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Captor Therapeutics S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000756383) 

Niniejszy prospekt („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) emisją, w drodze oferty publicznej, nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 871.500 

(osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Captor Therapeutics spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(„Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Nowe Akcje”), (ii) publiczną sprzedażą do 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Sprzedawane”) (Nowe Akcje 

łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) („Oferta”) oraz (iii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie nie więcej 

niż 2.980.579 akcji Spółki, tj. 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii B (z czego 

280.989 akcji jest akcjami na okaziciela, a reszta akcjami imiennymi), 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji 

imiennych zwykłych serii C, 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii D, 26.925 (dwadzieścia sześć 

tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych zwykłych serii F, 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych 

zwykłych serii H, 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych serii I, 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści 

trzy) akcji imiennych zwykłych serii J (akcje imienne serii B, C, D, F, H, I i J staną się akcjami na okaziciela z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu 

spółki publicznej albo z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki), nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 871.500 (osiemset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii G („Akcje Dopuszczane”) oraz nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt 

jeden tysięcy pięćset) praw do akcji serii G („Prawa do Akcji”, „PDA”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez 

GPW. Akcje Sprzedawane oferowane są wyłącznie przez niektórych akcjonariuszy Spółki – Oferujących. Sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi w 

ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na Akcje 

Oferowane oraz w ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na powodzenie Oferty. 

Do wzięcia udziału w Ofercie są uprawnieni Inwestorzy Indywidualni i Inwestorzy Instytucjonalni. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu 

na Akcje Oferowane, Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 31 marca do dnia 6 kwietnia 2021 

r., natomiast Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy od dnia 23 marca do dnia 30 marca 2021 r. Maksymalna cena Akcji Oferowanych 

(dla jednej Akcji Oferowanej) dla Inwestorów Indywidualnych na potrzeby Oferty („Cena Maksymalna”) została ustalona przez Spółkę oraz 

Oferujących w porozumieniu z Trigon Dom Maklerski S.A. oraz z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro 

Maklerskie w Warszawie („Firmy Inwestycyjne”) na poziomie 172,00 (sto siedemdziesiąt dwa) PLN. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, która 

zostanie zaoferowana poszczególnym kategoriom inwestorów, oraz ostateczna cena Akcji Oferowanych („Cena Ostateczna Akcji Oferowanych”) 

zostaną ustalone przez Spółkę oraz Oferujących w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród 

Inwestorów Instytucjonalnych. Informacje na temat ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych zostaną 

ogłoszone w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF oraz po dokonaniu 

przydziału inwestorom Akcji Oferowanych, Spółka zamierza złożyć do KDPW wnioski o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW, Akcji Oferowanych i Praw do Akcji, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku podstawowym, prowadzonym przez GPW. Wszystkie Akcje Oferowane będą istniały w formie zdematerializowanej z chwilą ich rejestracji w 

depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Spółki jest, aby pierwszy dzień notowań Praw do Akcji oraz Akcji 

Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku głównym GPW nastąpił w terminie około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych oraz 

w odniesieniu do Nowych Akcji w terminie około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze 

udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników 

ryzyka znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. Oferta Akcji Oferowanych jest dokonywana na terytorium Polski. W związku z Ofertą mogą zostać 

podjęte ograniczone działania marketingowe mające na celu promowanie Oferty poza terytorium Polski. Działania te będą adresowane wyłącznie do 

wybranych zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych mających siedziby poza Polską i będą realizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

obowiązującymi w krajach, gdzie będą one prowadzone. Działania marketingowe w związku z Ofertą będą adresowane wyłącznie do wybranych 

zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do inwestorów, którzy nie są osobami amerykańskimi 

(ang. U.S. persons) oraz którzy nie działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich, zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, na podstawie 

Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S. Securities Act of 

1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że Oferta opisana w 

Prospekcie jest przeprowadzana na terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, 

zawierającym informacje na temat Emitenta, Oferujących oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami do Prospektu, 

po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych oraz Cenie 

Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, który został przygotowany w 

szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym, Ustawą o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzeniem 2019/980, w tym z Załącznikiem 1 

oraz 11 do tego rozporządzenia. Ani Prospekt, ani Akcje Oferowane nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia 

złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Globalny Koordynator i Współprowadzący Księgę Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. 
 

 

Współprowadzący Księgę Popytu 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro 

Maklerskie w Warszawie 
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Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez KNF, będącą właściwym organem zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. KNF zatwierdza 

niniejszy Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem Prospektowym. 

Zatwierdzenie niniejszego Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta ani jakości akcji, które są przedmiotem 

tego Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w akcje. Zatwierdzając prospekt, KNF nie weryfikuje 

ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W 

postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka 

związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji. 

Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od Daty Prospektu, pod warunkiem, że został uzupełniony jakimkolwiek suplementem 

wymaganym na podstawie art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. Obowiązek uzupełnienia Prospektu przez publikację suplementu do 

Prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych niedokładności nie ma zastosowania, gdy Prospekt 

utraci ważność. 
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1. PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zawiera wszystkie wymagane elementy podsumowania, które są zawarte w 

sekcjach 1 – 4. Ponieważ zawarcie w niniejszym podsumowaniu elementów, w ramach których ujawniane są 

niektóre informacje nie jest wymagane, może się zdarzyć, że w poszczególnych sekcjach, w odniesieniu do Emitenta 

lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem nie występują informacje 

dotyczące danego elementu i w takim przypadku w opisie elementu zamieszcza się wskazanie „nie dotyczy” wraz 

z krótkim wyjaśnieniem. 

Sekcja 1. Wprowadzenie i ostrzeżenia 

Ostrzeżenia 

Niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu i jest ono spójne z pozostałymi częściami Prospektu. Każda decyzja 

o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora całości Prospektu. Inwestor może stracić całość lub 

część zainwestowanego kapitału. Odpowiedzialność inwestora ograniczona jest do kwoty inwestycji. Odpowiedzialność cywilna dotyczy 

wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jakiekolwiek jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy – odczytywane 

łącznie z pozostałymi częściami Prospektu – podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy – odczytywane łącznie z 

pozostałymi częściami Prospektu – nie przedstawia kluczowych informacji mających pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestycji w dane 

papiery wartościowe. 

Nazwa papierów wartościowych i międzynarodowe kody identyfikujące papiery wartościowe („ISIN”). 

• 1.757.075 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 82.449 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 97.051 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 26.925 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• do 871.500 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda 

• do 871.500 praw do akcji serii G; 

• 52.354 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 9.082 akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 84.143 akcji zwykłych serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.  

KDPW nada Akcjom Oferowanym, Akcjom Dopuszczanym oraz PDA kody ISIN na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych.  

Dane identyfikacyjne i kontaktowe emitenta, w tym jego identyfikator podmiotu prawnego („LEI”). 

Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756383, kod LEI: 259400JHH1S2I2S4O735.   

Dane identyfikacyjne Oferujących 

Oferującymi są: Paweł Holstinghausen Holsten oraz Marek Skibiński. Adres do korespondencji Oferujących: ul. Kopernika 5 lok. 7, 00-367 

Warszawa. 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe właściwego organu, który zatwierdza prospekt. 

Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska, skr. poczt. 419. 

Data zatwierdzenia prospektu. 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 22 marca 2021 roku. 

Sekcja 2. Kluczowe informacje na temat emitenta 

Kto jest emitentem papierów wartościowych? 

Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756383, kod LEI: 259400JHH1S2I2S4O735. Spółka jest firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną 

w rozwoju leków wywołujących celowaną degradację białek chorobotwórczych. Spółka działa w obszarze chorób nowotworowych i 

autoimmunologicznych, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia, bądź też dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne.  

