Care S.A.   

2019 r. Constance Care jako pierwsze, prywatne Centrum Rehabilitacji Robotycznej zostało 

zaproszone przez Cyberdyne i Klinikę Bergmannsheil do zrealizowania projektu 

wdrożenia w Europie jedynego na świecie egzoszkieletu dla dzieci HAL® XXS for Kids. 

Rozpoczęcie projektu planowane jest w 2021 roku i wdrożenie w roku 2021/2022. 

Włączenie egzoszkieletu w proces rehabilitacyjny dzieci, począwszy od najmniejszych o 

wzroście od 90 cm, stanowi swoistą rewolucję procesu umożliwiając prowadzenie terapii 

w zupełnie innym, dotychczas niestosowanym wymiarze.  

Spółka Constance Care została przekształcona w spółkę akcyjną. Przekształcenie Spółki 

jest pierwszym krokiem w kierunku do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie co zapewni bazę dalszego, stabilnego rozwoju.  

Rozpoczęto proces inwestycyjny w zakresie rozbudowy Centrum Rehabilitacji o Szpital 

składający się z Bloku Operacyjnego, Oddziału Diagnostycznego, Oddziału 

Rehabilitacyjnego w tym Hydroterapii oraz Strefy Badawczo - Rozwojowo – Szkoleniowej. 

Przeprowadzono zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

terenów przewidzianych pod inwestycję, uzgadniane są najważniejsze elementy 

wyposażenia oraz projekt budowlany. Powstanie Constance Care Szpital & Centrum 

Rehabilitacji Robotycznej staje się faktem.   

styczeń 2019 r. Podjęcie uchwały przez NWZ Constance Care sp. z o.o. o przekształceniu w spółkę akcyjną 
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28 maja 2019 r. Rejestracja Constance Care S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

18 czerwca 2019 r. Uchwała NWZ Emitenta o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii B i C. 

czerwiec - lipiec 2020 r.  Uchwała Zarządu o wydzieleniu z akcji serii A nowej serii A1, która ma zostać 

wprowadzona od ASO oraz Uchwała NWZ Emitenta o podwyższeniu kapitału w drodze 

emisji 200 akcji serii C. 

2020 r. Spółka Constance Care podpisała nową umowę z TUiR WARTA. Osiągnięto porozumienie 

z woj. warmińsko-mazurskim w sprawie współpracy w rozwoju turystyki zdrowotnej. 

Została uzgodniona współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie (AWF) 

przy budowie ośrodka wsparcia sportowego. Uzgodniono rozszerzenie zakresu 

współpracy z Cyberdyne i podpisano nową umowę. Trwają przygotowania do inwestycji 

szpitalnej. Niestety pandemia Covid-19 znacznie opóźniła plan inwestycyjny. 

luty 2021 r.  Otrzymanie rekomendacji Zespołu Negocjacyjnego PZU S.A. do zawarcia umowy 

ramowej z Constance Care w zakresie zakupu usług rehabilitacyjnych, na okres od maja 

2021 roku do maja 2024 roku. 

marzec 2021 r. Constance Care podpisało list intencyjny z AWF Warszawa o współpracy w zakresie prac 

badawczo – rozwojowych i wspólnych działań w kierunku powstania Centrum 

Wspomagania Rozwoju Fizycznego. Podstawą jest wykorzystanie najnowszych urządzeń 

robotycznych, głównie produkcji Cyberdyne, w celu poprawienia możliwości fizycznych i 

sprawności osób aktywnych sportowo oraz w ramach współpracy ze szkołami i klubami 

sportowymi - poprawa sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży. Projekt ma swoje 

podstawy w istniejącym od roku 2020 projekcie na terenie Japonii  realizowanym przez 

Cyberdyne, Uniwersytet Tokio i towarzystwa ubezpieczeniowe. 

maj 2021 r. Constance Care zawarło Umowę z PZU na usługi w zakresie konsultacji medycznych i 

rehabilitacji medycznej  na  kolejne 3 lata (do 2024 r.) 

7 maja 2021 została zawarta umowa o współpracy z Verita Neuro Pte Ltd, z siedzibą w 

Bangkoku. Verita Neuro jest pionierem w zakresie produkcji urządzeń i realizacji usług do 

unikalnej formy leczenia schorzeń neurologicznych – stymulacji epiduralnej i nadzoruje 

szpitale  w różnych krajach świata, które realizują  tą usługę. Dzięki wszczepieniu 

stymulatora pacjent z urazem rdzenia kręgowego może zacząć lepiej lub nawet znowu 

poruszać kończynami dolnymi. Pacjent po zabiegu wymaga długotrwałej rehabilitacji. 

Najlepszą formą rehabilitacji jest wykorzystanie egzoszkieletu HAL.  Constance Care w 

ramach umowy prowadzi konsultacje i kwalifikacje do zabiegu wszczepienia stymulatora, 

a następnie realizuje terapię rehabilitacyjną  po zabiegu. Ze względu na pandemię 

realizacja założeń Umowy jest opóźniona, ale jest coraz więcej osób zainteresowanych. 
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lipiec 2021 r.  
W dniu 19 lipca  2021 odbył się panel ekspertów  w związku ze złożonym Wnioskiem o 

dofinansowanie projektu i produkcji urządzenia zmechanizowanego do rehabilitacji 

medycznej pod roboczą nazwą TUPTAK wraz z urządzeniem podnośnikowym. Wniosek 

został zaopiniowany pozytywnie i przeszedł do ostatniej fazy opiniowania. Constance 

Care wraz z partnerem inżynieryjno - produkcyjnym - firmą STK Technology, w formie 

Konsorcjum,  planują wspólną produkcję i dystrybucję urządzeń do rehabilitacji 

medycznej. Są poważne przesłanki, iż we wrześniu 2021 NCBiR  ostatecznie zaopiniuje 

pozytywnie wniosek i  uzyskana zostanie dotacja. Planowane rozpoczęcie prac 

projektowych już nastąpiło, natomiast prace  badawczo – rozwojowe mają rozpocząć się 

po wykonaniu prototypu, na przełomie 2021 i 2022 roku. Zapotrzebowanie na 

projektowane urządzenie szacowane jest na poziomie kilkuset sztuk rocznie przy cenie 

około 120 - 150 tysięcy zł. Urządzenie TUPTAK będzie również można wynajmować i 

leasingować. TUPTAK planowany jest w wersji domowej i klinicznej. Założeniem jest aby 

z centrum zarządzania terapiami  Constance Care, terapie realizowane  przy pomocy 

TUPTAKA,  mogły być nadzorowane w sposób zdalny. Software i hardware będą 

opracowane przez  Konsorcjum. 

sierpień 2021 r.  
Na początku sierpnia 2021 Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uchwalił zmianę 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów inwestycyjnych 

Constance Care w Kierszku gmina Konstancin-Jeziorna.  Publikacja Uchwały nastąpi we 

wrześniu. Na podstawie zmiany MPZP, Constance Care może zrealizować planowaną 

budowę Szpitala Neurologicznego z oddziałem Operacyjnym na 3 sale, oddziałem 

pobytowym na około 60 łóżek, oddziałem diagnostyki obrazowej, oddziałem 

rehabilitacyjnym, zapleczem kuchenno-restauracyjnym oraz parkiem zdrojowym. 

Planowana wielkość szpitala – do 7000 m2 powierzchni użytkowej. Dzięki zmianie MPZP 

w przyszłości będzie można również rozbudować istniejący obiekt kliniki rehabilitacyjnej 

o dodatkowe piętro pobytowe  i powierzchnie do rehabilitacji (około 800 m2 dodatkowej 

powierzchni). 

 

 RODZAJE I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA 

 

6.7.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (PODSTAWOWY) 
 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają 
się: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów 

prawa. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) 
i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości 
nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:  
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a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości 
nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda 
z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, 

b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 

c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 
zł (dwadzieścia groszy) każda,  

d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda. 

 

6.7.2 KAPITAŁ ZAPASOWY I REZERWOWY 

 
Zgodnie z art. 396 §1 KSH Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane 
przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej części kapitału 
zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.  
 
Zgodnie z §20 ust 2 Statutu Walne Zgromadzenie może utworzyć inne kapitały rezerwowe, w szczególności w celu 
pokrycia strat i wydatków. 
 
O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału 
zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty 
wykazanej w sprawozdaniu finansowym.  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent utworzył kapitał zapasowy w wysokości 
4.109.871,98 zł 
 

6.7.3 KAPITAŁ WŁASNY EMITENTA  
 
 

 31.12.2019 r.  31.12.2020 r.  

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3.542.082,05 zł 3.739.468,81 zł  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 156.019,00 zł 156.059,00 zł 

II. Należne wkłady na kapitał podst. --- --- 

III. Kapitał (fundusz) zapasowy 4.098.911,98 zł 4.109.871,98 zł  

IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

MSR 

--- --- 

V. Pozostałe kapitały rezerwowe --- --- 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.655.350,20 zł -813.778,43 zł  

VIII. Zysk (strata) netto 942.501,27 zł 287.316,26 zł  

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku --- --- 

                  Źródło: Emitent 
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 OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE JEGO ZDANIEM POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO 
WYSTARCZA NA POKRYCIE JEGO POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA 
DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, A JEŚLI TAK NIE JEST, WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA 
ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE 

Działając w imieniu Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Zarząd uprawniony do reprezentowania Emitenta 
i składania oświadczeń w jego imieniu, niniejszym oświadczamy, że według naszej wiedzy, aktywa obrotowe Spółki 
wystarczą na pokrycie jej potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 
Planowane koszty i wydatki Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wyniosą 
2.230.000,00 mln PLN brutto. Źródłem pokrycia tych wydatków będą bieżące przychody operacyjne. 

 INFORMACJE O AKCJACH EMITENTA NIEOBJĘTYCH WNIOSKIEM O WPROWADZENIE, WSKAZUJĄCE 
CO NAJMNIEJ ORGAN PODEJMUJĄCY DECYZJĘ W PRZEDMIOCIE EMISJI AKCJI KAŻDEJ SERII, DATĘ 
PODJĘCIA TEJ DECYZJI, CENĘ EMISYJNĄ AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE 
ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z 
KRÓTKIM SPOSOBEM ICH POKRYCIA 

Wnioskiem o wprowadzenie do ASO nie zostały objęte 582.500 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu 
w ten sposób, że każda akcja daje 2 głosy. Są to pierwotne akcje powstałe z dniem rejestracji Emitenta dnia 28 maja 
2019 r.  Seria A została pokryta majątkiem spółki przekształcanej Constance Care sp. z o.o.  

 

Seria Liczba 
Akcji(szt.) 

Rodzaj Akcji Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów (%) 

A 582.500 

Imienne 
uprzywilejowane 

dające po dwa 
głosy 

74,65 % 1.165.000 85,49 % 

 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI 
PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH 
PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI 
UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI 
PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU 
WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI  

Constance Care S.A. nie jest emitentem obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, 
obligacji zamiennych oraz warrantów subskrypcyjnych. 
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 WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE 
STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ 
ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE 
BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE  

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego.  

 WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE 

INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY 
DEPOZYTOWE  

Instrumenty finansowe Emitenta nie były wprowadzone do obrotu i nie są notowane na żadnym rynku zorganizowanym. 

 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH 
ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie występują powiązania kapitałowe Emitenta mające 
istotny wpływ na jego działalność. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

 WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH POMIĘDZY: 
EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 
EMITENTA, EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA, EMITENTEM, OSOBAMI 
WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ 
ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI 
WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH) 

 

6.15.1 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI 
WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA 

 

1) Pan Jarosław Jacek Walukiewicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta 

posiadającym 582.500 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje 2 

głosy reprezentujących 74,65 % udziału w kapitale zakładowym oraz 85,49 % ogólnej liczby głosów. Ponadto 

Emitent ma zobowiązanie w wysokości 45 260,04 zł w stosunku do Jarosława Jacka Walukiewicza, wynikające z 

udzielonej Emitentowi pożyczki. 

