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KANCELARIA NOTARIALNA
<J(. • :Vr/osz - Syiwia Kubicka
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*l. 22 621-34-65, tel. 22 696-64-10
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NiP 951-137-78-80

Repertorium A /2010

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysia^ce dziesiajtego roku (23 .12.20 1 0 r.)

w obecnosci notariusza Sylwii Kubickiej, majajcej siedzib? Kancelarii --------------

Notarialnej przy ulicy Aleja Roz nr 7 m. 9 w Warszawie, w tej kancelarii stawili —

s?:

l.Kazimierz Niemczyk, ---------------------------------------------------------------------

syn Antomego i Marn, .................................... ------------------------------------

zamieszkaly w Milanowku, przy ulicy Chopina 19, (kod pocztowy: 05-822), -------

legitymuj^cy si? dowodem osobistym AIM508382, wydanym z waznosciq. do dnia

20 marca 2016 roku, PESEL 62092501995, ..............................................

wedlug oswiadczenia: ---------- .......................... -------------------------------------

-NIP 529- 103-42-70, ......................... ------------- ................ --------------------

2.Antoni Bruzgielewicz, ---------------------------------------------------------------------

syn Michala i Jadwigi, .................... - ................. ------ .................... --------

zamieszkaly w Warszawie, przy ulicy Zawiszy 16A m. 102, (kod pocztowy: --------

01-1 67), ------------------- .......................... - ....................... ------ ..............

legitymujajcy si? dowodem osobistym AGM967943, wydanym z waznosciq. do -----

dnia 17 czerwca2015 roku, PESEL 64050815551, - ................ - ...................

wedlug oswiadczenia: ................. - ............................................. ----------

-NIP 527-211 -52-40, — .................................... ------- ........................... -

3.Antoni Niemczyk, --------------------------------------------------------------------------

syn Antoniego i Marii, ................... - ................... ----- ....................... -----

zamieszkaly w Wyszkowie przy ulicy Swi?tego Idziego 100, (kod pocztowy: -------



07-200),

legitymujajcy si? dowodem osobistym AGC456432, wydanym z waznosciawdo

dnia 8 lutego 2015 roku, PESEL 55052902596,
/^NT^

wedlug oswiadczenia: -

-NIP 762-102-96-76, ^-
V*4.Leszek Maurycy Stypulkowski, -̂

syn Piotra i Krystyny,

zamieszkaly w Mirsku, przy ulicy Nadbrzeznej 7 m 2, (kod pocztowy: 59-630), —

legitymujajcy si? dowodem osobistym ACV 248067, wydanym z waznosciawdo

dnia 17 wrzesnia 2013 roku, PESEL 78011203556,

wedlug oswiadczenia: -

-NIP 616-141 -95-46, -—

5. Maria Alicja Malkowska

corka Romualda i Krystyny,--

zamieszkala w Warszawie przy ulicy Kr?powieckiego nr 10 m. 102 , (kod

pocztowy: 01 -456),

legitymujajca si? dowodem osobistym ATF 919805 wydanym z waznosciq. do

dnia 15 listopada 2020 roku, PESEL 73082002668

wedlug oswiadczenia:

-NIP118-006-38-23

Tozsamosc stawajajcych notariusz ustalila na podstawie okazanych powolanych

powyzej dowodow osobistych. ~

ZGODA NA ZAWI^ZANIE SPOLKI I STATUT SPOLKI AKCYJNEJ

l.Stawajajcy oswiadczaja^ ze wyrazajq. zgod? na zawia^zanie spolki



akcyjnej dzialajacej pod firma ,,Aurismed" Spolka Akcyjna oraz wyrazajq. zgodej

na objejcie akcji przez zalozycieli w sposob okreslony w pkt 2 .

Stawaja^cy oswiadczaja, ze akcje zostanq. obj^te i pokryte w kapitale zakladowym

edmiotowej Speiki w nastepuja^cy sposob:-

0.000 (trzydziesci t> siecy) akcji imiennych o numerach od Al do A30.000 - ,

wartosci nominalnej 30 000 (trzydziesci tysie/cy) zlotych i cenie emisyjnej

odpowiadajacej wartosci nominalnej obejmuje Leszek Maurycy Stypulkowski i

pokrywa je wkladem pienieznym

- 30.000 (trzydziesci t>siecy) akcji imiennych o numerach od A 30.001 do A

60.000 -o wartosci nominalnej 30 000 (trzydziesci tysie_cy) zlotych i cenie

emisyjnej odpowiadajacej wartosci nominalnej obejmuje Kazimierz Niemczyk i

pokrywa je wkladem pienieznym —

- 20.000 (dwadziescia tysie.cy) akcji imiennych o numerach od A 60.001 do A

80.000 - o wanosci nominalnej 20 000 (dwadziescia tysiejcy) zlotych i cenie

emisyjnej odpowiadajacej wartosci nominalnej obejmuje Antoni Bruzgielewicz i

pokrywa je wkladem pienieznym - - -

-10.000 (dziesiec tysiecy) akcji imiennych o numerach od A 80.001 do A 90.000)