Na Datę Prospektu głównymi akcjonariuszami Spółki są: 

• Paweł Holstinghausen Holsten uprawniony z 360.075 akcji uprzywilejowanych oraz z 239.141 akcji zwykłych (łącznie z 599.216), co 

stanowi 18,40% Akcji; 

• Marek Skibiński uprawniony z 60.468 akcji uprzywilejowanych oraz z 239.140 akcji zwykłych (łącznie z 299.608), co stanowi 9,20% 

Akcji; 

• Michał Jerzy Walczak uprawniony z 541.017 akcji uprzywilejowanych oraz z 374.361 akcji zwykłych (łącznie z 915.378), co stanowi 

28,11% Akcji; oraz 

• Filip Jeleń uprawniony z 269.075 akcji zwykłych, co stanowi 8,26% Akcji; 

• Sylvain Cottens uprawniony z 185.833 akcji uprzywilejowanych oraz z 155.064 akcji zwykłych (łącznie z 340.897), co stanowi 10,47% 

Akcji.  

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na Datę Prospektu nie istnieje podmiot, który spełniałby kryteria podmiotu dominującego wobec Emitenta 

zgodnie z art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz byłby właścicielem Emitenta zgodnie z Rozporządzeniem 2019/980. Członkami Zarządu 

Emitenta są: Thomas Shepherd – Prezes Zarządu, Aleksandra Skibińska – Dyrektor Finansowy oraz Michał Walczak – Dyrektor Naukowy.  

Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadziła badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego oraz wydała 

opinię bez zastrzeżeń z jego badania oraz poddała przeglądowi Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe. W imieniu Firmy 

Audytorskiej badanie oraz przegląd przeprowadziła Monika Kaczorek (kluczowy biegły rewident nr 9686, wpisany do rejestru biegłych rewidentów 

prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów). 

Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące emitenta?  
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Informacje finansowe obejmujące okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r., lata obrotowe zakończone w dniu 31 grudnia 2019 r., w dniu 

31 grudnia 2018 r. oraz w dniu 31 grudnia 2017 r., zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002. Informacje finansowe 

zostały przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE na dzień 

ich sporządzenia i które będą miały zastosowanie przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania finansowego oraz zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004. 

 

 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 

 Za okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 

 
2019 2018 2017  2020 2019 

 (w tys. PLN) 

Przychody (przychody z badań i rozwoju oraz 

pozostałe przychody operacyjne)  15.968b) 9.909b) 3.131b)  12.486b) 7.128b) 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej  -7.855a) -4.130a) -133a)  -4.487b) -2.875b) 

Zysk (strata) netto  -8.306a) -4.422a) -180a)  -4.790b) -3.109b) 

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej (akcjonariuszom Emitenta)  -8.306a) -4.422a) -180a)  -4.790b) -3.109b) 

Wzrost przychodów z działalności operacyjnej 

(przychody z usług badań i rozwoju oraz pozostałe 

przychody operacyjne) 61,1%b) 216,5%b) -  75,2%b) - 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Spółka, a) zbadane, b) niezbadane 

 

   

 
Na 31 grudnia  Na 30 czerwca 

 2019 2018 2017  2020 

 
(w tys. PLN) 

(zbadane) 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Aktywa ogółem 25.298 18.061 5.124  29.366 

Kapitał własny ogółem 4.278 3.431 144  1.851 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe  

 

 

 

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które nakładałyby na Emitenta obowiązek sporządzenia 

informacji finansowych pro forma. 

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 
 Za okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 

 
2019 2018 2017  2020 2019 

 
(w tys. PLN) 

(zbadane) 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4.395 -2.131 2.097  4.725 1.255 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 

-229 -100 0  -2 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5.728 3.092 -513  5.728 3.092 

Przepływy pieniężne razem 9.894 861 1.584  3.276 4.782 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe      

Jakie są kluczowe ryzyka właściwe dla emitenta? 

• Ryzyko związane z działalnością operacyjną Spółki  

Spółka jest firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących celowaną degradację białek chorobotwórczych. 

Spółka działa w obszarze chorób nowotworowych i autoimmunologicznych, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia, bądź też 

dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne. Spółka jest na wczesnym etapie prowadzonych badań. Zdolność Spółki 

do generowania zysków ze sprzedaży leków lub licencjonowania rozwiązań leczniczych, o ile wystąpi, będzie zależna od powodzenia w 

opracowywaniu kandydatów na leki i ewentualnej komercjalizacji leków. Sukces Spółki jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Na 

Datę Prospektu Spółka nie wygenerowała jakichkolwiek przychodów ze sprzedaży z tytułu komercjalizacji i sprzedaży (licencjonowania) 

kandydatów na leki lub leków. Wszystkie programy badawczo-rozwojowe Spółki są na etapie opracowania odpowiedniej cząsteczki 

leczniczej dla wybranego celu molekularnego i walidacji jej właściwości, a więc przed stadium badań przedklinicznych i klinicznych. 

Spółka nie rozpoczęła na Datę Prospektu badań klinicznych opracowanych kandydatów na leki. 

• Ryzyko związane z odpływem kadry menedżerskiej lub naukowej 
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Działalność Spółki jest w wysokim stopniu uzależniona od odpowiedniej kadry badawczo-naukowej oraz menedżerskiej, posiadającej 

stosowne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. Rekrutacja i utrzymanie wykwalifikowanego personelu naukowego oraz 

menedżerskiego jest kluczowe dla osiągnięcia przez Spółkę sukcesu na rynku. Utrata specjalistycznej kadry oraz kluczowych 

menedżerów może negatywnie wpłynąć na możliwości badawcze oraz rozwój kandydatów na leki, a także efektywną realizację strategii 

Spółki. Zastąpienie personelu menedżerskiego i naukowego jest w branży biotechnologicznej mocno utrudnione ze względu na niedobór 

specjalistów oraz dużą konkurencję w zakresie pozyskiwania pracowników pomiędzy firmami biotechnologicznymi lub 

farmaceutycznymi, stąd istnieje ryzyko, iż Spółka nie będzie w stanie zatrzymać obecnej kadry lub zrekrutować nowych pracowników 

albo będzie zmuszona do podnoszenia kosztów pracowniczych w celu związania ze sobą kluczowego personelu. 

• Ryzyko związane z nieosiągnięciem pierwszego etapu badań klinicznych 

Przed dopuszczeniem leku do obrotu, konieczne jest przeprowadzenia badań klinicznych, które będą prowadzone przez Spółkę wraz z 

partnerem strategicznym, z którym Spółka będzie komercjalizować danego kandydata na lek. Badania kliniczne produktów leczniczych 

przebiegają w czterech fazach. Każda z faz musi być zakończona pozytywnie, aby można było rozpocząć następny etap, w związku z 

czym istnieje ryzyko, iż w przypadku niepowodzenia testów klinicznych w danej fazie, Spółka wraz z partnerem strategicznym, z którym 

będzie zamierzała komercjalizować lek nie będzie mogła przejść do kolejnej fazy badań klinicznych, co może spowodować opóźnienia 

w harmonogramie projektu, a w skrajnej sytuacji niemożliwość kontynuacji prac nad danym kandydatem na lek. 

• Ryzyko związane z brakiem nawiązania współpracy ze strategicznymi partnerami 

Spółka planuje współpracę z wiodącymi firmami biofarmaceutycznymi o znacznym doświadczeniu we wspieraniu spółek badawczo-

rozwojowych i znacznymi możliwościami w zakresie rozwoju i komercjalizacji leków. Spółka stoi w obliczu znacznej konkurencji w 

przyciąganiu odpowiednich partnerów strategicznych, dlatego nie można wykluczyć ryzyka nieznalezienia odpowiedniego inwestora 

branżowego zainteresowanego lekami opracowywanymi obecnie przez Spółkę. Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako 

wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie lub średnie. Istotność ryzyka uzasadniona jest tym, że model biznesowy 

Spółki zakłada, że przychody ze współpracy ze strategicznym partnerem stanowiły będą znaczną część przychodów Spółki. Brak 

nawiązania współpracy może zatem wysoce negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki 

Spółki. 
Sekcja 3. Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych 

Jakie są główne cechy papierów wartościowych? 

• 1.757.075 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 82.449 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 97.051 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 26.925 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• do 871.500 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• do 871.500 praw do akcji serii G; 

• 52.354 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 9.082 akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda; 

• 84.143 akcji zwykłych serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

Akcje Dopuszczane (z wyłączeniem Nowych Akcji) zostały wyemitowane w złotych (PLN); Nowe Akcje zostaną wyemitowane w złotych (PLN). 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 PLN. Liczba emitowanych papierów wartościowych wynosi do 871.500 akcji zwykłych serii G wraz 

z 871.500 prawami do akcji serii G, pozostałe akcje objęte Prospektem są akcjami istniejącymi. Akcje imienne serii B, C, D, F, H, I oraz J staną 

się akcjami na okaziciela z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki; 

Akcje Sprzedawane są akcjami na okaziciela. 