2) Pani Agata Walukiewicz pełniąca funkcje Członka Zarządu Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 

145.000 akcji na okaziciela serii A1 reprezentujących 18,58 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,64 % ogólnej 

liczby głosów. Ponadto Emitent ma zobowiązanie w wysokości 2 479,35 zł w stosunku do Agaty Walukiewicz, 

wynikające z udzielonej Emitentowi pożyczki. 

3) Pan Jerzy Bednarek pełniący funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta 

posiadającym 18.500 akcji na okaziciela serii A1 reprezentujących 2,37 % udziału w kapitale zakładowym oraz  

1,36 % ogólnej liczby głosów.  
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6.15.2 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI 
WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI 
AKCJONARIUSZAMI EMITENTA 

 

1) Pan Jarosław Jacek Walukiewicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta 

posiadającym 582.500 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja 

daje 2 głosy reprezentujących 74,65 % udziału w kapitale zakładowym oraz 85,49 % ogólnej liczby głosów. 

Ponadto Emitent ma zobowiązanie w wysokości 45 260,04 zł w stosunku do Jarosława Jacka Walukiewicza, 

wynikające z udzielonej Emitentowi pożyczki. 

2) Pani Agata Walukiewicz pełniąca funkcje Członka Zarządu Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta 

posiadającym 145.000 akcji na okaziciela serii A1 reprezentujących 18,58 % udziału w kapitale zakładowym 

oraz 10,64 % ogólnej liczby głosów. Ponadto Emitent ma zobowiązanie w wysokości 2 479,35 zł w stosunku 

do Agaty Walukiewicz, wynikające z udzielonej Emitentowi pożyczki. 

 

Ponadto wyżej przedstawieni znaczący akcjonariusze Emitenta są małżeństwem. 

 

6.15.3 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI 
WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI 
AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD 
JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH) 

 
Takie powiązania nie występują. 
 

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, 
WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH 
GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH 
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY 
KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 

 

6.16.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI, USŁUGACH I OFERCIE EMITENTA 
 
Constance Care Centrum Rehabilitacji to profesjonalna klinika rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i 
neuropsychologicznej, usytuowana ok. 20 km od centrum Warszawy.  Prowadzona jest tam działalność ukierunkowana 
na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia osób cierpiących zarówno na schorzenia narządu ruchu w wyniku różnych 
zdarzeń losowych, chorobowych czy związanych ze starzeniem się organizmu, jak i rehabilitację funkcji poznawczych u 
dzieci i dorosłych. W Centrum Rehabilitacji Constance Care udowadnia się, że nawet po urazach czaszkowo- -
mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, czy po udarze mózgu, można znacząco poprawić swoją sprawność. Pomagają 
w tym nowoczesne technologie (HAL®, G-EO System, HandTutor, LiteGait, Pelvictrainer, Luna sEMG) a przede 
wszystkim doświadczeni fizjoterapeuci, lekarze, masażyści, neurologopeda, neuropsycholog i specjalista ds. żywienia 
(dietetyk). Rehabilitacja pourazowa prowadzona jest zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i pobytowej, czyli turnusów 
rehabilitacyjnych.  
 
Jedną z najważniejszych specjalizacji kliniki, jest rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego, gdzie w zależności od 
poziomu jego uszkodzenia spotyka się szereg zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego. Wśród nich prawie zawsze 
występuje znaczne pogorszenie jakości chodu związane z zaburzeniem czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych. Obok 
urazów rdzenia bardzo dużą grupę stanowią pacjenci po urazach mózgu powstałych na skutek wypadku czy udaru.  
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Dzięki współpracy rehabilitanta i pacjenta oraz wykorzystaniu najnowszych technologii, w tym HAL®, możliwe jest 
przywrócenie sprawności poszkodowanemu.  
 
Należy tu jednak podkreślić wyjątkowość działania Zespołu Constance Care polegającego na zastosowaniu wobec 
pacjentów własnej, unikalnej metodologii rehabilitacyjnej, a przede wszystkim systemowi terapii przygotowawczych do 
rehabilitacji HAL®. Dzięki opracowywaniu indywidualnych programów rehabilitacji dla każdego pacjenta, 
systematycznym, celowym ćwiczeniom poprawie ulega ogólna sprawność, zwiększa się wydolność organizmu, poprawie 
ulega mobilność kończyn, a w rezultacie w wielu przypadkach siła sygnałów nerwowych docierająca do mięśni nóg. 
Właśnie te sygnały są kluczowe w terapii HAL®, bez nich system nie zadziała i nie pomoże w terapii, również jakość/siła 
tych sygnałów odgrywa niebagatelną rolę. Użytkownicy tej technologii w Niemczech czy Japonii stosują podczas 
kwalifikacji pacjenta graniczną dolną wartość sygnałów, poniżej której pacjent nie kwalifikuje się do terapii, nie ma tam 
programu przygotowania pacjenta. Dzięki takiemu podejściu, procentowy odsetek osób z urazem rdzenia kręgowego 
mogących zostać zakwalifikowanymi do terapii HAL® wg Constance Care znacznie wzrasta w stosunku do 
dotychczasowych założeń, czyli z mniej więcej 25–max. 30% do około 35%–40% lub więcej. Kwalifikacja i pomiar siły 
sygnału sEMG odbywa się podczas pierwszej sesji diagnostycznej podłączając HAL® do układu nerwowego pacjenta 
poprzez naklejone na skórę elektrody. Konsekwencje związane z uzyskanymi efektami podczas terapii są jednak daleko 
większe, osoby nieskrępowane problemami związanymi z zaburzeniami funkcjonowania układu wydalania są 
zdecydowanie bardziej otwarte na kontakty zewnętrzne, powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcia 
normalnej pracy zarobkowej. Możliwość samodzielnego wstania i chodzenia, nawet jeżeli konieczne są pomoce 
rehabilitacyjne, otwiera kolejne możliwości i zmniejsza bariery. Samodzielność, ruch zmniejszają konieczność obecności 
osób trzecich do pomocy, obniżają koszty codziennego funkcjonowania, a z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, 
zmniejszane są wydatki tytułem niesprawności klienta.  
 
W trybie stacjonarnym (pobytowym) pacjent zakwaterowany jest na terenie centrum rehabilitacyjnego i oprócz terapii 
HAL® prowadzonej przez 5 lub 6 dni w tygodniu, ma indywidualnie opracowany kompleksowy program terapii – 
dodatkowe zajęcia terapeutyczne. Czas trwania rehabilitacji to nawet 300 minut dziennie. Zakres i intensywność 
dopasowywane są każdorazowo do potrzeb i możliwości pacjenta.  
 
Oferta Constance Care od strony wymiaru biznesowego – to usługi rehabilitacyjne określane cyframi jako cena zabiegu.  

Oferta Constance Care od strony wymiaru ludzkiego – to przywracanie chorym nadziei na lepsze życie lub lepszą jakość 
życia. 
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6.16.2 CZYM JEST HAL® I JAKI MA WPŁYW NA ROZWÓJ CONSTANCE CARE  
 
Obecnie kluczową przewagą Constance Care nad konkurencją 
jest fakt realizowania przez Spółkę jako jedyny ośrodek w 
Europie Środkowo - Wschodniej i jeden z trzech w całej Europie 
terapii neurorehabilitacyjnej z użyciem jedynego na świecie 
aktywnego egzoszkieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb). 
 
Pierwsze egzoszkielety w technologii HAL® Spółka otrzymała w 
roku 2016. Był to ogromny sukces zważywszy, że o prawo do 
technologii HAL® ubiega się wiele podmiotów i rządów 
światowych. Najaktywniej pracują nad tym Austriacy, Szwedzi, 
Francuzi i Hiszpanie. Prawo do technologii mają obecnie 
jedynie Japończycy, Niemcy (2 kliniki), Amerykanie (1 klinika), 
Arabia Saudyjska (1 klinika), Indie (1 klinika), Malezja (5 klinik), 
Indonezja (1 klinika) oraz Constance Care. Był to wręcz 
spektakularny sukces firmy oraz jej właściciela, Pana Jacka 
Walukiewicza, który nie będąc lekarzem, potrafił przekonać 
Cyberdyne, że Constance Care dobrze wykorzysta technologię 
HAL®, że jest i będzie dobrym i wiarygodnym partnerem. 
Aktywną pomoc w tym procesie stanowił profesor Thomas 
Schieldhauer, szef medyczny jednej z największych 
uniwersyteckich klinik w Europie: Bergmannsheil w Bochum - 
Niemcy. Profesor Schieldhauer jest osobą odpowiedzialną za 
medyczny rozwój zastosowania HAL® ściśle współpracując z 
twórcą i CEO Cyberdyne profesorem Y.Sankai. Odwiedził Constance Care Centrum Rehabilitacji w Kierszku kilkukrotnie, 
w pełni zaakceptował stosowane w niej standardy i pracę jej specjalistów, w następstwie czego wspomógł starania 
Emitenta o uzyskanie zaufania samego profesora Sankai i jego japońskich współpracowników. Ostatecznie zaowocowało 
podpisaniem umowy i możliwością stosowania w Constance Care Centrum Rehabilitacji wyrobów Cyberdyne.  
 
Dzięki selekcji i odpowiedniemu dobraniu kadry, szkoleniowym wyjazdom zagranicznym do Niemiec do Europejskiej 
Centrali Cyberdyne, zaangażowaniu bardzo dużych nakładów pracy i środków na wyjątkowo szczegółowe poznanie 
działania egzoszkieletu HAL® w krótkim okresie od pierwszego zastosowania technologii w Constance Care zanotowano 
pierwsze sukcesy usprawnienia chorych. Niektórym z pacjentów, nawet po wielu latach jeżdżenia tylko na wózku 
inwalidzkim, udało się, po kilku miesiącach pracy, wstać z niego i zacząć powrotną edukację chodzenia już na własnych 
nogach. Z pacjentami w niedługim okresie od wypadku, do roku, osiągnięto jeszcze bardziej spektakularne postępy. 
 
Emitent działa obecnie w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji stanowiącym pierwszy z trzech zamierzonych 
etapów w tej lokalizacji, w Konstancinie-Jeziornej, Kierszku, na granicy trzech miast: Warszawy, Piaseczna i Konstancina-
Jeziornej. Prowadzona jest tutaj kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Terapia HAL®, jest dzisiaj 
dla Spółki sztandarową formułą rehabilitacji, jednak nie jedyną. W związku z coraz bardziej powszechnie dostępną 
wiedzą o nowych technologiach w zakresie rehabilitacji, a zwłaszcza o coraz doskonalszych egzoszkieletach i ich wpływie 
na efektywność i szybkość powrotu do sprawności, rynek klientów stale rośnie i to w szybkim tempie. Zainteresowanie 
jest coraz większe, zapytania do Spółki napływają z całego świata, a pacjenci, którzy odbyli w Constance Care Centrum 
Rehabilitacji już pełne cykle terapii pochodzili z Ameryki Północnej, Azji, Europy Wschodniej i Zachodniej. Jednak terapia 
ta wymaga długiego czasu i codziennych wielogodzinnych, komplementarnych ćwiczeń dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów, co powoduje, że powinna być ona prowadzona w sposób stacjonarny. 
Największym dzisiaj problemem Zarządu Spółki jest powiększenie bazy pobytowej, uzupełnienie oferty o niezbędne 
dodatkowe usługi jak mikro-inwazyjne zabiegi czy hydroterapia, rozbudowa obszaru szkoleniowo-badawczego, jak i 
powiększenie kadry, również o pielęgniarską, aby dzisiaj odrzucani pacjenci (ze względu na niemożliwą do zapewnienia 
w obecnym etapie, zbyt zaawansowaną opiekę, wynikającą z upływu zbyt krótkiego czasu od wypadku) mogli być w 
sposób maksymalnie skuteczny prowadzeni od pierwszych chwil możliwej do rozpoczęcia rehabilitacji. Dużą grupę 
stanowią i będą stanowić obcokrajowcy, konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków pobytu 
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odpowiadających ich kulturze, nawykom kulinarnym, religii. Klika musi posiadać w związku z tym własną kuchnię, 
miejsca i przestrzenie umożliwiające spędzenie czasu poza ćwiczeniami. Ważne jest również zielone otoczenie i 
możliwość korzystania z niego zarówno w celach prowadzenia zajęć terapeutycznych, jak i po prostu dla odpoczynku. 