- o wartosci nominalnej 10 000 (dziesiejc tysie_cy) zlotych i cenie emisyjnej

odpowiadajacej wartosci nominalnej obejmuje Antoni Niemczyk i pokrywa je

wkladem pienieznym — — -

-10.000 (dziesiec tysiecy) akcji imiennych o numerach od A 90.001 do A

100.000) - Maria Alicja Malkowska o wartosci nominalnej 10 000 (dziesi^c

tysie/cy) zlotych i cenie emisyjnej odpowiadajacej wartosci nominalnej i pokrywa

je wkladem pienieznvm -

3. Kapita! zakladowy zostanie wplacony wcalosci przed zarejetrowaniem Spolki--

4.StawaJ3py oswiadczaja, ze wyrazaja^ zgod$ na dokonany wybor organow tej

Spolki w skladzie nastepujq.cym: -



a)Zarzajd Spolki:

-Prezes Zarzajdu i Dyrektor Generalny - Leszek Stypulkowski,

-Wiceprezes Zarzajdu i Dyrektor Medyczny - Antoni Niemczyk,

b)Rada Nadzorcza:

- Kazimierz Niemczyk - Przewodniczajcy Rady Nadzorczej,

-Maria Malkowska - Wiceprzewodniczajca Rady Nadzorczej, -

-Antoni Bruzgielewicz - Czlonek Rady Nadzorczej.

5. Stawajajcy oswiadczaja^ ze uchwalajq. w akcie niniejszym Statut- zawia/anej

Spolki Akcyjnej w brzmieniu nast^puja^cym:

STATUT SPOLKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGOLNE

§l.Stawajajcy, zwani dalej ,,Akcjonariuszami",

oswiadczaja^ ze zawiajzuja^ spoik^ akcyjna^ zwanq. dalej ,,Sp61kq.".

§2. Firma Spoiki brzmi Aurismed Spoika —

Akcyjna.

Spoika moze uzywac skroconej nazwy Aurismed SA.

§3.Siedzibq. Spolki jest Warszawa.

Spoika dziala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spoika moze powolywac i tworzyc oddzialy i placowki terenowe, przystepowac do

innych spolek i podmiotow gospodarczych oraz uczestniczyc w innych

organizacjach gospodarczych w kraju i za granicq. z zachowaniem obowiarajacych

przepisow prawa. — - -

§4.Czas trwania Spolki jest nieograniczony.—

§5.Przedmiotem dzialalnosci Spolki zgodnie z

Polska^ Klasyfikacjq. Dzialalnosci jest:

A



l.Dziaialnosc szr::jL: (S6.1 PKD),

2.Praktyka lekarska \2 PKD),

3.Pozostala dziaialnosc w zakresie opieki zdrowotnej (86.90 PKD),

4.Pozaszkolne formy edukacji (85.5 PKD),\c wspomagajaca edukacj? (85.6 PKD), —
6.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11. Z

PKD),

7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostafych nauk

przyrodniczych i technicznych (72.19. Z PKD),

S.Badania i analizy rechniczne (PKD 71.20), - - -

9.Dzialalnosc zwiazana z organizacjq, targow, wystaw i kongresow (82.3 PKD),—

10.Dzialalnosc \\yda\vnicza (58 PKD), -

ll.Wynajem i dzierzawa (77 PKD),

12.Pozostala dzialalnosc ustugowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09 PKD),

13.Sprzedaz detaliczna \\yrobow farmaceutycznych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),

H.Sprzedaz detaliczna wyrobow medycznych, wlajczajajc ortopedyczne,

prowadzona \h sklepach (PKD 47.74.Z),

15.Zakwatero\vanie (PKD 55), -

16.Dzialalnosc hoidingow fmansowych (PKD 64.20.Z),

17. Dzialalnosc firm centralnych (Head Office); doradztwo zwiajzane z ~

zarzajdzaniem (PKD 70), - - —

§6.Spolka moze stanowic Zaklad Opieki

Zdrowotnej lub tworzyc Zaklady Opieki Zdrowotnej. Decyzj? w tym przedmiocie-

podejmuje Zarzad.