Najważniejsze prawa związane z Akcjami są następujące: 

• prawo do udziału w zysku (dywidendy); Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do 

wypłaty akcjonariuszom; 

• prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru); Akcjonariusze mają prawo 

pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby 

posiadanych akcji; 

• prawo do zbywania Akcji; Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji Oferowanych. Statut w stosunku do 

akcji imiennych wyemitowanych przez Spółkę przyznaje Markowi Skibińskiemu oraz Pawłowi Holstinghausen Holsten prawo 

pierwszeństwa nabycia tych akcji;  

• prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu; Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące 

akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia; 

• prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia; Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

walnego zgromadzenia; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce; 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; 

• prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych; Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na 

koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania, w tym za lata objęte Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym. Na Datę 

Prospektu, Zarząd – jako że Grupa generowała stratę netto za lata objęte Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym oraz z racji 

tego, że Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju – nie podejmował decyzji w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty 

dywidendy. Decyzje w zakresie dywidendy będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego stosownie do 

sytuacji finansowej Grupy oraz zapotrzebowania na środki pieniężne przez Grupę. 

Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu? 
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Papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Jeżeli po zakończeniu Oferty, Spółka nie będzie spełniała wymogów dopuszczenia papierów wartościowych 

do obrotu na rynku podstawowym, Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku równoległym prowadzonym 

przez GPW. 

Czy papiery wartościowe są objęte zabezpieczeniem? 

Nie dotyczy – papiery wartościowe nie są objęte zabezpieczeniem. 

Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych? 

Ryzyko niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji 

Nie można wykluczyć sytuacji, w której emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku. Sytuacja taka może nastąpić w szczególności w następujących 

wypadkach: Spółka odstąpi od przeprowadzania Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji, Zarząd nie złoży w stosownym terminie wniosku w 

sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego lub sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, a postanowienie to uprawomocni się. W przypadku niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji, po dopuszczeniu Praw do 

Akcji do obrotu na GPW, zwrot wpłat zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane 

Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji na GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku 

wpłat będzie stanowić iloczyn liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych danego inwestora oraz Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych i w związku z tym, jeżeli cena, po której inwestor nabył Prawa do Akcji na rynku, będzie wyższa od Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych, inwestor poniesie stratę. 

Sekcja 4 – Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w dane papiery wartościowe? 

Uprawnieni inwestorzy 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są: 

• Inwestorzy Indywidualni; 

• Inwestorzy Instytucjonalni. 

Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach: 

• Transzy Inwestorów Indywidualnych; 

• Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych przy 

przydziale Akcji Oferowanych. 

Przewidywany harmonogram oferty 

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez KNF. Poniżej został przedstawiony 

przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według czasu warszawskiego. 

Termin 
 

Czynność 

do 22 marca 2021 r.   publikacja Prospektu. 

23- 30 marca 2021 r.  przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 r. do 

godziny 17:00). 

23 marca 2021 r.  rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

30 marca 2021 r.  zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, 

Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów 

oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (w dniu 30 marca 

2021 r. po godzinie 17:00). 

31 marca – 6 kwietnia 2021 

r. 

 przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych. 

7 kwietnia 2021 r.  ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na 

zaproszenie Firm Inwestycyjnych. 

8 kwietnia 2021 r.  przydział Akcji Oferowanych. 

Około 2 tygodni od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

 przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia 

notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) 

na rynku regulowanym. 

Około 1 miesiąca od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

 przewidywany termin wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na 

rynku regulowanym. 

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki może on ulec zmianie. Spółka zastrzega sobie 

prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie 

poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, 

zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany KNF. 

Cena Maksymalna oraz Cena Ostateczna Akcji Oferowanych  

Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi 

ustalili Cenę Maksymalną dla Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych na poziomie 172,00 (sto 

siedemdziesiąt dwa) PLN. Spółka oraz Oferujący w porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi ustalą Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych na 

podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym Cena Ostateczna Akcji 

Oferowanych, z zastrzeżeniem kryteriów wskazanych poniżej, może być odmienna dla Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów 

Instytucjonalnych. Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie spełniać poniższe kryteria: 

• Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna; 
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• Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie niższym lub wyższym niż 

Cena Maksymalna; 

• w sytuacji, gdy Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, 

Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych; 

• Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie taka sama dla Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych w ramach danej transzy. 

Informacja o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 

Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty 
Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi 

ustalą odpowiednio Ostateczną Liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane w Ofercie oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych 

oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. Informacja o ustalonej 

Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt. 

Zapisy i wpłaty w ramach Oferty 

Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora 

Indywidualnego może wynosić nie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, ale nie więcej niż 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 

10.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 10.000 Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie 

wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej. Inwestorzy Indywidualni składający 

zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie składania zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką 

Inwestor Indywidualny składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego zapis. 

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej 

zapis na Akcje Oferowane. Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis zostanie uznany za nieważny. 

Na podstawie przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popytu, Spółka oraz Oferujący, po uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi, dokonają 

wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, według własnego uznania, którym zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni, do których zostaną skierowane zaproszenia będą uprawnieni do złożenia zapisów maksymalnie na taką liczbę Akcji 

Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, 

uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny złożył zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. W zaproszeniu 

skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych zostanie wskazany również najpóźniejszy moment opłacania składanych zapisów. Płatność za 

Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych polskich. Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca 

ostatniego dnia przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w złotych w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji 

Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy, oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, w sposób zgodny z 

instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do składania zapisów. W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty, zapis 

może zostać uznany za ważny w odniesieniu do liczby Akcji Oferowanych nie wyższej niż wynikająca z dokonanej wpłaty na Akcje Oferowane. 

Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany w zaproszeniu do złożenia 

zapisu. Jako datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą pieniężną. Środki wpłacane za Akcje Oferowane nie są oprocentowane. 

Dopuszczenie Akcji do obrotu 

Na Datę Prospektu akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub jakimkolwiek innym odpowiednim rynku. W związku 

z: (i) Ofertą (ofertą publiczną Akcji Oferowanych); oraz (ii) dopuszczeniem i wprowadzeniem, Akcji Oferowanych, Praw do Akcji oraz Akcji 

Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym), zamiarem Spółki jest docelowa rejestracja pod tym samym kodem ISIN: 

(i) 2.109.079 (dwa miliony sto dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Dopuszczanych; oraz (ii) nie więcej niż 871.500 (osiemset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Nowych Akcji oraz pod innym kodem ISIN nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy 

pięćset) Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Spółka złoży do KDPW wniosek o rejestrację Akcji 

Dopuszczanych, Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zapisanie Akcji 

Oferowanych i Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych nastąpi na 

zasadach i w szacunkowym terminie zawartym w Prospekcie.  

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji, Spółka podejmie działania mające na celu wprowadzenie 

Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółki o Nowe Akcje przez 

sąd rejestrowy, zostaną one zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, na których były zapisane Prawa do Akcji. Rejestracja 

Nowych Akcji na kontach w KDPW nastąpi w dniu wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym. W zamian za każde Prawo 

do Akcji na rachunkach Inwestorów zostanie zapisana jedna Nowa Akcja, w wyniku czego Prawa do Akcji wygasną. Warunki dotyczące 

dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, które zostały szczegółowo określone w Regulaminie GPW oraz w odpowiednich 

regulacjach GPW, dotyczą m.in. zapewnienia odpowiedniej płynności akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Intencją Spółki jest 

wprowadzenie do obrotu Akcji Sprzedawanych równolegle z Prawami do Akcji. W przypadku, gdy Akcje Sprzedawane nie zostaną wprowadzone 

do obrotu jednocześnie z Prawami do Akcji, to Akcje Sprzedawane zostaną wprowadzone do obrotu dopiero po rejestracji przez sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Nowych Akcji. W przypadku, gdy Akcje Sprzedawane nie zostaną sprzedane w 

Ofercie, to w pierwszej kolejności mogą zostać wprowadzone do obrotu wyłącznie Prawa do Akcji, a Akcje Dopuszczane zostaną wprowadzone 

do obrotu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji. 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

Przy założeniu objęcia przez inwestorów 871.500 Nowych Akcji, sprzedaży 198.000 Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty, dopuszczenia do 

obrotu na GPW Akcji Dopuszczanych, wyemitowania przez Spółkę wszystkich możliwych pozostałych akcji (tj. 228.162) w granicach kapitału 

docelowego Spółki, struktura rozproszenia akcji będzie następująca: akcjonariusze reprezentujący mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

uprawnieni będą z ok. 1.901.798 akcji, reprezentujących ok. 43,66% kapitału zakładowego Spółki. 