Na te cele Zarząd musi pozyskać środki finansowe.  Obok informacji dotyczących samej Spółki, warto w tym miejscu 
krótko przedstawić historię powstania HAL®.  
 
HAL® powstał w Japonii, w firmie Cyberdyne Inc., początkowo jako technologia dla wojska mająca na celu wspomagać 
prace wymagające większego wysiłku i kondycji, np. długotrwałe przenoszenie/noszenie ciężkich przedmiotów. Jednak 
dość szybko zauważono, że to, co jest jej największym atutem, czyli wspomaganie ludzkiego ciała w wykonywaniu 
ruchów, które sam człowiek inicjuje i wykonuje, może być wykorzystane w medycynie. Ten właśnie sposób współpracy 
pomiędzy maszyną i człowiekiem - pomoc, a nie wymuszenie - jest wyjątkowe w całej rodzinie podobnych wyglądem 
egzoszkieletów.  
 
Urządzenia HAL® nie można kupić, można je otrzymać do użytkowania na 
zasadzie umowy. Cyberdyne jest nastawiona na tworzenie coraz nowszych i 
doskonalszych urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji. Niezwykle 
ważnym elementem jest potwierdzenie zakładanej jakości działania swoich 
produktów. HAL® jest skomplikowanym urządzeniem, nieumiejętne 
zastosowanie może bardzo łatwo być przyczyną do powstania opinii o złym 
działaniu robotów. Tego producent boi się najbardziej, dlatego niezwykle 
selektywnie podchodzi do współpracy z potencjalnymi użytkownikami, a 
tam, gdzie wdrażana jest ich technologia ustanawia nadzór swoich 
pracowników, z wyłączeniem Constance Care co stanowi swoistą nobilitację 
jako ośrodka z pełnym zaufaniem co do jakości i umiejętności zastosowania.  
Aby móc pracować na urządzeniach Cyberdyne trzeba przejść 
wielostopniowe szkolenia i uzyskać akceptację przedstawicieli Cyberdyne. 
Dla bardzo wielu osób po Urazach Rdzenia Kręgowego, Udarach mózgu czy 
chorobach Neuro-Degeneracyjnych terapia HAL® jest najdoskonalszą w 
dzisiejszych czasach formą rehabilitacji wspomagającej powrót do 
samodzielności.  
 
HAL® wykorzystuje interaktywne biologiczne sprzężenie zwrotne zgodnie z 
informacją o ruchu opartą na intencjach z układu nerwowego mózgu, 
aktywując układy sensoryczne tworząc pętlę nerwową między układem 
nerwów mózgowych i układem mięśniowo-szkieletowym. HAL® nie będzie 
się poruszał, dopóki nie wykryje sygnału elektrycznego płynącego z mózgu 
pacjenta. Stwarza to silniejszą dynamikę przyczynowo-skutkową pomiędzy użytkownikiem, a zasilanym egzoszkieletem. 
Nawet, jeśli mięśnie chorego nie reagują prawidłowo, kiedy mózg sygnalizuje „chodzenie", HAL® przechwytuje te 
sygnały i przesuwa mięśnie chorego, może on przyspieszyć proces uczenia się, dzięki któremu mózg i mięśnie pacjenta 
odkryją na nowo, jak znowu pracować.  
 
HAL® jest jedynym urządzeniem, które jest aktywowane i sterowane bezpośrednio przez układ nerwowy pacjenta – tzw. 
aktywnym egzoszkieletem. Powstające w mózgu, a konkretnie w korze ruchowej, polecenie ruchu przekazywane jest do 
mięśni pacjenta w postaci impulsu nerwowego, przesyłanego rdzeniem kręgowym i nerwami obwodowymi, w wyniku 
czego mięsień napręża się, wywołując ruch.  
 
W przypadku pacjentów z neurogennym zaburzeniem funkcji chodu (po wypadku lub w wyniku choroby) wywołanie lub 
przepływ takiego sygnału jest znacząco osłabiony. Z tego powodu pacjent nie jest w stanie samodzielnie zainicjować 
ruchu. Dzięki urządzeniu HAL®, istniejące szczątkowe sygnały nerwowe odbierane są przez czujniki (umieszczone na 
powierzchni skóry, na mięśniach kończyn dolnych pacjenta), a następnie są wzmacniane i przekazywane do robota. 
System rozpoznaje je i dostarcza pacjentowi niezbędne wsparcie siłowe umożliwiając wykonanie żądanego, celowego 
ruchu. Wpływa to na maksymalną stymulację zjawiska zwanego neuroplastycznością. Powstawanie nowych połączeń 
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pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) przyczynia się do polepszenia przepływu sygnału nerwowo-
mięśniowego, co jeszcze efektywniej stymuluje centralny układ nerwowy (tzw. biofeedback).  
 
Właśnie dzięki temu zjawisku terapia jest efektywna. W trakcie treningu, poprzez systematycznie wykonywane 
ćwiczenia, powstają nowe połączenia nerwowe, odbudowywany zostaje wzorzec chodu, następuje wzmocnienie siły 
mięśniowej i przywracana jest zdolność chodzenia.  
 
Zasada sprzężenia zwrotnego (biofeedback) polega na tym, że impuls elektryczny wysyłany z kory ruchowej mózgu jest 
odbierany przez sensor (elektrodę) przezskórnie z mięśni i jest wzmacniany w systemie HAL®. HAL® aktywizuje, więc 
zwrotnie obszary odpowiedzialne za kontrolę ruchu i lokomocję. Podczas terapii HAL® impulsy z mięśni kończyn dolnych 
wysyłane do mózgu są coraz bardziej aktywne wzmacniając efekt biofeedbacku i postępy terapii.  
Ponieważ HAL® efektywnie poprawia siłę mięśniową kończyn dolnych, terapia jest dedykowana dla szerokiej grupy 
pacjentów z zaburzeniami chodu, którzy mają zachowaną minimalną funkcję kończyn dolnych (niedowład kończyn 
dolnych), tak by mogli sterować robotem za pomocą własnych impulsów nerwowych.  
 
Bioniczny szkielet HAL® może być stosowany w następujących schorzeniach:  
 

• niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego  

• udar mózgu  

• uraz czaszkowo-mózgowy  

• stwardnienie rozsiane  

• choroby neurodegeneracyjne  

• dystrofia mięśniowa  

• choroby nerwowomięśniowe 
 
Terapię z wykorzystaniem bionicznego szkieletu HAL® odbyło w Europie już kilkuset pacjentów (w Japonii wiele tysięcy). 
Byli to pacjenci z niepełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarach mózgu i z różnymi rodzajami chorób 
mięśniowych.  
Podczas rehabilitacji ulega poprawie niezależność pacjenta, a w szczególności zdolność chodzenia, wzmocnienie grup 
mięśniowych w obrębie kończyn dolnych, poprawa wzorca chodu oraz równowagi.  
 
Jak wykazały prowadzone badania naukowe, terapia z zastosowaniem HAL® powoduje:  

• wzrost prędkości chodu,  

• zmniejszenie potrzeby korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,  

• poprawę czucia powierzchniowego,  

• zmniejszenie spastyczności,  

• zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze neuropatycznym,  

• stymulację obszarów korowych mózgu,  

• poprawę działania pęcherza moczowego i systemu wydalania,  

• powracanie sprawności seksualnej.  

Ważne jest, iż po zakończeniu nerwowo-mięśniowej terapii z biofeedbackiem jej efekty pozostają trwałe, oczywiście 
pod warunkiem, że pacjent wykorzystuje aktywnie nabyte zdolności w życiu codziennym. 

Procentowy udział HAL® w przychodach Emitenta w 2019 r. wyniósł 25%, w 2020 r. - 19%, W I kwartale 2021 – 38%, a 
w II kwartale 2021 r. – 71 %. 

 

 

Constance Care posiada także inne innowacyjne technologie wspomagające rehabilitację oraz oferuje przygotowanie 
indywidualnego programu zajęć, który jest dopasowany do potrzeb oraz możliwości pacjenta. 
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6.16.3 ROBOTY PASYWNE 
 

G-EO SYSTEM  

URZĄDZENIE DO TERAPII CHODU  
 
Stacjonarny robot G-EO SYSTEM służący do edukacji i reedukacji chodu z funkcją wchodzenia i schodzenia po schodach 
z monitoringiem (w czasie rzeczywistym) tętna i saturacji krwi pacjenta. 
 
Zastosowanie:  

• udary mózgu  

• urazy rdzenia  

• urazy czaszkowo-mózgowe  

• mózgowe porażenie dziecięce  

• stwardnienie rozsiane (SM)  

• zespół Guillaina - Barrégo  

• choroba Parkinsona  

 

 

 

 

PELVICTRAINER-EXIO  

URZĄDZENIE TERAPII MIĘŚNI DNA MIEDNICY  

Wskazania:  

• problemy z nietrzymaniem moczu (inkontynencja)  

• ciąża i okres okołoporodowy  

• obniżenie narządów moczowo-płciowych  

• zabiegi operacyjne w obrębie miednicy  

• nadwaga  

• zespół drażliwych jelit, zaparcia, hemoroidy  

• niestabilność i ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz 
bioder  

• menopauza  

• zaawansowany wiek  

• szeroko pojęta profilaktyka 
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HAND TUTOR 
URZĄDZENIE DO TERAPII CZYNNYCH RĘKI Z BIOFEEDBACKIEM  
 
Zastosowanie:  

• udar, urazy czaszkowo-mózgowe  

• drżenie rąk, spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona)  

• wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane)  

• mózgowe porażenie dziecięce  

• spastyczność, ataksja i atetoza  

• rehabilitacja dłoni po zabiegach operacyjnych  

• złamania w obrębie nadgarstka, uszkodzenia tkanek miękkich  

• uszkodzenie splotu ramiennego i/oraz nerwu łokciowego i promieniowego, 
ograniczony czynny zakres ruchomości 

 

 

 

6.16.4 POZOSTAŁE USŁUGI REHABILITACYJNE   
 
 
FALA UDERZENIOWA  
Wskazania:  

• entezopatie  

• stany wzmożonego napięcia mięśniowego  

• przykurcze mięśniowe  

• ostroga piętowa  

• bóle dolnego odcinka kręgosłupa  

• „kolano skoczka”  

• „łokieć tenisisty”  

• „łokieć tenisisty”  

• „łokieć golfisty”  

• punkty spustowe  

• biodro trzaskające  

• zespół pasma biodrowo-piszczelowego  

• zespół bolesnego barku  

• cellulit  
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LASER WYSOKOENERGETYCZNY (HIL)  
Wskazania:  

• Chondromalacja  

• zapalenie kaletek  

• zapalenie stawów  

• uszkodzenie łąkotek  

• ostroga piętowa  

• dyskopatia szyjna  

• Lumbalgia  

• Ischialgia  

• neuralgie nerwów obwodowych  

• zapalenia ścięgien  

• urazy (skręcenia, stłuczenia)  

• bóle kręgosłupa i stawów obwodowych  

• opryszczka wargowa  

• otwarte rany i odleżyny  

• blizny  

 
URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII  

• ultradźwięki  

• laser  

• HIL (laser wysokoenergetyczny)  

• pole magnetyczne  

• elektroterapia  

• krioterapia miejscowa (ciekły azot)  

• ciepło i światłoterapia (Sollux) 

 

 

 
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA  

• stany po udarach mózgu i rdzenia  

• stany po urazach czaszkowo-mózgowych  

• stany po zabiegach neurochirurgicznych  
i neuroonkologicznych  

• przepukliny oponowo-rdzeniowe  

• bóle korzeniowe  

• choroba Parkinsona  

• stwardnienie rozsiane (SM)  

• stwardnienie zanikowe boczne (SLA)  