§7.1.Kapita! zakladowy spolki wynosi

100.000 zl. (slownie: sto t\'si?cy zlotych zl.) i dzieli si? na 100.000. (slownie sto ~



tysi^cy) akcji imiennych serii A po 1 zl. (slownie jeden zl.) kazda.

2.Spolka ma prawo emitowac akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Kapital zakladowy zostal pokryty w calosci gotowkq. przed zarejestrowaniem

spotki
4. Akcje imienne serii A w liczbie 100.000 o numeracji od Al do — —

A100.000 na laczna^ wartosc 100.000 zl. (slownie sto tysi?cy zl.), b$dq_

uprzywilejowane w nast^puja^cy sposob:

a)jedna akcja daje prawo do 2 glosow,

b)akcje te majq. pierwszenstwo w prawie podzialu majajtku likwidacyjnego spolki ~

przed innymi akcjami.

5. Zalozycielami Spolki sq.:

- Leszek Maurycy Stypulkowski - — -

-Kazimierz Niemczyk - -

- Antoni Niemczyk — -

-Antoni Bruzgielewicz -

- Maria Alicja Malkowska- —

6.Akcje moga^byc wydawane w odcinkach zbiorczych --

§8. Akcje moga^byc umorzone za zgoda^-

Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spolke^ (umorzenie dobrowolne).

Umorzenie akcji wymaga obnizenia kapitalu zakladowego.

Wynagrodzenie za umorzone akcje wyplacone zostanie przez spolk? -- ~

w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia zarejestrowania przez Sâ d obnizenia

kapitalu zakladowego. Zazgoda^ Akcjonariusza umorzenie moze zostac

dokonane bez wynagrodzenia. --

§9.1.Zbycie akcji serii A osobie trzeciej

wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom

przysluguje prawo pierwokupu, na zasadach kodeksu cywilnego.

!

K



2. Postanov. ier.ii -•: •". z_-ze rde dot} cza sprzedazy akcji imiennych serii A przez -

pana Antoniez: 3-_zz:e".ev-i:z. ktory moze zbywacte akcje bezuchwaly

^r-\o Zgr: —iczer_;i i :dn:esieniu do tych akcji nie przysluguje

Akcjonariusz:- rn : rier-vckupu
" • A

§10.Zastawienie akcji serii A wymaga

.^-/uchwaly \\'Z^.?L: Zzrrr.idzerJa. Walne Zgromadzenie w sprawie wyrazania

zgody lub od~: • - _iz:e.erja zgody zostanie zwolane przez Zarzajd w terminie-—

trzydziestu dr.: :c lar za-.v:adomienia przez Akcjonariusza zamierzajajcego

zastawic akc;e . -

ORGANY SPOLKI

§ll.Organami Spolki sej.:

1.Walne Zgror.j.dzer.:e. --

2.RadaNadz:::z^.

3 .Zarzajd.

\VALNE ZGROMADZENIE

§12.1. Walne Zgromadzenia moga^byc

zwyczajne lub r.iirv-.yczaine.

2. Zwyczajne Zrrrrr.adzenie zwoluje Zarzajd corocznie, nie pozniej —

niz w ci^gu 6 i szesc ~des:ecy po zakonczeniu roku obrotowego.

3. Nadzwyczajr.e Zzr:~adzenia zwoluje Zarzajd z wlasnej inicjatywy

albo na wnicse-; A.-;:; :r.ariusz\ reprezentuja^cych co najmniej 1/20 (jeden lamane

przez dwadziescia' kapitahi zakladowego.

§13.1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do —

powzi^cia wiazacych uch\. o ile jest na nim reprezentowane 2/3 (dwa lamane —

przez trzy) liczby akcji. -

2. Wszystkie ucr/.va-ry Walnego Zgromadzenia zapadaja^ wiejeszoscia^2/3 (dwa



lamane przez trzy) glosow oddanych, chyba ze przepisy Kodeksu Spolek

Handlowych ustanawiaja^ surowsze warunki powzi^cia tych uchwal.