Koszty Oferty 

Wynagrodzenie Firm Inwestycyjnych 

W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą, Emitent (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji 

Sprzedawanych) zobowiązali się zapłacić na rzecz Firm Inwestycyjnych oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp. k. (która 
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to spółka świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa finansowego związane z Ofertą) wynagrodzenie prowizyjne w łącznej wysokości nie 

większej niż 6,05% wartości zrealizowanej Oferty, rozumianej jako iloczyn Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji 

Oferowanych objętych zapisami inwestorów (oraz w pełni opłaconymi) w ramach Oferty.  

Pozostałe koszty 

Na Datę Prospektu Spółka szacuje, że łączne pozostałe koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się szacunkowo na 

poziomie ok. 2.100.000 PLN netto i będą obejmowały, między innymi: (i) koszt sporządzenia Prospektu, (ii) koszty i wydatki związane z 

organizacją spotkań z inwestorami oraz prezentacji roadshow, usług doradczych PR, (iii) wynagrodzenia, kosztów i wydatków doradcy prawnego, 

(iv) koszty usług dotyczących Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, (v) koszty usług badania przez biegłych rewidentów 

Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz, (vi) koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW, KDPW_CCP, 

(vii) pozostałe opłaty KDPW, GPW i notarialne (viii) szacowane koszty konsorcjum detalicznego. Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych 

kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

Spółka ani Firmy Inwestycyjne nie będą pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy. Kwota wpłacona przez inwestora przy 

składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis (w tym Firm Inwestycyjnych), 

zgodnie z regulacjami tej firmy inwestycyjnej. Ponadto, inwestor może ponieść ewentualne koszty związane z otwarciem i prowadzeniem 

rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor składający zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej. 

Kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu? 

Emitentem Akcji Oferowanych i wnioskującym o dopuszczenie do obrotu jest Captor Therapeutics S.A.z siedzibą we Wrocławiu (Polska). 

Oferującymi są: Paweł Holstinghausen Holsten oraz Marek Skibiński. 

Dlaczego dany prospekt jest sporządzany? 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden 

tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G każda, sprzedażą nie więcej niż 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii B oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu nie więcej niż 2.980.579 akcji Spółki, tj. 1.757.075 (jeden 

milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii B (z czego 280.989 akcji jest akcjami na okaziciela, a reszta 

akcjami imiennymi), 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych zwykłych serii C, 97.051 (dziewięćdziesiąt 

siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii D, 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji 

imiennych zwykłych serii F, 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych zwykłych serii H, 9.082 (dziewięć tysięcy 

osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych serii I, 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji imiennych zwykłych serii J 

(akcje imienne serii B, C, D, F, H, I i J staną się akcjami na okaziciela z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo z chwilą 

dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki), nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii G 

oraz nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Informacje o wykorzystaniu i szacunkowej wartości netto wpływów z oferty. 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od około 120,3 do około 149,9 mln PLN. Ostateczna kwota wpływów będzie 

zależała od Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych (w odniesieniu do 

Nowych Akcji). Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Nowych Akcji na następujące cele: (i) finansowanie obecnych projektów 

badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikację źródeł finansowania w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań – od około 74,7 do około 

88,6 mln PLN, (ii) finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do realizacji projektów badawczo-

rozwojowych – od około 19,2 do około 25,5 mln PLN, (iii) finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej, 

Spółki – od około 6,8 do około 8,4 mln PLN, (iv) finansowanie zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej Spółki oraz wyspecjalizowanych 

pracowników Spółki – od około 8,1 do około 11,9 mln PLN, (v) finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez Spółkę w Bazylei 

(Szwajcaria) – od około 11,5 do około 15,5 mln PLN. 

Informacje czy oferta podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji wraz z podaniem wszelkich części, które nie 

są objęte tą umową.  

Oferta nie podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji. 

Informacje o najistotniejszych konfliktach interesów dotyczących oferty lub dopuszczenia do obrotu.  

Maciej Wróblewski, członek Rady Nadzorczej, jest partnerem doradcy prawnego Emitenta i doradzał Emitentowi w związku z Ofertą, w tym 

sporządzeniem Prospektu, oraz reprezentował jako pełnomocnik Emitenta i Oferujących w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie Prospektu. 

Powyższa okoliczność może powodować wystąpienie potencjalnego konfliktu interesów polegającego na tym, że Maciej Wróblewski, jako członek 

Rady Nadzorczej, mógłby niewłaściwie wykonywać obowiązki nadzorcze względem Zarządu Spółki w związku z Ofertą (w tym sporządzeniem 

Prospektu). Emitent wskazuje ponadto, że Oferującymi są Paweł Holstinghausen Holsten oraz Marek Skibiński, którzy są jednocześnie członkami 

Rady Nadzorczej. W konsekwencji, wskazane osoby jako członkowie Rady Nadzorczej będą zaangażowani w Ofertę sprzedając w ramach Oferty 

– o ile zostanie podjęta taka decyzja – Akcje Sprzedawane. Powyższe potencjalne konflikty interesów mitygowane są w ten sposób, że Rada 

Nadzorcza sprawuje kolegialny nadzór nad Spółką. 
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2. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie 

przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym 

Prospekcie. Wystąpienie jakiegokolwiek lub kilku z wymienionych ryzyk samodzielnie lub w połączeniu 

z innymi okolicznościami może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Spółki, 

jej przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub cenę rynkową Akcji 

Oferowanych.  

Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani 

wyczerpująca i w związku z tym na Datę Prospektu ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na 

które Spółka jest narażona. Spółka może być narażona na dodatkowe ryzyka i niewiadome, które nie są 

obecnie znane Spółce i zidentyfikowane przez Spółkę. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może 

spowodować spadek ceny rynkowej Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą 

Akcje Oferowane, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji. 

Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej w ramach poszczególnych kategorii czynników 

ryzyk, odzwierciedla istotność czynników ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz 

przewidywaną skalę ich negatywnego wpływu. 

Spółka jako najbardziej istotne czynniki ryzyka, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia 

oraz przewidywaną skalę negatywnego wpływu, wskazuje następujące ryzyka: 

1. ryzyko związane z działalnością operacyjną Spółki; 

2. ryzyko związane z odpływem kadry menedżerskiej lub naukowej; 

3. ryzyko związane z nieosiągnięciem pierwszego etapu badań klinicznych; oraz 

4. ryzyko związane z brakiem nawiązania współpracy ze strategicznymi partnerami. 