• mózgowe Porażenie Dziecięce  

• opóźniony rozwój psychomotoryczny u dzieci  

• uszkodzenia i zaburzenia czynności  
nerwów obwodowych 
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REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA 

• stany po urazach stawów (skręcenia,  
zwichnięcia, stłuczenia)  

• stany po uszkodzeniach więzadeł  
(zerwanie, naderwanie)  

• stany po uszkodzeniach mięśni  
(zerwanie, naderwanie, naciągnięcie)  

• stany po operacjach ortopedycznych  
(rekonstrukcje więzadeł)  

• stany po endoprotezoplastyce stawów  

• zaburzenia zakresu ruchu w stawach  

• bóle kręgosłupa 
 
 
 
 
 
 
REHABILITACJA DZIECI  

• wady postawy (skolioza, kolana koślawe, kolana 
szpotawe, stopy płaskie, stopy płasko-koślawe)  

• zaburzenia napięcia mięśniowego  

• dysplazja stawu biodrowego  

• kręcz szyi  

• opóźnienie psycho-motoryczne  

• mózgowe Porażenie Dziecięce  

• stany po urazach narządu ruchu  

• stany po urazach czaszkowo-mózgowych  

• stany po resekcjach guzów mózgu i rdzenia 
 
 
 
 
 

6.16.5 SZCZEGÓŁOWY OPIS KLUCZOWYCH USŁUG SPÓŁKI 
 
Zakres świadczonych usług 
 

• rehabilitacja neurologiczna  

• rehabilitacja ortopedyczna  

• rehabilitacja neurologopedyczna  

• rehabilitacja neuropsychologiczna  

• konsultacje medyczne  

• konsultacje dietetyczne  

Rodzaje Terapii  

• neurorehabilitacja z wykorzystaniem najnowszych urządzeń – HAL® System, G-EO System i HandTutor, Luna 
EMG  

• terapia manualna  

• OMT Cyriax  

• OMT Kaltenborn-Evjenth  

• metoda PNF  
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• metoda NDT Bobath  

• metoda IBITA Bobath  

• kinezyterapia - trening/ćwiczenia indywidualne i grupowe  

• fizykoterapia  

• kinesiotaping  

• masaż  

• drenaż limfatyczny 

• integracja sensoryczna SI  

6.16.6 AKTUALNA OFERTA CONSTANCE CARE SZPITAL & CENTRUM REHABILITACJI ROBOTYCZNEJ 
 
Konsultacje lekarzy specjalistów:  

• Kardiolog (prof.)  

• Lekarz rehabilitacji (prof.)  

• Pulmonolog (dr)  

• Neurolog (dr hab.)  

• Ortopeda (lek. med.)  

• Urolog (lek. med.) 

 
Fizykoterapia:  

• Elektroterapia  

• Laseroterapia  

• Magnetoterapia  

• Ciepłoterapia  

• Krioterapia miejscowa  

• Ultradźwięki  

• Fala Uderzeniowa  

• Masaż leczniczy (rehabilitacyjny)  

• Drenaż limfatyczny (mechaniczny) 

 
Usługi terapeutyczne:  

• Terapia aktywnym egzoszkieletem HAL®  

• Terapia robotem pasywnym G-EO System  

• Terapia (neuro) psychologiczna  

• Terapia (neuro) logopedyczna  

• Terapia mięśni dna miednicy (Pelvictrainer)  

• Terapia ręki HandTutor/Luna/Lite Gate  

• Terapia indywidualna (kinezyterapia) 

 
Konsultacja dietetyczna, w tym:  

• Plany żywieniowe  

• Układanie diety specjalistycznej  

 
Pozostałe:  

• Terapia toksyną botulinową  

• Zakwaterowanie i wyżywienie Opiekuna  

• Transport 1 osoby (1 km)  
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W zakresie usług tradycyjnej fizykoterapii oferta Constance Care jest kompleksowa i porównywalna z ofertą konkurencji.  
W zakresie usług i konsultacji specjalistów, oferta Constance Care jest kompleksowa biorąc pod uwagę rodzaj pacjentów 
i ich problemy zdrowotne.  
W zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oferta Constance Care jest bezkonkurencyjna w 
kraju.  

 

6.16.7 POSIADANE ZASOBY 
 

 LEKARZE, SPECJALIŚCI, FIZJOTERAPEUCI 
 
Constance Care Centrum Rehabilitacji zatrudnia lub na stałe współpracuje z licznymi najwyższej klasy specjalistami w 
swoich dziedzinach. Są to lekarze i fizjoterapeuci. 
 

ZESPÓŁ LEKARZY I SPECJALISTÓW 

 
 

ZESPÓŁ LEKARZY  

 

 

PAWEŁ LIS dr n. med.  

Neurochirurg, specjalista chirurgii kręgosłupa  
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Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. I Wydział Lekarski, Specjalizacja z neurochirurgii zakończona pozytywnie 
egzaminem państwowym.  

• 2006 – Obrona rozprawy doktorskiej i przyznanie stopnia doktora nauk medycznych.  

• Staż zawodowy:  
o 1997-1998 – Staż podyplomowy, Szpital Praski, Warszawa.  
o 10/1997 – 04/1999 – przedstawiciel medyczny firmy Pharmacia&Upjohn.  
o 05/1999 – 06/2000 – Oddział Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji, Konstancin.  
o 12/1999 – 05/2005 – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii.  
o 07/2000 – 07/2003 – Klinika Neurochirurgii AM SP CSK ul. Banacha 1a, Warszawa.  
o 08/2003 – 11/2005 – Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego, Bydgoszcz.  
o 05/2005 – rozpoczęcie działalności gospodarczej, jako Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Lis – 

konsultacje i leczenie chirurgiczne w zakresie chorób kręgosłupa.  
o 05/2006 – 11/2006 – Klinika Neurochirurgii AM SP CSK ul. Banacha 1a, Warszawa.  
o 2006 – Zastępca Ordynatora Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kompleksowej 

Rehabilitacji w Konstancinie–Jeziornej.  
o 2010 – współpraca, jako konsultant i chirurg z Oddziałem Ortopedii Szpitala Solec w Warszawie, jako 

chirurg w zakresie chirurgii kręgosłupa.  
o 2010 – współpraca, jako konsultant i chirurg z Oddziałem Ortopedii Szpitala w Garwolinie, jako chirurg w 

zakresie chirurgii kręgosłupa.  
o 2011 – współpraca, jako konsultant i chirurg z Oddziałem Neurochirurgii Szpitala Zachodniego w Grodzisku 

Mazowieckim jako chirurg w zakresie chirurgii kręgosłupa  
o 2012 – prywatna działalność medyczna w ramach Klinika LekMed, obecnie grupa Lekarska FORM.  
o 2017 – współpraca w zakresie prywatnej działalności chirurgicznej z Centrum Medycznym Gamma.  

 
Specjalizuje się w:  

• Endoskopowe usuwaniu przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego dysku w odcinku 
lędźwiowym,  

• korekcjach i stabilizacjach deformacji kręgosłupa,  

• leczeniu kręgozmyku ze stabilizacją,  

• usuwaniu przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego dysku w odcinku lędźwiowym – 
mikrodyscectomia,  

• usuwaniu przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego dysku w odcinku szyjnym z 
wykorzystaniem ruchomej protezy lub stabilizacji,  

• odbarczeniach struktur nerwowych i stabilizacji z wykorzystaniem śrub, prętów i implantów międzytrzonowych 
(TLIF, PLIF, OLIF, ALIF),  

• przezskórnych (MIS) odbarczeniach struktur nerwowych i stabilizacji z wykorzystaniem śrub, prętów i 
implantów międzytrzonowych,  

• usuwaniu trzonu kręgu ze stabilizacją przednią (korporektomia szyjna, piersiowa, lędźwiowa) i protezą trzonu,  

• kyfoplastyce w złamaniach osteoporotycznych,  

• wertebroplastyce w złamaniach osteoporotycznych,  

• chirurgicznym leczeniu urazów i nowotworów kręgosłupa.  
 

Rozwój naukowy; kursy:  

• W ramach specjalizacji 4 edycje Polskiej Szkoły Neurochirurgii 2001–2004.  

• Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS):  

• Rzym 2002, „Schorzenia kręgosłupa i nerwów obwodowych”.  

• Amsterdam 2003, „Choroby naczyniowe OUN”.  

• Kraków 2004, „Guzy mózgu”.  

• Praga 2005, „Neurotraumatologia, neurochirurgia dziecięca i funkcjonalna”.  

• Polska Szkoła Onkologii, Ameliówka 2002:  

• Kursy Chirurgii Podstawy Czaszki:  

• „Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki”, Warszawa 2002.  
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• „Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki linii pośrodkowej”, Warszawa 2003.  

• „Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki: choroby kąta mostowo – móżdżkowego i kości 
skroniowej", Warszawa 2004.  

• „Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki”: zmiany środkowego dołu czaszki, dołu 
podskroniowego i opuszki żyły szyjnej wewnętrznej", Warszawa 2005  

• Kwiecień-lipiec 2005 – międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Lariboisiere Hospital w Paryżu we 
Francji; kierownik Kliniki profesor Bernard GEORGE.  

• Styczeń-kwiecień 2006 – międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Ljubljanie, 
Słowenia; kierownik Kliniki profesor Vinco V. DOLENC.  

• Grudzień 2006 – międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku 
lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa, Klinik Bagatele, Bordeaux, Francja, dr Jean Destandau.  

• Październik 2007 – międzynarodowe szkolenie „Zaawansowane techniki chirurgii kręgosłupa”, Memphis, USA.  

• Listopad 2007 – międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki, 
Freiburg, Niemcy.  

• Sierpień 2008 – międzynarodowe szkolenie „Zaawansowane techniki dekompresji i stabilizacji kręgosłupa 
szyjnego”, Saint Louis, USA.  

• Sierpień 2008 – licencja wykładowcy i trenera w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki.  

• Listopad 2008 – międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej kyfoplastyki balonowej, Leiden, Holandia.  

• Wrzesień 2010 – międzynarodowy kurs „Corso Teorico e prawico sull’utilizzo Della protesi lombard A-Mav”, 
Mediolan, Włochy.  

• Marzec 2011 – międzynarodowy kurs „Lumbar Spine Cadaver Course”, Innsbruck, Austria.  

• Kwiecień 2011 – międzynarodowe szkolenie „Motion Preservation”, Audoubon, Pensylwania, USA.  

• Marzec 2012 – międzynarodowe szkolenie „Minimal Invasive in Lumbar Spine”, Denver, Colorado, USA.  

• Marzec 2013 – European Spine Course Diploma Module1, 2, and 3, Lucerne, Switzerland.  

• Listopad 2013 – Academia Medical Education „The Treatment of Adult Spinal Deformity, Netherlands.  

• Listopad 2013 – 20th International Spine Symposium, Brussels, Belgium.  

• Luty 2014 – międzynarodowe szkolenie „Endoscopic Spinal Surgery”, Heidelberg, Germany.  

• Kwiecień 2014 – European Spine Course Diploma completion, Strasbourg, France.  

• Luty 2015 – Evaluation and Treatment of Adult Spinal Deformity, USA.  

• Maj 2016 – Global Spine Congress, Singapore, Malaysia.  

• Październik 2016 – NASS Annual Meeting 2016, Boston, USA.  

• Październik 2017 – NASS Annual Meeting 2017, Orlando, USA.  
 
Członek towarzystw naukowych:  

• North American Spine Society.  

• Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.  

• Polskie Towarzystwo Neurochirurgów (PTNch).  

• Sekcja Neuroortopedii PTNch.  

• AOSpine (w przeszłości).  

• Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki (w przeszłości). 

 

 

 
 
RAFAŁ BARANOWSKI prof. dr hab. n. med.  
kardiolog, internista 
 
Absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM. Staże zagraniczne: Sant Pau Hospital oraz Institute of Cybernetics Barcelona. 
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie (Klinika zaburzeń rytmu serca, kierownik Pracowni Elektrokardiologii). Członek 
Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  
Konsultacje kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem:  

• zaburzenia rytmu serca,  
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• nadciśnienie tętnicze,  

• chorobą wieńcową (w tym po zawale serca),  

• wady zastawek,  

• niewydolność mięśnia sercowego.  

• Kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych, opieka przed i pooperacyjna, kontynuacja leczenia 
kardiologicznego w trybie ambulatoryjnym. Autor ponad 200 prac, w tym 90 autorskich. Autor podręczników 
EKG. Główne kierunki zainteresowań klinicznych i naukowych:  

o elektrokardiologia,  

o zaburzenia rytmu serca,  

o urządzenia wszczepialne – stymulatory, ICD, CRT.  

 
 
BEATA TARNACKA dr hab. n. med.  
neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej 
 

Wykształcenie:  

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie.  

• Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.  

• Uzyskała tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny w 2012 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie.  

Doświadczenie zawodowe:  

• Kierownik Katedry Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, I Wydział Lekarski w Warszawie.  

• Praca naukowa nad zagadnieniami paraplegii i tetraplegii u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. 
Przewodziła zespołowi naukowemu.  

• Adiunkt w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.  

• Adiunkt w Oddziale Neurologicznym.  

• Zastępca Kierownika Oddziału Rehabilitacji z Rehabilitacją Neurologiczną w Mazowieckim Centrum 
Rehabilitacji STOCER w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą.  

• Zarządzanie Oddziałem Neurologicznej Rehabilitacji dla pacjenta tetraplegicznego i paraplegicznego z opieką 
stacjonarną.  

• Asystent w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Wydział Fizjologii w Katowicach. 

 
 
PAWEŁ TURCZYN dr 
specjalista rehabilitacji medycznej 
 
Asystent w Klinice Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Asystent w Klinice 
Rehabilitacji I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.  

Obszary działalności: 

• Rehabilitacja w ortopedii, reumatologii, bóle krzyża, bóle odc. C kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa, zespoły 
przeciążeniowe. 

 
 

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW 
 
 
AGNIESZKA KUCZEWSKA mgr 
specjalista żywienia człowieka, dietetyk  
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• Konsultacje żywieniowe osób zdrowych i chorych.  

• Analiza składu ciała.  

• Układanie planów żywieniowych.  

• Warsztaty żywieniowe dla przedszkolaków, dzieci, rodziców, osób starszych nt. wpływu odżywiania na zdrowie.  

• Grupy wsparcia i warsztaty dla osób odchudzających się.  

• Diet coaching. 

 

 
KAROLINA DOBROWOLSKA mgr 
psycholog, neuropsycholog  
 

• Diagnoza i terapia neuropsychologiczna pacjenta.  

• Planowanie i prowadzenie terapii pacjentów z uszkodzeniami układu nerwowego.  

• Sporządzanie opinii neuropsychologicznych.  

• Poradnictwo i udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentom i ich rodzinom.  

• Przygotowywanie i prowadzenie autorskich ćwiczeń do terapii neuropsychologicznej.  
 

 
ALEKSANDRA CICHOCKA-FRYC mgr 
pedagog, logopeda  
 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie.  

• diagnoza i terapia (neuro)logopedyczna (afazja, dyzartria, niedokształcenie mowy, ORM, SLI),  

• planowanie i prowadzenie terapii pacjentów z uszkodzeniami OUN,  

• diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów dorosłych i dzieci (również niemowląt i noworodków),  

• diagnoza i terapia zaburzeń związanych z przyjmowaniem pokarmów (dysfagia) u niemowląt, dzieci i osób 
dorosłych,  

• diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD),  

• diagnoza i terapia dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu.  

 
ZESPÓŁ FIZJIOTERAPEUTÓW 
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 NIERUCHOMOŚCI 
 
Constance Care Centrum Rehabilitacji zlokalizowane jest w gminie Konstancin-Jeziorna, jedynym uzdrowisku na 
Mazowszu, 200 m od lasu Kabackiego, 1 km od Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie oraz 2,5 km 
od Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornej.  
 
Centrum Rehabilitacji znajduje się na działce, która jest własnością Constance Care. Realizowana jest rozbudowa 
Centrum o kompleks złożony z części pobytowej, bloku operacyjnego, rehabilitacji i diagnostyki – ETAP II oraz ETAP III. 
Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, unikalne w skali gminy, pozwalają na zrealizowanie 
planowanej inwestycji. 
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Obecna powierzchnia użytkowa Centrum Rehabilitacji Constance Care wynosi ok. 940 m2. Do tego należy doliczyć 
pomieszczenia techniczne na poddaszu obiektu (około 250 m2). 
 
Na pomieszczenia użytkowe składają się:  

• powierzchnie usługowe; gabinety zabiegowe, sale terapeutyczne, szatnie i toalety, recepcja. Powierzchnie 
mieszkalne i pobytowe dla pacjentów: 6 pokoi pobytowych jedno i dwuosobowych, pomieszczenia 
ogólne/jadalnia, kuchenka do przygotowywania napojów, śniadań i kolacji. Powierzchnie socjalne dla 
terapeutów – szatnie, toalety, powierzchnie techniczne oprócz wymienionej wyżej powierzchni na poddasz  

 
Posiadane zasoby środków trwałych w skrócie to:  

• Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, położone w miejscowości Kierszek przy ul. Działkowej 
125, Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Piasecznie nr WA5M/00377307/7 oraz 
WA5M/00242678/3 o łącznej powierzchni 29 731 m2 o wartości zgodnie z Operatem Szacunkowym z grudnia 
2018 roku 17 262 000 zł.  

• Inne środki trwałe (w tym urządzenia i maszyny) o stanie wartości na początek 2021 roku około 2 100 000 zł.  
 
Na część pobytową ośrodka Centrum Rehabilitacji składa się 6 pokoi do pojedynczego lub podwójnego wykorzystania z 
łazienkami. Dzięki czemu Centrum ma możliwość prowadzenia intensywnej terapii w ramach pakietów pobytowych: 
tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych i dłuższych.  
 
Cały obiekt Centrum Rehabilitacji jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Bezpośrednio na terenie Constance Care w Kierszku znajduje się parking na ok. 40 samochodów.  
Teren Centrum Rehabilitacji jest ogrodzony i monitorowany.  
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6.16.8 STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI 
 
Czynnikiem wzrostu obecnym w strategii rozwoju Spółki Constance Care jest przede wszystkim rozbudowa Constance 
Care Centrum Rehabilitacji i utworzenie Constance Care Szpital & Centrum Rehabilitacji Robotycznej. Emitent jest 
właścicielem terenów inwestycyjnych sąsiadujących z obecnie działającym Centrum Rehabilitacji. Po ukończeniu 
budowy II ETAPU Spółka planuje rozszerzyć zakres oferowanych usług o małoinwazyjne zabiegi operacyjne, konsultacje 
medyczne, usługi diagnostyczne i dodatkowe terapie rehabilitacyjne.  
 
Pozostałymi elementami strategii rozwoju są: 

• Constance Care jako jedna z pierwszych firm na świecie, została włączona do programu Cyberdyne HAL® for 
Kids, co pozwoli na rozszerzenie świadczonych usług w zakresie rehabilitacji z użyciem egzoszkieletu o dużą 
grupę dzieci ze schorzeniami narządu ruchu.  

 

• Constance Care podpisało wstępną umowę o współpracy z jedną z najlepszych sieci szpitali i klinik z USA Mt. 
Sinai Hospitals. Umowa ma charakter wyłączności na terenie Polski i obejmuje transfer know-how, dostęp do 
prowadzonych badań, wykorzystanie rezultatów do ulepszania oferty. Założeniem jest posiadanie własnego 
laboratorium, działalność szkoleniowo-dydaktyczna i realizacja prac badawczo-rozwojowych.  

 

• Constance Care jest i będzie utrzymywać w przyszłości pozycję ośrodka referencyjnego dla najnowszych 
technologii, dlatego współpracuje z największymi ośrodkami uniwersyteckimi i Instytutami Badawczymi w 
Polsce i na świecie.  

 

• Constance Care w sposób ciągły rozwija kompetencje pracowników prowadząc wewnętrze i zewnętrzne 
szkolenia zespołu fizjoterapeutów i lekarzy.  
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• Constance Care Centrum Rehabilitacji planuje otworzyć filie we współpracy z polskimi i zagranicznymi 
partnerami medycznymi pod hasłem „znaku jakości” Constance Care.  

• Constance Care, przy pomocy Stowarzyszenia „Want2Walk”, utworzonego w 2017 roku, realizuje projekt 
pomocy osobom poszkodowanym z urazem rdzenia kręgowego. 

 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ETAP II i ETAP III 

 
 

 

 

 

 

Koncepcja architektoniczna ETAP II i ETAP III. 

Projekt rozbudowy Constance Care jest realizowany na terenie położonym bezpośrednio przy działającym już Centrum 
Rehabilitacji. Powierzchnia inwestycyjna wraz z towarzyszącą zielenią to około 2,5 ha. Rozbudowa Constance Care 
Szpital & Centrum Rehabilitacji Robotycznej zakłada dwa etapy inwestycyjne:  

- w II Etapie, lata 2021/2022, budowę obiektu o powierzchni około 6500 m2 oraz  

- w III Etapie, do roku 2023, rozbudowę o obiekt wielkości 3500-4000 m2, dający możliwość dalszego rozwoju działalności 
Constance Care.  

Kompozycja terenu zielonego o charakterze wewnętrznego parku zdrojowego zrealizowana będzie w II Etapie. 
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II ETAP  
Rozbudowa Constance Care Centrum Rehabilitacji o: 
 
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 
 
Blok operacyjny złożony z dwóch sal operacyjnych  

• operacje małoinwazyjne w obszarze kręgosłupa 

• operacje ortopedyczne  

• operacje kardiologiczne  
 
Cel:  

• znaczne zwiększenie grupy docelowej wśród polskich jak i zagranicznych pacjentów  

• zachęcenie pacjentów kompleksową ofertą: konsultacja medyczna - diagnostyka - zabieg operacyjny - 
rehabilitacja, jak i ciągłą odpowiedzialnością zespołu medycznego podczas całego procesu leczenia.  

 
Wybrane elementy wyposażenia  

o Roboty wspomagające operacje: – robot medyczny Globus – robot medyczny DA VINCI -System 
endoskopowy do małoinwazyjnych operacji  

o Diagnostyka śródoperacyjna: – O-Arm – Ramię C  
o Oddział Diagnostyczny: – Rezonans Magnetyczny – Tomograf – E-OS X Ray – USG 

 
 

 
ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 
Oddział wyposażony będzie między innymi w najnowocześniejsze urządzenia obrazowania medycznego, takie jak:  

• EOS- X Ray 

• Tomograf- CT 

• Rezonans - MR 
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• Aparaty USG 
 
 
 

ODDZIAŁ REHABILITACJI Z CZĘŚCIĄ POBYTOWĄ 
 

• Sale do rehabilitacji ruchu wyposażone w urządzenia robotyczne HAL®, HAL® for KIDS, GEO System, i inne 

• hydroterapia – uzupełnienie funkcji potrzebnej dla wielu pacjentów 

• gabinety lekarskie oraz ambulatoryjne  

• sale prezentacyjne / wykładowe, realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych – współpraca z Uczelniami, 
Instytutami, Partnerami Zagranicznymi w zakresie realizacji wspólnych projektów B+R, wdrożenie i 
wprowadzanie na rynek najnowszych technologii w celu utrzymywania oferty CC na najwyższym poziomie usług 

• 30 pokoi pobytowych z całodzienną opieką pielęgniarską i medyczną w II ETAPIE (w III ETAPIE zakładana 
liczba pokoi: 40-50) – możliwość przyjmowania większej ilości pacjentów na długoterminowe pobyty 
rehabilitacyjne i pacjentów we wcześniejszej fazie niż obecnie – znaczne zwiększenie potencjalnej grupy 
pacjentów 

• kuchnia/restauracja – żywienie pacjentów o różnych potrzebach i upodobaniach żywieniowych, miejsce 
spotkań i odpoczynku 

• Sale Rehabilitacji Robotycznej 
o terapia ręki i dłoni  
o terapia i diagnostyka chodu  
o hydroterapia 

 
Spółka planuje sfinansować wyżej opisaną inwestycję z następujących źródeł: 

• Środki własne Emitenta, 

• Przyszłe zyski, 

• Finansowanie dłużne, przez co należy rozumieć kredyt bankowy bądź finansowanie przez instytucję, np. 
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., 

• Dotacje unijne. 
 