§14.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia -

nalezy poza innymi sprawami przewidzianymi w kodeksie spolek handlowych; ~

1. zatwierdzanie na wniosek Zarzajdu kierunkow rozwoju spolki oraz programo

jej dzialalnosci,

2.wyb6r i odwolywanie czlonkow Rady Nadzorczej oraz Zarzajdu,

3.ustalanie wynagrodzenia dla czlonkow Rady Nadzorczej

4.udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spolkach oraz lajczenie spolek,

S.uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminu pracy Rady —

Nadzorczej oraz regulaminu pracy Zarzajdu Spolki,

RADA NADZORCZA

§ IS.l.Rad? Nadzorczq. wybiera Walne

Zgromadzenie. — -

2.Rada Nadzorcza sklada si? z od 3 (trzy) do 5 (pi?c) czlonkow, z czego 2

(dwa) czlonkow moze bye powolanych spoza grona akcjonariuszy.

3.Czlonkowie Rady Nadzorczej powolani sq. na okres 3 (trzy) -letniej wspolnej —

kadencji. -

§16.1.W kolejnych kadencjach Rada

Nadzorcza wybiera Przewodniczajcego i Wiceprzewodniczajcego na swoim

pierwszym posiedzeniu w tajnym glosowaniu, bezwzgl^dna^ wiejtszosciq. glosow —

obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ~ — -

2.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje Przewodniczajcy, a w razie jego

nieobecnosci Wiceprzewodnicza^cy. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa si? raz -

na kwartal, a w miar? potrzeby cze_sciej.

3.Na wniosek Zarzajdu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno si? odbyc w



terminie r.i'p: zr_r I - czrerr.ascie) dni od daty zgloszenia wniosku

PrzewodrJ;zj.:e~ _ /_r ^ iceprzewodniczajcemu.

§17.1.Uchwafy Rady Nadzorczej zapadajq.—

. bezwzglecr.a .evf i : 5-: 12. gh so\ czlonkow Rady obecnych na posiedzeniu. W —

razie takie; S-I.T-e .:.::. I-TS: ••• decyduje glos przewodnicza^cego Rady

Nadzorcze:

2.Aby uchwar. ?_a-> \aazrrczej byfy wazne wymaganejestzaproszenie

wszystkich :z:: r_?:: -r aa; ~raz obecnosc na posiedzeniu przynajmniej 3 (trzech) -

czlonkow.

3.Czk>nkov-:e ?JL±. .T.-z-p, rrac udzial w podejmowaniu uchwal Rady, oddajac swqj glos

na pismie za p:--rr~_ :r e— jnego czlonka Rady, przy czym oddanie glosu

na pismie nie ~ : ie a: ~ ;zyc spra\\ - wprowadzonych do porzajdku obrad na

posiedzeniu R^r-. -•.-. -•:::•.% Prze\\'odnicza^cego i Wiceprzewodniczajcego Rady ~

Nadzorcze;. r-: :-: ir_ a :z::r_<a zarzajdu oraz odwolania i zawieszania w

czynnosciac:; ~.:.-. :>::

4.Dopuszcza f ;e ~:^;v. :<c podejmowania uchwal przez Rad? Nadzorcz^. i

glosowania krresr-: - -fr.:v:nego. telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za -

posrednicr.1-e~ :ele:r«r- !ub innego srodka umozliwiajajDego przeslanie glosu lub ~

pisma, shiza:eg: i; rezr-: sredniego porozumiewania si? na odleglosc, o ile

wszyscy czl: r_- : : r Racy zostali powiadomieni o tresci projektu uchwaty i wyrazq.

zgod? na takie z:: 5 rv-.arJe.

S.Rada Nadz:::za aziai'a v, oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin okreslaj^cy-

jej organizac;e : sr : 5: b \\Akonywania czynnosci, uchwalony przez Walne

Zgromadzenie.

§18.Rada Nadzorcza sprawuje stafy nadzor —

nad dziala!n:s:;a sr :•:-;: Do zakresu dzialania Rady nalezy:

1 .rozpatr>-v. ar.ie r: czr.ych programow dzialalnosci spoiki oraz ich niezb^dnych —
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JKOreK-T, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2.badanie bilansu oraz rachunkow zyskow i strat, zarowno co do zgodnosci z

ksiegami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdan -------
jS*1^ <J

okresowych i rocznych zarzajdu oraz wnioskow zarzajdu co do podzialu zyskow i

pokrycia strat oraz skladanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z-f*
I*"0

wynikow badan, --------------------

3 .zawieszenie z waznych powodow w czynnosciach poszczegolnych lub

wszystkich czlonkow Zarzajdu, jak rowniez delegowanie czlonkow Rady - ...........

Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnosci czlonkow zarzajdu nie ...........

mogajcych sprawowac swoich czynnosci, ---------- ........... ------------------- ..........