Przeprowadzona przez Spółkę analiza wskazuje, że pandemia koronawirusa (COVID-19) nie wpłynie 

negatywnie na działalność Spółki, a tym samym na sytuację finansową i wyniki finansowe Spółki. W 

związku z pandemią koronawirusa w Spółce wprowadzono system pracy zmianowej obejmujący część 

pracowników i współpracowników Spółki. W ocenie Spółki wprowadzenie powyższego systemu nie 

wpływa negatywnie na efektywność pracy osób zatrudnionych w Spółce, jak i terminowość 

realizowanych przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych. Spółka nie może jednak wykluczyć, że 

pandemia koronawirusa (COVID-19) będzie miała wpływ na przebieg Oferty, a tym samym na 

możliwość pozyskania dodatkowego finansowania przez Spółkę. Na Datę Prospektu Emitent nie 

identyfikuje problemów z terminowym przeprowadzeniem Oferty, jednak skala zmian na rynku 

kapitałowym w najbliższych miesiącach jest trudna do oszacowania. Rozwój sytuacji związanej z 

utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) i wpływ pandemii na 

gospodarkę może powodować mniejszą skłonność inwestorów do ryzyka i spadek zainteresowania 

inwestorów nabywaniem akcji. Nie można więc wykluczyć, że zmiana sytuacji rynkowej lub 

gospodarczej wynikająca z pandemii koronawirusa (COVID-19) będzie miała negatywny wpływ na 

ogólną sytuację na rynku kapitałowym, a tym samym na przebieg Oferty. Na Datę Prospektu rozmiar 

wpływu skutków pandemii na przebieg Oferty, a tym samym możliwość pozyskania dodatkowego 

finansowania jest nieznany i trudny do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od czynników, które 

pozostają poza wpływem lub kontrolą Spółki, jak stopień nasilenia pandemii i wdrażanych środków 

zapobiegawczych, czasu ich trwania, jak również reakcji inwestorów na pandemię i wdrażane środki 

zapobiegawcze. 

Na Datę Prospektu Spółka nie identyfikuje potencjalnego wpływu pandemii na inne obszary 

funkcjonowania Spółki. Jednocześnie Spółka wskazuje, że stale monitoruje sytuację związaną z 

pandemią i analizuje jej wpływ na działalność Spółki. 

2.1. Ryzyka związane z działalnością Spółki 
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Ryzyko związane z działalnością operacyjną Spółki 

Spółka jest firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących celowaną 

degradację białek chorobotwórczych. Spółka działa w obszarze chorób nowotworowych i 

autoimmunologicznych, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia, bądź też dostępne metody 

wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne. Technologia celowanej degradacji białek (ang. targeted 

protein degradation, TPD) przełamuje dotychczasowe ograniczenia leków małocząsteczkowych, 

zwalczając białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków oraz wykorzystując przewagę 

farmakologiczną degraderów nad inhibitorami. Technologia TPD jest także przełomem pod względem 

potencjału celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania (ang. 

undruggable proteome). W związku z innowacyjnością prowadzonej przez Spółkę działalności, Spółka 

jest obecnie na wczesnym etapie prowadzonych badań. Wszystkie cząsteczki lecznicze nad którymi 

pracuje Spółka są w stadium przedklinicznym. Zdolność Spółki do generowania zysków ze sprzedaży 

leków lub licencjonowania rozwiązań leczniczych, o ile wystąpi, będzie zależna od powodzenia w 

opracowywaniu kandydatów na leki (kandydatem na lek jest związek chemiczny o wysokim potencjale 

terapeutycznym (wykazanym przynajmniej w układzie eksperymentalnym) oraz o pożądanych 

właściwościach farmakologicznych, który nie został jeszcze zarejestrowany jako lek)) i ewentualnej 

komercjalizacji leków. Sukces Spółki jest uwarunkowany wieloma czynnikami, w szczególności: 

• skutecznym zakończeniem badań przedklinicznych; 

• pomyślnym rozpoczęciem badań klinicznych; 

• skuteczną rekrutacją pacjentów do przeprowadzenia i finalizacji testów klinicznych; 

• uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód regulacyjnych i rynkowych dla potencjalnych 

kandydatów klinicznych; 

• zawarciem z podmiotami trzecimi umów partnerskich lub umów o współpracy na korzystnych 

komercyjnie warunkach; 

• skutecznym konkurowaniem z innymi metodami terapeutycznymi; 

• uzyskaniem akceptacji leku na rynku i pośród potencjalnych pacjentów; 

• udaną komercjalizacją leku. 

Na Datę Prospektu Spółka nie wygenerowała jakichkolwiek przychodów ze sprzedaży z tytułu 

komercjalizacji i sprzedaży (licencjonowania) kandydatów na leki lub leków. Wszystkie programy 

badawczo-rozwojowe Spółki są na etapie opracowania odpowiedniej cząsteczki leczniczej dla 

wybranego celu molekularnego i walidacji jej właściwości, a więc przed stadium badań 

przedklinicznych i klinicznych. Spółka nie rozpoczęła na Datę Prospektu badań klinicznych 

opracowanych kandydatów na leki, i przewiduje, że zanim dany kandydat na lek przejdzie pomyślnie 

badania kliniczne i będzie gotowy do komercjalizacji minie jeszcze kilka lat. Istnieje ryzyko, że Spółka 

i jej partnerzy nie dojdą do etapu komercjalizacji i wprowadzenia do obrotu leku, a nawet jeśli do tego 

dojdzie, Spółka może nie wygenerować przychodów, które będą na tyle znaczące, aby osiągnąć 

rentowność swojej działalności. 

Istotność wskazanego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia, Emitent ocenia jako 

wysokie. W przypadku, gdy jeden lub kilka wyżej przedstawionych czynników nie wystąpi w ogóle lub 

w odpowiednim czasie, Spółka może doświadczyć znacznych opóźnień w zakresie opracowania 

cząsteczki leczniczej lub może nie być w stanie stworzyć lub opracować cząsteczki leczniczej lub 

kandydata na lek, co może mieć wysoce negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 
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Ryzyko związane z odpływem kadry menedżerskiej lub naukowej 

Działalność Spółki jest w wysokim stopniu uzależniona od odpowiedniej kadry badawczo-naukowej 

oraz menedżerskiej, posiadającej stosowne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. Rekrutacja i 

utrzymanie wykwalifikowanego personelu naukowego oraz menedżerskiego jest kluczowe dla 

osiągnięcia przez Spółkę sukcesu na rynku. Utrata specjalistycznej kadry oraz kluczowych menedżerów 

może negatywnie wpłynąć na możliwości badawcze oraz rozwój kandydatów na leki, a także efektywną 

realizację strategii Spółki. Zastąpienie personelu menedżerskiego i naukowego jest w branży 

biotechnologicznej mocno utrudnione ze względu na niedobór specjalistów oraz dużą konkurencję w 

zakresie pozyskiwania pracowników pomiędzy firmami biotechnologicznymi lub farmaceutycznymi, 

stąd istnieje ryzyko, iż Spółka nie będzie w stanie zatrzymać obecnej kadry lub zrekrutować nowych 

pracowników albo będzie zmuszona do podnoszenia kosztów pracowniczych w celu związania ze sobą 

kluczowego personelu. Powyższe ryzyko występuję, pomimo faktu, że Spółka wprowadziła Program 

Motywacyjny dla kadry menedżerskiej i pracowników, szerzej opisany w pkt. 12.4 „Ogólne informacje 

o Emitencie” – „Zmiany kapitału zakładowego” – „Program Motywacyjny”.  

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako średnie. Odpływ kadry menadżerskiej lub naukowej Spółki może mieć wysoce negatywny wpływ 

na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Jednocześnie, Spółka 

podejmuje działania zmierzające do mitygacji materializacji wskazanego ryzyka w zakresie w jakim to 

możliwe (przykładowo przez przyjęcie Programu Motywacyjnego - szerzej opisany w pkt. 12.4 „Ogólne 

informacje o Emitencie” – „Zmiany kapitału zakładowego” – „Program Motywacyjny”). Omawiane 

ryzyko znajduje się również w pewnym zakresie poza kontrolą Spółki, jego materializacja zależy 

bowiem również od czynników zewnętrznych (rynkowych) – z tego względu prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia Emitent ocenia jako średnie. 

Ryzyko związane z nieosiągnięciem pierwszego etapu badań klinicznych 

Przed dopuszczeniem leku do obrotu, konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych, które będą 

prowadzone przez Spółkę wraz z partnerem strategicznym, z którym Spółka będzie komercjalizować 

danego kandydata na lek. Badania kliniczne produktów leczniczych przebiegają w czterech fazach. 