6.16.9 OTOCZENIE RYNKOWE, PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA NA KTÓRYM DZIAŁA EMITENT 

• Rynek, na którym działa Constance Care to rynek usług medycznych finansowany ze środków niepublicznych 
(m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe, fundacje, organizacje charytatywne) oraz prywatnych.  

• Działalność Spółki ukierunkowana jest na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia osób ze schorzeniami 
neurologicznymi i ortopedycznymi narządu ruchu w wyniku różnych zdarzeń losowych, chorobowych czy 
związanych ze starzeniem się organizmu. Z oferty Spółki coraz częściej korzystają zagraniczni pacjenci, dlatego 
tak ważne jest rozbudowanie Centrum Rehabilitacji Robotycznej o odpowiednie zaplecze medyczne spełniające 
najwyższe standardy, mogące sprostać specyficznym wymaganiom pacjentów z różnych stron świata.  

• Należy pamiętać, iż Constance Care to jeden z trzech ośrodków w Europie i jedyny ośrodek w Polsce posiadający 
urządzenie HAL®. W Europie i na świecie znajduje się niewiele placówek medycznych, które można by 
porównać z Constance Care w zakresie proponowanej oferty usług. Kliniki w Niemczech czy USA, które również 
posiadają egzoszkielet HAL®, będąc jednymi z największych ośrodków medycznych w swoich krajach, są 
potwierdzeniem elitarności środowiska, w którym działa Constance Care. Porównując, oferta Constance Care, 
dzięki własnemu know-how, jest bardziej kompleksowa i zdecydowanie korzystniejsza cenowo ze względu na 
poziom cenowy różnych świadczeń w Polsce.  

• Constance Care nie posiada bezpośredniej konkurencji. Mało jest ośrodków, które oferowałyby pacjentom tak 
kompleksowe rozwiązania rehabilitacyjne wspomagane najwyższej jakości unikalną technologią. Rozbudowa o 
II ETAP pozwoli na rozszerzenie zakresu usług i spozycjonowanie Spółki w unikalnym na skalę światową 
obszarze usług medycznych oferujących najwyższą jakość w tak szerokim zakresie. Szczególnie ważnym 
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elementem dla pacjenta będzie jednorodna odpowiedzialność kadry medycznej Constance Care za cały proces 
leczenia od pierwszych Konsultacji, Diagnostykę, ewentualną operację i cały proces rehabilitacyjny. W związku 
z realizacją II ETAPU unikalna pozycja na rynku zostanie utrzymana a potencjalna konkurencja zdystansowana. 
 

6.16.10 PROGRAMY UNIJNE  
 
Constance Care zrealizowało w ostatnim czasie dwa projekty finansowane przez Unię Europejską. Pierwszym z nich był 
2,5 letni projekt dedykowany dzieciom w wieku 5 – 18 lat pod nazwą: Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wartość projektu wyniosła 1.95 mln złotych. Został on zakończony w czerwcu 
2021 r. Drugim projektem był projekt dedykowany dzieciom z klas 1-6 pod nazwą: „Kręgosłup idzie do szkoły -
diagnostyka i rehabilitacja wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.” Wartość projektu wyniosła ok. 0,6 mln złotych i 
został zakończony w marcu 2021 r. Emitent planuje starty w kolejnych programach finansowanych przez UE, 
samodzielnie lub we współpracy z Uniwersytetami, Uczelniami technicznymi, Instytutami Badawczymi i innymi 
partnerami z Polski i zza granicy. 

 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I Z AGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI 
KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM 
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 Emitent nie dokonał inwestycji krajowych oraz zagranicznych, w tym 
inwestycji kapitałowych. 

 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, 
UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM  

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte i nie są prowadzone postępowania: upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 
likwidacyjne.  

 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, 
ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM  

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte i nie są prowadzone postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 

 INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, 
POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W 
TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ 
WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W 
NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ 
EMITENTA 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania przez organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, 
włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które 
mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub 
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC 
POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z 
KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ 

Główne grupy zobowiązań Emitenta przedstawiają się następująco:  
 

PASYWA (W PLN) 31.12.2020 r. 
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ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  11.089.307,62 

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  1.221.601,40 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  7.760.804,47 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  1.867.339,23 

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 239.562,52 

 INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA 
WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 
ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM  

W 2020 r. nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wynik za okres objęty 
zamieszczonym sprawozdaniem finansowym. 

 WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I 
FINANSOWEJ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA 
ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZAMIESZCZONEGO W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 
Zawarto dedykowane umowy z firmami ubezpieczeniowymi – Warta oraz PZU. Stworzone zostały specjalne pakiety 
terapeutyczne, w tym uwzględniające terapię HAL®. Pierwsi pacjenci skierowani przez ubezpieczycieli odbyli pełne cykle 
rehabilitacyjne w Constance Care.  
 
Opracowano założenia pod rozbudowę Centrum Rehabilitacji o kompleks szpitalny złożony z części pobytowej, bloku 
operacyjnego, rehabilitacji i diagnostyki, zlokalizowany na terenie działki należącej do Spółki.  
 
Spółka Constance Care podpisała nową umowę z TUiR WARTA. Osiągnięto porozumienie z woj. warmińsko-mazurskim 
w sprawie współpracy w rozwoju turystyki zdrowotnej. Została uzgodniona współpraca z Akademią Wychowania 
Fizycznego w Warszawie (AWF) przy budowie ośrodka wsparcia sportowego. Uzgodniono rozszerzenie zakresu 
współpracy z Cyberdyne i podpisano nową umowę.  
 
Spółka otrzymała rekomendację Zespołu Negocjacyjnego PZU S.A. do zawarcia umowy ramowej w zakresie zakupu usług 
rehabilitacyjnych, na okres od maja 2021 roku do maja 2024 roku. 
 

 

 ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA 

6.24.1 ZARZĄD EMITENTA  

 
J. JACEK WALUKIEWICZ  
Prezes Zarządu 
 
Kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku. 
 
 
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Hydrotechnicznej.   
Pan J.Jacek Walukiewicz jest związany ze Spółką od początku jej działalności. Jest twórcą i dyrektorem wykonawczym 
koncepcji budowy i uruchomienia nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego Constance Care. Współpracuje z polskimi i 
zagranicznymi przedsiębiorstwami przy planowaniu i realizacji różnych inwestycji budowlanych, energetycznych i 
infrastrukturalnych jako doświadczony doradca i koordynator w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania zarówno 
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w dziedzinach technicznych, jak i inwestycyjnych. Inicjator i wykonawca własnych koncepcji projektowych i 
inwestycyjnych, w tym m.in. Constance Care, osiedla domów jednorodzinnych w Konstancinie- Jeziorna, Kierszek.  

• Od 2016 roku nadzoruje wszelkie prace koncepcyjne i wykonawcze związane z budową i uruchomieniem 
Centrum Rehabilitacji Robotycznej w Kierszku, gmina Konstancin Jeziorna. Kooperuje z czołowymi europejskimi 
Klinikami Uniwersyteckimi, w tym m.in. Kliniką Uniwersytecką Ludwig-Maksimilians z München, Kliniką 
Uniwersytecką Medizinisches z Innsbrucku, Kliniką Uniwersytecką Bergmannsheil z Bochum, Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego, Centrum Zdrowia Dziecka, Politechniką 
Warszawską.  

• Od 2014 – Centrum Rehabilitacyjne w Konstancji – Konstancin-Jeziorna – projekt, nadzór, wdrażanie, rozwój i 
zarządzanie. Współpraca – jako polski partner – z Cyberdyne Inc. z Japonii, Kliniką Uniwersytecką 
Bergmannsheil z Bochum i Cyberdyne Care Robotics w Niemczech.  

• 2009 – 2013 – planowanie rozwoju sieci klinik medycyny naturalnej i domów opieki, współpraca z austriackimi 
firmami, w tym Humanomed, Humanitas, szpitalami (UBM Group-Austria), opracowywanie strategii rozwoju, 
prywatyzacja i konsolidacja szpitali w Polsce.  

• 2006 – 2012 – RAFAKO S.A. – współpraca w ramach konsorcjum firm JJW Hoberg-RAFAKO-Mexem, 
przygotowanie planów opartych na założeniach dla projektów inwestycyjnych w Indonezji we współpracy z 
Indonezyjską Grupą Inwestycyjną SATMARINDO.  

• 2005 – 2012 – UBM (Austria), Donau-Finanz (Austria) - koncepcja inwestycji, projekt, założenia, negocjacje, 
organizacja grupy inwestycyjnej, przygotowanie projektu i nabycie pozwolenia na budowę dla jednego z 
największych parków biznesowych w Europie – POLECZKI BUSINESS PARK w Warszawie z powierzchnią 
użytkową ok. 220 tys. m2. Zagospodarowanie zabudowy jednorodzinnej MAŁOCICE – planowanie, 
projektowanie, aranżacje, koordynacja.  

• 2003 – 2005 – Wien Süd AG (Austria) – partner i konsultant firmy deweloperskiej – opracowuje strategię 
ekspansji na Polskę.  

• 2002 – 2004 – Bank Austria, Bank Austria Immobilien, PKO BP - partner, Project Manager, Konsultant dla PKO 
Nieruchomości - opracowanie strategii, założenia projektowe i inwestycyjne dla Fort Mokotów development 
projekt na Żwirki i Wigury w Warszawie.  

• 1999 – 2008 – Osiedle domów jednorodzinnych w Konstancinie-Jeziornej, Kierszek – inwestor, właściciel 
koncepcji, wykonawca.  

• 1997 – 2001 – Współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa i partnerem firmy Elektrim, konsultantem i 
współzałożycielem biura projektowego BKJ Group, które opracowało projekty i koordynowało inwestycje: Most 
Świętokrzyski i tunel Wisłostrady wzdłuż Wisły w Warszawie.  

• 1996 – 999 – Bilfinger Berger AG (Niemcy) – konsultant, partner, projektant i wykonawca kilkunastu projektów 
w Polsce.  

• 1992 – 1997 – Konsultant Mannesmann AG w Polsce.  

• 1990 – 1992 ROGNER BAU AG (Austria) – Hotel Sobieski w Warszawie - koordynator, projektant.  

• 1986 – 1990 "Instalprojekt" Industrial Installation Design Office - projektant, szef biura projektowego, dyrektor 
ds. eksportu.  

• Od 1990 – właściciel i Prezes Zarządu firm:  

− J&J Project Management Sp. z. o.o.  

− JJW Hoberg Sp. z o.o.  

− Constance Care Sp. z o.o.  
 
Posiadane kwalifikacje: 

• Rozległa wiedza na temat procesu opracowywania i realizacji projektów inwestycyjnych, ekspertyzy w zakresie 
regulacji, negocjacji i procesu aranżacji, kompleksowego projektowania i opracowywania strategii rozwoju;  

• Kontakty biznesowe w Europie, Azji i Ameryce.  

• Umiejętność zarządzania dużymi grupami pracowników o różnych kompetencjach.  

 

Wymagane Informacje  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Brak 
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Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

JJW Hoberg Sp. z o.o. Prezes Zarządu, JJW Hoberg Sp. z o.o. Sp.kom. Prezes Zarządu, 
NTG Sp. z o.o. Członek Zarządu, Mazowiecka Kamienica Artystyczna Prezes Zarządu (w likwidacji) 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa 
handlowego 
 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 

Brak zaistnienia upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
 

Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki ani organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

Informacje, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

 
AGATA WALUKIEWICZ  
Członek Zarządu 
 
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku. 
 