4.ustalanie wynagrodzenia dla Czlonkow Zarzajdu ------------------- ...................

ZARZ^D

§19.1.Zarzajd jest organem wykonawczym —

Spolki i reprezentuje jq. na zewnatrz w stosunku do wladz i osob trzecich. ...........

2. Czlonkow zarzajdu wybiera i powoluje w drodze uchwaly Walne Zgromadzenie-

w tym Prezesa - Dyrektora Generalnego oraz Wiceprezesa Zarzajdu - Dyrektora -

Medycznego. ------------------------------------------------------------------------ ...........

3.Zarzajd spolki sklada si? od jednego do trzech czlonkow. Czlonkowie Zarzadu —

powolywani sa^naokres wspolnej trzyletniej kadencji ------------ ............. ---------

§20.Do skladania oswiadczen i podpisywania-

w imieniu spolki uprawnieni saj ------------------------------------- ................ - .......

l.Prezes Zarzajdu - samodzielnie, lub — .............. ------------- ............... - ....... -

2.Dwoch sposrod czlonkow Zarzajdu - dzialajajcy lajcznie, lub ............. - ............

3.Czlonek Zarzajdu i prokurent spolki - dzialajajcy lajcznie. --------------- ...............

§21.1 .Zarzajd upowazniony jest do — ...........

podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzezonych kompetencjami innych .........

organow spolki. ----------------------- ......................... — ...................... - .....

(
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2.Zarzaxl jest odpowiedzialny za nalezyte i terminowe prowadzenie rachunkowosci

Spolki oraz za zarzadzanie majajtkiem i sprawami Spolki ze starannosciq.

wymagana \ obrocie gospodarczym.

r r

• \C I GOSPODARKA SPOLKI

§22.1. Rokiem obrotowym spolki jest rok

kalendarzo\vy.

2. Pierwszy rok obrotowy konczy sie_ 31 grudnia 2011 r. (trzydziestego

pierwszego grudnia dwa tysiajce jedenastego roku)

§23.Zarzaji spolki obowiajzany jest w ci^gu 3-

(trzy) miesiecy po uptywie roku obrotowego sporzajdzic i zlozyc radzie nadzorczej

bilans na ostatni dzieri roku obrotowego, rachunek zyskow i strat za rok ubiegly —

oraz pisemne sprawozdanie z dzialalnosci spolki w tym okresie. —

§24.Rachunkowosc Spolki oraz ksi^gi

handlowe powinny bye prowadzone zgodnie z obowia^zuj^cymi przepisami prawa.

§25. Upowaznia si?

Zarza^d do wyplat) zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy -

na warunkach okreslonych przepisami kodeksu spolek handlowych.

§26. Przyblizone koszty poniesione przez

Spoik? w zwiajzku z jej utworzeniem wynosza^ okolo 12.000 (dwanascie tysi?cy)~-

zlotych. -- -

§27.W sprawach nieuregulowanych niniejszq.-

umowa^maja^ zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spolek Handlowych.—

§28.Wypisy tego aktu mozna wydawac

Akcjonariuszom i Spolce w dowolnej ilosci. —

§29.Koszty aktu ponosza^ zalozyciele.

§30.Pobrano:
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- podatku od czynnosci cywilnoprawnych na podstawie art. 1.3 pkt 3 w

zwia^zku z art. 6 pkt 9. ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych w

kwocie 485 ( czterysta osiemdziesiajt pi?c) zlotych

-takse notarialnq. z §3 rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. nr 148 poz. 15647 w—

kwocie 1170 (tysiajs sto siedemdziesiat) zlotych.

oraz podatku od towarow i uslug VAT w kwocie 257,40 zl ( dwiescie pi^cdziesiat -

siedem zlotych czterdziesci groszy) na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11

marca 2004 roku o podatku od towarow i uslug /Dz. U. nr 54 poz. 5357.

Akt ten zostal odczytany, przyjejy i podpisany.

Na oryginale wlasciwe podpisy Stawajqcych i Notariusza

Q

\

Repertorium A Sttfyjl 3
Sylwia Kubicka Notariusz w Warszawie
Kancelaria Notarialna
Ulica Al. Roz 7 m. 9 —
Wypis ten wydano ftGd/^t

Pobrano :
-takse^ notarialnq. w kwocie J$J£,+^.,- zlotych z §12 rozp. NJrn. Spr
28.06.2004 r. -
- podatku od towarow i uslug na podstawie art. 5 i 41^ usJ^Xy z dnia \4 r. o podatku od towarow i uslug w kwocie

Warszawa dnia