Wyróżnia się następujące fazy badań (więcej informacji na temat faz badań znajduje się w pkt 9.8 „Opis 

działalności Spółki” w części „Prace badawczo rozwojowe – opis procesu”): 

• faza I – na niewielkiej grupie zdrowych ochotników, ma na celu zbadanie bezpieczeństwa, 

toksyczności, farmakokinetyki i farmakodynamiki terapii; 

• faza II – na większej grupie, ma na celu zbadanie klinicznej skuteczności terapii; 

• faza III – randomizowane badania na dużej grupie pacjentów, ma na celu pełną ocenę 

skuteczności nowej terapii; 

• faza IV – przedłużone badania kliniczne badające dokładniej bezpieczeństwo stosowania 

produktu leczniczego po dopuszczeniu go do obrotu, w ramach tej fazy obserwuje się, m.in., 

rzadkie, lub wynikającego z długotrwałego stosowania, działania niepożądane, objawy 

przedawkowania, interakcje nowego leku z innymi. 

Każda z powyższych faz musi być zakończona pozytywnie, aby można było rozpocząć następny etap, 

w związku z czym istnieje ryzyko, iż w przypadku niepowodzenia testów klinicznych w danej fazie 

Spółka wraz z partnerem strategicznym, z którym będzie zamierzała komercjalizować lek nie będzie 

mogła przejść do kolejnej fazy badań klinicznych, co może spowodować opóźnienia w harmonogramie 

projektu, a w skrajnej sytuacji niemożliwość kontynuacji prac nad danym kandydatem na lek. 

Istotność powyższego ryzyka w odniesieniu do fazy I badań – kluczowej dla Emitenta z uwagi na model 

biznesowy Emitenta zakładający komercjalizację (uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży) cząsteczki 

leczniczej, która stanowi kandydata na lek, już na wstępnym etapie I fazy badań lub w fazie 
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przedklinicznej (zob. pkt. 9.7 „Opis działalności Spółki” – „Model biznesowy”), Emitent ocenia jako 

wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako średnie. Istotność ryzyka w odniesieniu do fazy 

I badań podyktowana jest w głównej mierze tym, że brak komercjalizacji kandydatów na lek lub 

komercjalizacja na niesatysfakcjonujących warunkach może mieć wysoce negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Jeżeli chodzi o dalsze fazy 

badań (fazy II-IV), istotność tego ryzyka, Emitent ocenia na niską, a prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia na wysoką.  

Ryzyko związane z brakiem nawiązania współpracy ze strategicznymi partnerami 

Strategią Spółki jest, aby podjąć współpracę z partnerami strategicznymi z branży biotechnologiczno-

farmaceutycznej w zakresie przeprowadzenia badań przedklinicznych, klinicznych, wprowadzenia leku 

do obrotu i jego komercjalizacji. Zaobserwowanym przez Spółkę trendem rynkowym w aspekcie 

zawierania umów partnerskich jest to, że potencjalni inwestorzy strategiczni wykazują zainteresowanie 

kandydatami klinicznymi na innowacyjne leki w obszarze onkologii i autoimmunologii, które wykazują 

początkowy efekt terapeutyczny, zostały pozytywnie ocenione z punktu widzenia toksykologii i 

charakteryzują się dostatecznym bezpieczeństwem na etapie opracowania i badań przedklinicznych.  

Aby w pełni wykorzystać potencjał technologii Spółki i przyspieszyć rozwój prac nad odkrytymi 

cząsteczkami leczniczymi, Spółka planuje współpracę z wiodącymi firmami biofarmaceutycznymi o 

znacznym doświadczeniu we wspieraniu spółek badawczo-rozwojowych i znacznymi możliwościami 

w zakresie rozwoju i komercjalizacji leków. Spółka stoi w obliczu znacznej konkurencji w przyciąganiu 

odpowiednich partnerów strategicznych, dlatego nie można wykluczyć ryzyka nieznalezienia 

odpowiedniego inwestora branżowego zainteresowanego lekami opracowywanymi obecnie przez 

Spółkę. Ryzyko to wiąże się z takimi czynnikami jak zmienne strategie dużych firm farmaceutycznych 

wobec programów badawczo-rozwojowych mniejszych partnerów, istnienie na rynku innych 

efektywnych terapii, niemożliwość dotarcia do osób decyzyjnych w ramach organizacji danego 

inwestora branżowego, czy niewystarczająca efektywność opracowanego leku na wstępnych stadiach. 

Spółka nie może zagwarantować, że pomimo udanych wstępnych prac nad kandydatem na lek będzie 

możliwość nawiązania współpracy z partnerem strategicznym. 

Nawet w przypadku zainteresowania ze strony potencjalnego partnera strategicznego cząsteczkami 

leczniczymi Spółki, osiągnięcie ostatecznego porozumienia w sprawie współpracy będzie zależało, 

między innymi, od oceny zasobów i ekspertyzy partnera, warunków proponowanej współpracy oraz 

oceny wielu innych czynników. Czynniki te mogą obejmować przebieg badań przedklinicznych lub 

klinicznych, oczekiwane wyniki tych badań, prawdopodobieństwo uzyskania zezwolenia na 

wprowadzenie do obrotu leku, ocena potencjalnego rynku dla danego kandydata na lek, koszty i 

skomplikowanie produkcji, ryzyko konkurencyjne ze strony innych leków, a także ogólne warunki 

rynkowe panujące w branży farmaceutycznej. 

Dodatkowo, istnieje ryzyko, że wynik negocjacji prowadzonych przez Spółkę z partnerem 

strategicznym nie będzie satysfakcjonujący, warunki współpracy będą gorsze od przewidywanych przez 

Spółkę lub strony nie dojdą w ogóle do porozumienia, a umowa o partnerstwo nie zostanie ostatecznie 

zawarta. W następstwie Spółka może być zmuszona do opóźnienia lub zawieszenia dalszych prac nad 

danym kandydatem na lek, co może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe 

lub perspektywy rozwoju. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako niskie lub średnie. Istotność ryzyka uzasadniona jest tym, że model biznesowy Spółki zakłada, że 

przychody ze współpracy ze strategicznym partnerem stanowiły będą znaczną część przychodów 

Spółki. Brak nawiązania współpracy może zatem wysoce negatywnie wpływać na działalność, sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Niski lub średni stopień prawdopodobieństwa 

materializacji ryzyka – w ocenie Emitenta – wynika z tego, że Emitent, w ramach realizowania strategii 

Emitenta, podejmuje działania zmierzające do nawiązania współpracy z wybranymi strategicznymi 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

18 

partnerami. Niemniej nawiązanie współpracy pozostaje w pewnym stopniu poza kontrolą Emitenta, 

ponieważ zależy od woli partnerów strategicznych oraz ogólnej sytuacji rynkowej. 

Ryzyko związane z finansowaniem działalności operacyjnej Spółki 

Spółka nie generuje na bieżąco przychodów, a jej działalność operacyjna jest kapitałochłonna i była do 

tej pory finansowana głównie ze środków uzyskanych od akcjonariuszy w ramach kolejnych emisji 

udziałów lub akcji, a także z dotacji pochodzących ze środków publicznych. W związku z niepewnością 

powodzenia badań laboratoryjnych, możliwą niedostateczną kalkulacją budżetów projektowych, 

koniecznością uzyskania dalszych środków na kontynuację badań lub podjęcie nowych projektów, 

niewykluczone, iż Spółka będzie zmuszona do pozyskania dodatkowego finansowania. W skrajnym 

przypadku nie można wykluczyć sytuacji, w której Emitent nie będzie miał zapewnionych źródeł 

finansowania działalności operacyjnej, a tym samym nie będzie miał możliwości dalszego prowadzenia 

działalności, skutkiem czego będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta. 

W zależności od wybranej i dostępnej formy finansowania działalności Spółki, umowy to regulujące 

mogą zawierać postanowienia limitujące lub zakazujące podejmowania pewnych czynności przez 

Spółkę, jak na przykład dalsze zadłużanie, dokonywanie inwestycji kapitałowych ponad pewien 

określony poziom lub wypłacanie dywidendy. W przypadku uzyskania środków z Oferty (w odniesieniu 

do Nowych Akcji) na zakładanym minimalnym poziomie – 120,3 mln PLN, Spółka nie dostrzega 

konieczności uzyskiwania dodatkowego finansowania w okresie 24 miesięcy. Spółka oczekuje, że 

wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od około 120,3 mln PLN do około 149,9 mln PLN. 