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Hydrotechniki.  
Pani Agata Walukiewicz jest związana ze Spółką od początku jej działalności jako współtwórca i współwłaściciel oraz 
Dyrektor ds. Technicznych. 
Posiada doświadczenie w przygotowaniu wytycznych i wdrożeniu w Centrum Medycyny Koncentrycznej  
i Rehabilitacyjnej Konstancji – Konstancin-Jeziorna odpowiadając jako dyrektor techniczny za nadzór, wdrożenie, rozwój 
i zarządzanie.  
 

• W spółce JJW Hoberg Sp. z o.o. pełniła funkcję kierownika projektu odpowiedzialna za rozwój, planowanie sieci 
klinik medycznych i domów opieki, współpracę z austriackimi firmami, w tym Humanomed, Humanitas, szpitale 
(grupa UBM – Austria) oraz strategie rozwoju.  
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• Jako kierownik projektu UBM (Austria), Donau-Finanz (Austria) odpowiadała za koncepcję inwestycyjną, 
projekt, przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę dla jednego z największych parków 
biznesowych w Europie – POLECZKI BUSINESS PARK w Warszawie o powierzchni użytkowej około. 220 tys. m2 
Rozbudowa dużego osiedla w MAŁOCICE – planowanie, projektowanie, aranżacje, koordynacja,  

• Jako kierownik projektu Bank Austria, Bank Austria Immobilien, PKO BP, opracowała strategię, Założenia 
projektowe i inwestycyjne dla projektu deweloperskiego Fort Mokotów przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.  

• W spółce J & J Project Management Sp. z o.o. pełniła funkcje:  
o kierownik projektu – projektant – Bilfinger u. Berger AG (Niemcy), rozlewnia w Łęczycy, budynki 

biurowe w Warszawie,  
o projektant – osiedla mieszkaniowe w Warszawie, projektowanie infrastruktury, 
o projektant – kilka budynków biurowych i hoteli w Polsce i Europie -Mannesmann Anlagenbau Austria., 
o projektant, manager na miejscu -Miasto projekt Warszawa, Elbud Warszawa. 

 
Pani Walukiewicz posługuje się biegle językiem niemieckim oraz ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim i 
rosyjskim.  
 

Wymagane Informacje  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Brak 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Brak 

Informacje na temat prawomocnych wyroków na mocy których osoba została skazana za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa 
handlowego 
 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 

Brak zaistnienia upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
 

Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki ani organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

Informacje, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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6.24.2 RADA NADZORCZA EMITENTA 
  
Jerzy Bednarek 
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Zarządzający Podmiotami Grupy DSBJ, Absolwent i były pracownik naukowy Wydziału Automatyki, Elektroniki i 
Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiował również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Wyższej 
Szkole Bankowej w Poznaniu. Po ukończonych studiach politechnicznych brał udział w unikalnym programie 
zorganizowanym przez United Nations Industrial Development Organization, który dotyczył przygotowywania 
biznesplanów i feasibility study na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma bogate 
doświadczenie w pracach nad rozwojem przedsiębiorstw i ich finansowaniem. Brał bezpośredni udział w ponad 500 
projektach w różnych branżach, m.in. w energetyce (Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia, Elektrownia Rybnik, Urząd 
Miasta Rybnik, Lindleya OZE), przemyśle motoryzacyjnym i high tech (International Auto Parts Ltd, Klokkerholm 
Karoserie Diele AS, Masterform, INWET), ITC (Bank PBK / BPH, wirtuale.pl, STK Technology, DATA Walk, HoloAir), 
usługach finansowych (ING Lease Polska, WCL Herbico, Marka), usługach doradztwa biznesowego (Dom FINCO, Morison 
Grupa Finanse, Morison International), przetwórstwie żywności i produkcji, a także sprzedaży usług oraz produktów 
FMCG, w czym specjalizuje się od 1995 roku (SPAR Polska, Piotr i Paweł, Mobitel, Mlekoma, Nata). Członek rad 
nadzorczych spółek produkcyjnych i technologicznych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych. Własną działalność gospodarczą prowadzi od 1992 roku. Mówi biegle po angielsku. 
 

Wymagane Informacje  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

brak 
 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

DSBJ GROUP S.A. – Prezes Zarządu, akcjonariusz, nadal 
DSBJ BIZ sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik, nadal 
DSBJ AFRICA Ltd. sp. z o.o. – Członek Zarządu, nadal 
Europejski Fundusz Sportowy sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik, nadal 
AQT Water S.A., członek Rady Nadzorczej, złożona rezygnacja, nie pełni funkcji 
HTSO sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik - złożona rezygnacja z pełnienia członka Zarządu oraz nie jest już 
wspólnikiem 
Warszawska Izba Gospodarcza – członek Rady Nadzorczej, nadal 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - członek Komisji Rewizyjnej, nadal 
Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe – członek Komisji Rewizyjnej, nadal 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa 
handlowego oraz tego typu postepowań  
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Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 

Brak zaistnienia upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
 

Informacje czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki ani organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 
 
 
 
Nowiński Adam  
dr n. med. 
Członek Rady Nadzorczej  
 
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych, 
doświadczony w intensywnej terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce jak i w najlepszych 
ośrodkach medycznych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech i Hiszpanii. Obecnie pracownik naukowy Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Zaangażowany badacz naukowy, czynny uczestnik światowych konferencji 
naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce pulmonologicznej. Specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji 
przewlekłych chorób układu oddechowego. 
 

Wymagane Informacje  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

brak 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Screenmed sp. z oo., Członek Zarządu 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 
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Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa 
handlowego 
 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 

Brak zaistnienia upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
 

Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki ani organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

Informacje, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 
 
 
 
Baranowski Rafał Szczepan  
prof. dr hab. n. med. 
Członek Rady Nadzorczej 
 
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Kardiolog, Internista.  
Absolwent I Wydz. Lekarskiego WUM. Staże zagraniczne: Sant Pau Hospital oraz Institute of Cybernetics Barcelona. 
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie (Klinika zaburzeń rytmu serca, kierownik Pracowni Elektrokardiologii). Członek 
Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych, opieka przed i 
pooperacyjna, kontynuacja leczenia kardiologicznego w trybie ambulatoryjnym. 
Autor ponad 200 prac, w tym 90 oryginalnych. Autor podręczników EKG. 
Główne kierunki zainteresowań klinicznych i naukowych: elektrokardiologia, zaburzenia rytmu serca, urządzenia 
wszczepialne – stymulatory, ICD, CRT. Konsultacje kardiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii pacjentów z 
zaburzeniem rytmu serca oraz nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową (w tym po zawale serca), wadami 
zastawkowymi, niewydolnością serca, kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych, opieka przed i pooperacyjna, 
kontynuacja leczenia kardiologicznego w trybie ambulatoryjnym. 
 

Wymagane Informacje  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Brak 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  
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Brak 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa 
handlowego 
 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 

Brak zaistnienia upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
 

Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki ani organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

Informacje, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 
 
Piotr Tomasz Borowicz  
dr n. chem. 
Członek Rady Nadzorczej 
 
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1970). Posiada stopień naukowy doktora chemii, uzyskany 
na Politechnice Warszawskiej w 1985 r. Ponadto ukończył kurs zarządzania przedsiębiorstwem CORP−MAN (Stockholm 
School of Economics) oraz kursy z dziedziny systemów jakości. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1970 r. w 
Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych POLFA, gdzie do 1985 r. pracował jako technolog. 
W 1986 r. rozpoczął pracę w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków (IBA), początkowo jako kierownik pracowni, w 
latach 1992 - 1995 piastował stanowisko zastępcy dyrektora ds. technologicznych, a od 1996 r. do 2017 r. był dyrektorem 
IBA, gdzie m. in. organizował i współrealizował opracowanie technologii i uruchomienie produkcji przemysłowej licznych 
antybiotyków oraz biosyntetycznej insuliny ludzkiej, Gensulin. Jest autorem/współautorem wielu patentów i publikacji 
naukowych. Piotr Borowicz był m. in. członkiem Rady Nadzorczej BIOTON SA w latach 1994 – 2013, członkiem Komitetu 
Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w latach 2000 – 2014, członkiem Komisji do spraw organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych przy Ministrze Środowiska w latach 2002 -2010 oraz Interdyscyplinarnego Zespołu do 
Spraw Rozwoju Biogospodarki Ministra Edukacji i Nauki w latach 2006 -2008. 
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Wymagane Informacje  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Brak 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Brak 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa 
handlowego 
 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 

Brak zaistnienia upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
 

Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki ani organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

Informacje, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 
 
Paweł Stanisław Lis 
dr n. med. 
Członek Rady Nadzorczej 
 
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Neurochirurg, Specjalista chirurgii kręgosłupa. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. I Wydział Lekarski, 
Specjalizacja z neurochirurgii zakończona pozytywnie egzaminem państwowym. Od 2005 roku prowadzi własną 
działalność gospodarczą jako Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Lis, ściśle współpracując w międzyczasie z Kliniką 
Neurochirurgii AM SP CSK w Warszawie, Oddziałem Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji w Konstancinie–Jeziornej, Oddziałem Ortopedii Szpitala Solec w Warszawie, Oddziałem Ortopedii Szpitala 
w Garwolinie, Oddziałem Neurochirurgii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ponadto współpraca z Kliniką, 
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LekMed, Centrum Medycznym Gamma oraz obecnie z Constance Care Szpitalem &Centrum Rehabilitacji Robotycznej. 
Obecnie członek towarzystw naukowych takich jak: North American Spine Society, Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Kręgosłupa, Polskie Towarzystwo Neurochirurgów (PTNch), Sekcja Neuroortopedii PTNch, a w przeszłości AOSpine oraz 
Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki. Specjalizuje się m.in. w: endoskopowym usuwaniu przepukliny jądra 
miażdżystego krążka międzykręgowego dysku w odcinku lędźwiowym, korekcjach i stabilizacjach deformacji kręgosłupa, 
leczeniu kręgozmyku ze stabilizacją, usuwaniu przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego dysku w 
odcinku lędźwiowym – mikrodyscectomia, usuwaniu przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego dysku w 
odcinku szyjnym z wykorzystaniem ruchomej protezy lub stabilizacji, odbarczeniach struktur nerwowych i stabilizacji z 
wykorzystaniem śrub, prętów i implantów międzytrzonowych (TLIF, PLIF,OLIF, ALIF), przezskórnych (MIS) odbarczeniach 
struktur nerwowych i stabilizacji z wykorzystaniem śrub, prętów i implantów międzytrzonowych, usuwaniu trzonu kręgu 
ze stabilizacją przednią (korporektomia szyjna, piersiowa, lędźwiowa) i protezą trzonu, kyfoplastyce w złamaniach 
osteoporotycznych, wertebroplastyce w złamaniach osteoporotycznych, chirurgicznym leczeniu urazów i nowotworów 
kręgosłupa. 
 

Wymagane Informacje  

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Brak 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Brak 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa 
handlowego 
 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 

Brak zaistnienia upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
 

Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki ani organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

Informacje, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO 
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Seria Liczba 
Akcji(szt.) 

Rodzaj Akcji Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów (%) 

A 582.500 Imienne 
uprzywilejowane 

dające po dwa 
głosy 

74,65 % 1.165.000 85,49 % 

A1 167.500 Zwykłe na 
okaziciela 

21,47 % 167.500 12,29 % 

B 

 

25.923 Zwykłe na 
okaziciela 

3,32% 25.923 1,9% 

C 

 

4.372 Zwykłe na 
okaziciela 

0,56% 4.372 0,32 

Suma 780.295  100% 1.362.795 100 % 

 
 
 

Znaczący Akcjonariusze Emitenta 
 

Akcjonariusze Razem liczba akcji Udział % Razem Głosy Udział % w głosach 

J.Jacek Walukiewicz  582 500 74,65 1 165 000 85,49 

Agata Walukiewicz  145 000 18,58 145 000 10,64 

Pozostali  
(free float) 

52 795 6,77 52 795 3,87 

Razem  780295 100% 1 362 795  100% 
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7 SPRAWOZDANIA FINANSOWE  

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  ZA OKRES OD 1 
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU
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 SPRAWOZDANIE Z BADANIA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.  
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 DANE FINANSOWE EMITENTA ZA I I II KW. 2021 R. (W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 5 UST. 4.1 I 4.2 
ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ASO)  

7.3.1 INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI  

 

Do sporządzenia skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych za I i II kw. 2021 r. zastosowano zasady 
rachunkowości w zakresie niezmienionym w odniesieniu do zasad zastosowanych przy sporządzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego za 2020 r.  