Ostateczna kwota wpływów będzie zależała od Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych przydzielonych 

inwestorom oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych (w odniesieniu do Nowych Akcji). Spółka 

zamierza również finansować w przyszłości swoje działanie z umów strategicznego partnerstwa lub 

licencji swoich produktów.  

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako 

niskie lub średnie. W sytuacji uzyskania środków z Oferty w niewystarczającej wysokości (tj. w 

wysokości minimalnych zakładanych przez Spółkę wpływów netto z emisji Nowych Akcji – ok. 120,3 

mln PLN) oraz braku pozyskania środków z innych źródeł, Spółka może być zmuszona do zwolnienia 

tempa prowadzonych projektów badawczo – rozwojowych, skupienia się jedynie na wybranych 

projektach badawczo-rozwojowych lub nawet podjęcia decyzji o zawieszeniu badań laboratoryjnych 

lub w najgorszym wypadku do zawieszenia działalności operacyjnej w ogóle. Okoliczności te mogą 

wysoce negatywnie wpłynąć na sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki.  

Ryzyko związane z niezidentyfikowaniem kandydatów na leki 

Kluczowym elementem strategii Spółki jest stosowanie wypracowanej technologii do opracowywania 

szerokiej kategorii cząsteczek leczniczych dla wielu celów molekularnych, co redukuje ryzyko 

niepowodzenia. Pomimo tego, istnieje ryzyko, że działalność badawczo-rozwojowa Spółki w zakresie 

związków degradujących nie zakończy się sukcesem w postaci odkrycia dodatkowych kandydatów na 

leki mających skuteczne terapeutyczne zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych lub 

autoimmunologicznych. Programy badawczo-rozwojowe Spółki mogą wykazywać wstępnie obiecujące 

wyniki w zakresie identyfikacji związków leczniczych, jakkolwiek na dalszym etapie badań klinicznych 

lub komercjalizacji cząsteczki lecznicze lub leki mogą nie wykazywać stosownych właściwości, w tym 

w szczególności z powodu: 

• szkodliwych i niepożądanych efektów ubocznych lub wykazywania parametrów terapeutycznych 

które implikują, że leki oparte na podstawie tych związków leczniczych mogą nie uzyskać 

odpowiednich zgód na wprowadzenie do obrotu lub nie uzyskają dostatecznego uznania na rynku 

leków; 

• niewykazywania przez potencjalnego kandydata klinicznego odpowiedniej efektywności w 

leczeniu docelowych chorób. 
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Programy badawczo-rozwojowe nakierowane na identyfikację nowych kandydatów na leki wymagają 

znacznych nakładów kapitałowych, zaangażowania zasobów ludzkich oraz technicznych. Nie można 

wykluczyć ryzyka, że Spółka skieruje swoje wysiłki na badanie i rozwój niewłaściwych związków, 

które w ostateczności nie będą skuteczne w leczeniu docelowych chorób.  

Istotność powyższego ryzyka Emitent dla projektu CT2 (opracowanie i rozwój nietoksycznych 

ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu 

krwionośnego) oraz dla projektu CT1 (opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka 

wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek 

macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego) (zob. pkt. 9 

„Opis działalności Spółki”) ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

W odniesieniu do pozostałych projektów dotyczących kandydatów na leki realizowanych przez 

Emitenta (zob. pkt. 9 „Opis działalności Spółki”), istotność ryzyka oceniana jest na wysoką, a 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia na średnie lub wysokie. Gdy Spółka nie będzie w stanie 

rozpoznać cząsteczek leczniczych właściwych do badań przedklinicznych i klinicznych lub wybierze 

do badań nieodpowiednie związki, istnieje ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę przychodów z 

komercjalizacji i sprzedaży leków w przyszłych latach, co może mieć wysoce negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Jednocześnie stopień 

zaawansowania prac nad projektami CT1 oraz CT2 pozwala – w ocenie Emitenta – oszacować stopień 

prawdopodobieństwa materializacji tego ryzyka (w stosunku do tych dwóch projektów) na niski. 

Ryzyko związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych  

Po przeprowadzeniu przez Spółkę badań przedklinicznych, Spółka we współpracy z partnerem 

strategicznym z branży biofarmaceutycznej zamierza kontynuować pracę nad danym kandydatem na 

lek w fazie badań klinicznych w ośrodkach w Polsce i za granicą. Rozpoczęcie badań klinicznych jest 

uzależnione od pozyskania pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych, po uprzedniej pozytywnej 

ewaluacji etycznej i naukowej. Celem dopuszczenia cząsteczki leczniczej do badań klinicznych Spółka 

jest zobowiązana do przedstawienia wyników badań farmakologicznych i toksykologicznych oraz 

specyfiki chemicznej kandydata na lek. Na Datę Prospektu, Spółka nie wystąpiła dotychczas z 

wnioskami o pozwolenie na przeprowadzenie badań klinicznych. Przez wzgląd na konieczność 

spełnienia wymogów formalnych w celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan klinicznych, 

istnieje ryzyko, że Spółka, przy założeniu niespełnienia jakiegokolwiek wymogu, będzie narażona na 

opóźnienie w realizacji harmonogramu projektu lub konieczność poniesienia dodatkowych nakładów 

finansowych celem spełnienia dodatkowych wymogów merytorycznych lub formalnych, nie 

wykluczając w najgorszym wypadku przymusu zakończenia danego projektu badawczego, co może 

mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

Testy kliniczne wymagają dużych nakładów kapitałowych, odpowiedniego przygotowania oraz 

implementacji i mogą trwać przez kilka lat, przy niepewnych rezultatach testów. Niepowodzenie 

jednego lub wielu testów klinicznych może wystąpić w każdym stadium badań klinicznych. Spółka lub 

partner Spółki mogą doświadczyć wielu nieprzewidzianych problemów podczas testów klinicznych, 

które mogą spowodować opóźnienie w lub niemożliwość uzyskania pozwolenia na wprowadzenie leku 

do obrotu i jego komercjalizację, w szczególności: 

• organy regulacyjne mogą nie wydać zgody na wszczęcie badań klinicznych w wybranej przez 

Spółce specjalistycznej placówce badawczej; 

• trudności lub opóźnienia w zawieraniu umów z danym ośrodkiem badawczym na 

akceptowalnych komercyjnie warunkach; 

• testy kliniczne cząsteczek leczniczych mogą przynieść negatywne lub nierozstrzygające 

rezultaty, co zmusi Spółkę do zlecenia dodatkowych testów lub zakończenia badań klinicznych 

lub organ regulacyjny nakaże zakończenie tych czynności w ramach uprawnień nadzorczych; 
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• liczba pacjentów konieczna do przeprowadzenia testów może być mniejsza niż oczekiwano, 

rekrutacja pacjentów do badań klinicznych może przebiegać wolniej niż przewidywano lub 

uczestnicy testów mogą z nich zrezygnować w większej liczbie niż przewidywano; 

• partnerzy lub współpracownicy Spółki mogą nie wywiązać się ze swoich zobowiązań w 

odpowiednim czasie lub naruszyć wymogi regulacyjne; 

• Spółka będzie zmuszona do zawieszenia lub zakończenia testów kandydatów na leki z wielu 

przyczyn, w szczególności ze względu na narażenie zdrowia lub życia pacjentów podczas 

przeprowadzanych badań klinicznych; 

• organy regulacyjne mogą nakazać Spółce lub jej partnerom zawieszenie lub zakończenie testów 

klinicznych z wielu przyczyn, w tym w przypadku naruszenia wymogów regulacyjnych; 

• testowane cząsteczki lecznicze mogą wykazywać niepożądane efekty uboczne lub inne 

niespodziewane właściwości, zmuszając Spółkę lub jej partnerów do zawieszenia lub 

zakończenia testów klinicznych; 

• koszty przeprowadzenia badań klinicznych mogą być większe niż oszacowano; 

• dostawa substancji chemicznych koniecznych do walidacji efektywności cząsteczki leczniczej 

lub ich jakość może być niewystarczająca w celu przeprowadzenia reprezentatywnych testów 

klinicznych. 