7.3.2  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA I KWARTAŁ ORAZ II KWARTAŁ 2021 ROKU  
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Powyższe raporty okresowe (za I i II kwartał 2021 r.) zostały sporządzone przy założeniu, że Emitent będzie kontynuować 
działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza, ani nie jest zmuszony zaniechać 
działalności, ani istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania działalności przez Emitenta. Rachunki przepływów pieniężnych zostały sporządzone 
metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportów okresowych są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 
września 1994 (z późn. zm.). Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione 
na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 

7.3.3 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO 
DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  

 

 

W I i II kwartale roku 2021 wpływ na działalność Constance Care, w dalszym ciągu miała pandemia covid-19.  

W związku z pandemią również towarzystwa ubezpieczeniowe kontynuują politykę niekierowania osób 

poszkodowanych na rehabilitację z obawy o zakażenie i ewentualne oskarżenie. 

W związku z powyższym, prowadzona jest przez Constance Care polityka ograniczonej ilości godzin usług 

fizjoterapeutycznych i zmniejszenie czasu zatrudnienia fizjoterapeutów z 5/6 dni w tygodniu do 4 dni w tygodniu. 

Kontynuowane są terapie pacjentów stacjonarnych w tym pacjentów (dwoje) korzystających z najdroższej formy terapii 

- terapii HAL. Są to pacjenci przebywający w CC od roku 2020, opłacani przez towarzystwa ubezpieczeniowe - PZU i 

ERGOHestia. 

W związku z kończącą się umową o współpracy pomiędzy Constance Care i PZU, dotyczącą obsługi osób 

poszkodowanych, PZU zwróciło się do Constance Care z propozycją zawarcia nowej umowy na kolejne 3 lata. Umowa 

została zawarta w maju. 

W związku z zatrudnieniem w TU WARTA nowego dyrektora, w wersji online odbyły się spotkania pomiędzy Constance 

Care i grupą osób odpowiedzialnych za likwidacje szkód osobowych w WARCIE, w tym z nowym dyrektorem. Omówiono 

dotychczasowe działania i uzgodniono, że w ciągu roku 2021 wzmocnimy wspólne działania marketingowe i opracujemy 

wspólną strategię. 

Constance Care i AWF Warszawa podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy nad realizacja projektu - 

Centrum Wspomagania Rozwoju Fizycznego Sportowców, na wzór programu działającego w Japonii. Firma Cyberdyne 

wyraziła zainteresowanie współpracą przy tworzeniu projektu, obiecała dostarczenie najnowszych urządzeń 

robotycznych HAL Lumbar Type. 

W celu wzmocnienia działań marketingowych i zwiększenia rozpoznawalności Constance Care, zrealizowane zostały 

nagrania filmowe i wraz z firmą dsbj przygotowywana jest kampania internetowa. 

 
 

7.3.4 JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - 
STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY 
ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW FINANSOWYCH 

 
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.  
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7.3.5 INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 
INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI  

 
W raportowanym okresie Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie i prowadzonej działalności gospodarczej.  
 

7.3.6 INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ 30.06.2021, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Seria Liczba 
Akcji(szt.) 

Rodzaj Akcji Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów (%) 

A 582.500 Imienne 
uprzywilejowane 

dające po dwa 
głosy 

74,65 % 1.165.000 85,49 % 

A1 167.500 Zwykłe na 
okaziciela 

21,47 % 167.500 12,29 % 

B 

 

25.923 Zwykłe na 
okaziciela 

3,32% 25.923 1,9% 

C 

 

4.372 Zwykłe na 
okaziciela 

0,56% 4.372 0,32 

Suma 780.295  100% 1.362.795 100 % 

 
 
 

Znaczący Akcjonariusze Emitenta 
 

Akcjonariusze Razem liczba akcji Udział % Razem Głosy Udział % w głosach 

J.Jacek Walukiewicz  582 500 74,65 1 165 000 85,49 

Agata Walukiewicz  145 000 18,58 145 000 10,64 

Pozostali  
(free float) 

52 795 6,77 52 795 3,87 

Razem  780295 100% 1 362 795  100% 

 

7.3.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE 
ETATY  

 
Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 3 osoby. 
 

8 ZAŁĄCZNIKI 

   ODPIS AKTUALNY EMITENTA Z KRS 
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 TEKST STATUTU EMITENTA  

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

1. Spółka działa pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: CONSTANCE CARE S.A. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą spółki jest Warszawa. 
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 3. 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
2. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

jak i poza jej granicami, a także tworzyć lub nabywać inne jednostki, być wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych 
spółkach z udziałem kapitału polskiego lub zagranicznego, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych 
w kraju i za granicą. 

3. Spółka została utworzona na skutek przekształcenia spółki CONSTANCE CARE spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000026158, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 551-570 i 577-580 Kodeksu 
Spółek Handlowych. 

4. Założycielami Spółki są Wspólnicy przekształconej CONSTANCE CARE Sp. z o.o. tj. Pan Jarosław Jacek Walukiewicz, 
Pani Agata Walukiewicz oraz Pan Jerzy Bednarek. 

 

§ 4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
a. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna, 
b. 86 – Opieka lekarska, 
c. 86.10.Z - Działalność szpitali, 
d. 36 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 
e. 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem Handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 
f. 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
g. 55 - Zakwaterowanie, 
h. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
i. 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
j. 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 
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Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez 
Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć 

złotych) i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o 

wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:  

a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości 

nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda 

z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, 

b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 

0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 

c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 

zł (dwadzieścia groszy) każda,  

d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł 

(dwadzieścia groszy) każda. 

2. Akcje serii A i A1 zostały objęte przez wspólników założycieli w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 

4. Akcje mają formę materialną dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje mogą podlegać 

dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

§ 6. 

1. Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. 
2. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej 

dotychczasowych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu 

nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu 
kapitału zakładowego stanowi inaczej. 

 

§ 7. 

W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich akcjonariuszy i innych 
jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. 

 

§ 8. 

Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji imiennych osobie trzeciej wymaga zgody Zarządu w formie uchwały, pod rygorem 
nieważności. Zgody Zarządu wymaga także zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, wyrażona w formie uchwały, 
pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz z zastrzeżeniem art. 

363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki i sposób umorzenia akcji. 
3. Akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone, otrzyma wynagrodzenie w formie pieniężnej bądź niepieniężnej 

w zamian za umarzane akcje, chyba że wyrazi zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia. 

 

§ 10. 

Organami Spółki są: 
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a) Walne Zgromadzenie, 
b) Rada Nadzorcza, 
c) Zarząd. 

§ 11. 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki w miejscowości Kierszek 
lub Konstancinie-Jeziornie. 

2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy 
akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. 

3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały bez 
formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do 
postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

4. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte, jeżeli jest na nim 
reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 
 

§ 12. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku 
obrotowego w celu zbadania i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
za poprzedni rok obrotowy, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, udzielenia członkom 
organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w razie, gdy Zarząd nie uczyni 
tego w terminie określonym w art. 12 ust. 1 powyżej. 

3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także pozostałe sprawy związane z działalnością 
Spółki. 

4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy celowych oraz funduszy rezerwowych 
jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych. 

 

§ 13. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu, bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks 
Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. 

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem 
pełnomocników. 

 

§ 14. 

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na okres wspólnej albo indywidualnej kadencji. Kadencja członka 
Rady Nadzorczej trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są 
powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu 
członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa 
indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 
rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji 
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres 
wspólnej kadencji. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w 
razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne 
Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podział funkcji zmienić według swego uznania, jeżeli były one 
przydzielone przez Radę. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swojej prawa i 
obowiązki kolegialnie. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w 
głosowaniu pisemnym w trybie obiegowym. 
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5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia stosowanie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności 
Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady 
Nadzorczej na pisemny wniosek zarządu lub na wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie 
powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji 
zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej obradom do chwili wyboru nowego 
Przewodniczącego, jeżeli nowy Przewodniczący Rady nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych 
przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy 
głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. Dla ważności uchwał podejmowanych na 
posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, 
co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady. 

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu 
Spółek Handlowych. Głosowanie pisemne i głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość polega na tym, że każdy członek Rady Nadzorczej podpisuje uchwałę poza 
posiedzeniem z zaznaczeniem daty i rodzaju oddanego na nią głosu. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu 
pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady. 
Podejmowanie uchwał w powyższym trybie jest dopuszczalne, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały.  

8. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na 
posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy 
poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej. 

9. Szczegółowe zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony 
przez Walne Zgromadzenie. 

10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
11. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:  

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, 
2) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki, 
3) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1, 2 i 

3, 
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 

delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania 
czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 
sprawować swoich czynności, 

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
8) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki. 

12.  Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady 
Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członom Rady Nadzorczej są ustalane w 
drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

§15. 

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Rady 
Nadzorczej. 

2. Kadencja członka Zarządu trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji członka Zarządu podejmuje Rada 
Nadzorcza w uchwale o powołaniu. 

3. Rada Nadzorcza, jest wyłącznie uprawniona do ustalania wynagrodzenia i innych korzyści dla powołanych członków 
Zarządu. 
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4. Szczegółowy sposób działania i organizację Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 

§16. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. 
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i 

pozasądowych Spółki. 

 

§17. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: 
a) w przypadku ustanowienia Zarządu wieloosobowego: 
- Prezes Zarządu samodzielnie, lub; 
- dwaj członkowie Zarządu, lub; 
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 
b) w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie. 

 

§18. 
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. 

 

 

§19. 

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli 
Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Stosownie do 
postanowień art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od 
końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz 
pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 

 

§20. 

1. Spółka posiada następujące kapitały i fundusze: 
a) kapitał zakładowy;  
b) kapitał zapasowy; oraz 
c) kapitały rezerwowe. 

2. Walne Zgromadzenie może utworzyć inne kapitały rezerwowe, w szczególności w celu pokrycia strat i wydatków. 
3. Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

 

§ 21. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. 
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 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA/OPINIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z BADANIA WARTOŚCI 
WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT OBROTOWYCH NA 
POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA LUB JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO, CHYBA ŻE 
ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA BADANIE WARTOŚCI TYCH WKŁADÓW NIE BYŁO 
WYMAGANE  

 

Nie dotyczy. 

 

 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 

 

Akcje Łącznie 167.500 akcji serii A1, 25.923 akcji serii B, 

4.372 akcji serii C 

Akcjonariusz Posiadacz Akcji Spółki 

ASO, Alternatywny System 

Obrotu, NewConnect 

Alternatywny system obrotu działający 

na podstawie Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, 

uchwalonego Uchwałą NR 147/2007 

Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

1 marca 2007r. (z późn. zm.) 

Autoryzowany Doradca Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy sp.p 

z siedzibą w Katowicach 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Spółka,  Constance Care S.A.  

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Inwestor Nabywca Akcji 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego  

Kodeks spółek handlowych, 

KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. z 2017 Nr 1577 z późn. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Organizator ASO, 

Organizator Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Organizator NewConnect 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Emitenta 

Zarząd Zarząd Emitenta 

Walne Zgromadzenie, WZ Walne Zgromadzenie Emitenta 
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UE Unia Europejska 

Ustawa o ofercie publicznej, 

ustawa o ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 nr 512 z 

późn.zm.)  

Ustawa o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

ustawa o obrocie  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, Nr 1768 z 

późn. zm.)  

Regulamin, Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty 

uchwałą Zarządu Giełdy nr 147/2007 z dnia 1 marca 

2007 r. z późn. zm.  

Rozporządzenie MAR ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz. U.UE.L.2014.173.1 

Rada (WE) Rada Wspólnoty Europejskiej 
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