W przypadku, gdy (i) Spółka lub partner Spółki będą zmuszeni do podjęcia dodatkowych testów, poza 

tymi które są przyjęte w opracowanym harmonogramie projektu lub (ii) przeprowadzone testy zakończą 

się wynikiem negatywnym lub (iii) wyniki badań wykażą zdolność terapeutyczną, lecz w 

niesatysfakcjonującym stopniu, Spółka lub partner Spółki mogą napotkać opóźnienia w uzyskaniu 

pozwolenia na wprowadzenie leku do obrotu lub w ogóle nie uzyskać takiego pozwolenia, uzyskać 

pozwolenie o węższym zakresie zastosowania niż przewidywano lub z obostrzeniami dotyczącymi 

sposobu spożywania lub etykietowania leków.  

Koszty badawczo-rozwojowe istotnie wzrosną w przypadku opóźnień w badaniach przedklinicznych 

lub klinicznych lub w uzyskaniu stosownych pozwoleń na obrót lekiem. Spółka nie może 

zagwarantować, że badania przedkliniczne lub kliniczne zostaną zainicjowane lub zakończone w 

przewidzianym harmonogramie projektu. Znaczące opóźnienia w trakcie tych procedur mogą 

spowodować, iż konkurenci Spółki mogą opracować podobne leki w krótszej perspektywie i 

wprowadzić je do obrotu, co negatywnie wpłynie na możliwość wprowadzenia opracowanego leku do 

obrotu przez Spółkę lub jej partnerów, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent dla projektu CT2 (opracowanie i rozwój nietoksycznych 

ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu 

krwionośnego) oraz dla projektu CT1 (opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka 

wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek 

macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego) (zob. pkt. 9 

„Opis działalności Spółki”) ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo wystąpienia jako niskie. W 

odniesieniu do pozostałych projektów dotyczących kandydatów na leki realizowanych przez Emitenta 

(zob. pkt. 9 „Opis działalności Spółki”), istotność ryzyka oceniana jest na wysoką, a 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia na średnie. Wysoka istotność ryzyka podyktowana jest tym, że 

zaistnienie jakichkolwiek negatywnych okoliczności odnoszących się do uzyskania przez Emitenta 

pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych może negatywnie rzutować na możliwość komercjalizacji 

leku (kandydata na lek), a przez to może mieć wysoce negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Jednocześnie stopień zaawansowania prac nad 

projektami CT1 oraz CT2 pozwala – w ocenie Emitenta – oszacować stopień prawdopodobieństwa 

materializacji tego ryzyka (w stosunku do tych dwóch projektów) na niski. 
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Ryzyko związane ze znaczną konkurencją w zakresie odkrywania i opracowywania leków 

Branże biotechnologiczna i farmaceutyczna charakteryzują się szybkim i dynamicznym rozwojem 

nowoczesnych technologii oraz znaczną konkurencją. Spółka mierzy się z konkurentami, którzy mogą 

w przyszłości wytworzyć leki wykazujące większą efektywność terapeutyczną przy mniejszym ryzyku 

wystąpieniu niepożądanych efektów ubocznych, co w konsekwencji może skutkować mniejszymi 

wpływami finansowymi ze sprzedaży leku opracowanego przez Spółkę lub udzielenia licencji na taki 

lek. Spółka nie może zagwarantować, że konkurenci, również stosujący technologię degradacji białek, 

nie wypracują na etapie badań przedklinicznych kandydatów na leki o lepszych właściwościach 

terapeutycznych w zakresie chorób onkologicznych lub autoimmunologicznych, co spowoduje spadek 

zainteresowania inwestorów sektorowych i partnerów branżowych metodami Spółki lub 

wypracowanymi przez Spółkę cząsteczkami degradującymi. Istnieje również ryzyko konkurencji ze 

strony podmiotów trzecich, które stosują inne metody opracowywania leków i terapii (np. leczenie 

inhibitorami, terapia genowa, metoda leczenia przeciwciałami oraz modyfikacją genomu) takich jak 

duże firmy farmaceutyczne, wyspecjalizowane spółki farmaceutyczno-biotechnologiczne, instytucje 

naukowo-akademickie lub prywatne bądź publiczne instytuty badawcze.  

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako niskie. Niskie prawdopodobieństwo materializacji ryzyka wynika z tego, że Emitent nie ujawnia 

celów molekularnych, nad którymi pracuje, do publicznej wiadomości, a ryzyko, że te same cele 

molekularne zostaną pokryte przez konkurenta lub konkurentów Emitenta tą samą technologią jest 

niskie. Nie mniej nie można wykluczyć materializacji takiego ryzyka, jego wystąpienie znajduje się 

poza kontrolą Emitenta – zależy w głównej mierze od działań podejmowanych przez konkurentów 

Emitenta. Zaistnienie omawianego ryzyka mogłoby mieć wysoce negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

Ryzyko związane z brakiem realizacji celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością 

pozyskania środków z emisji Nowych Akcji w wysokości mniejszej niż zakładana 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od około 120,3 mln PLN do około 

149,9 mln PLN. Ostateczna kwota wpływów będzie zależała od Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych 

przydzielonych inwestorom oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych (w odniesieniu do Nowych 

Akcji). Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Nowych Akcji na następujące cele: 

• finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikacja źródeł 

finansowania w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań – od około 74,7 do około 88,6 

mln PLN, 

• finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do 

realizacji projektów badawczo-rozwojowych – od około 19,2 do około 25,5 mln PLN,  

• finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej, Spółki – 

od około 6,8 do około 8,4 mln PLN,  

• finansowanie zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej Spółki oraz wyspecjalizowanych 

pracowników Spółki – od około 8,1 do około 11,9 mln PLN,  

• finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez Spółkę w Bazylei (Szwajcaria) – 

od około 11,5 do około 15,5 mln PLN. 

Brak uzyskania środków z emisji Nowych Akcji lub uzyskanie ich w niewystarczającej wysokości, 

może spowodować opóźnienia w realizacji projektów prowadzonych przez Emitenta lub może nie 

pozwolić na przyspieszenie harmonogramu prac zgodnie z intencjami Emitenta. Opóźnienia w realizacji 

projektów lub brak przyspieszenia harmonogramu prac może mieć z kolei negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 
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Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką. Powyższe ryzyko jest ryzykiem rynkowym 

– niezależnym od działalności Emitenta. W konsekwencji, na Datę Prospektu, Emitent nie jest w stanie 

ocenić prawdopodobieństwa jego wystąpienia. 

Ryzyko związane z niewłaściwą realizacją współpracy ze strategicznymi partnerami przez Spółkę 

Po nawiązaniu współpracy przez Spółkę z wybranym partnerem strategicznym, Spółka będzie 

zobowiązana do należytej współpracy z tym podmiotem. Gdy współpraca Spółki z wybranym partnerem 

strategicznym nie doprowadzi – z uwagi na okoliczności leżące po stronie Spółki – do pomyślnego 

rozwoju i komercjalizacji leków, lub jeśli jeden z potencjalnych partnerów wypowie umowę ze Spółką, 

Spółka może nie otrzymać w przyszłości spodziewanych środków finansowych na badania lub nie 

osiągnąć części przychodów w ramach współpracy (szerzej na temat oczekiwanej przez Spółkę 

konstrukcji umów z partnerami strategicznymi zobacz rozdział „Opis działalności Spółki – Model 

biznesowy”). Jeśli Spółka nie otrzyma finansowania, którego się spodziewa w ramach umów 

partnerskich, rozwój danego kandydata na lek może zostać opóźniony lub wstrzymany, a Spółka może 

wymagać dodatkowych środków w celu opracowania kandydatów na leki. W takiej sytuacji znalezienie 

przez Spółkę odpowiedniego partnera zastępczego lub przyciągnięcie nowych partnerów strategicznych 

może być znacznie utrudnione, a programy badawczo-rozwojowe Spółki mogą zostać opóźnione lub 

konieczne będzie ich zakończenie. Takie okoliczności mogą również wpłynąć niekorzystnie na 

postrzeganie Spółki w społeczności branżowej i finansowej. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako niskie. Istotność ryzyka uzasadniona jest tym, że model biznesowy Spółki zakłada, że przychody 

ze współpracy ze strategicznym partnerem stanowiły będą znaczną część przychodów Spółki. 

Niewłaściwa współpraca po stronie Spółki lub strategicznego partnera Spółki, może wpłynąć 

negatywnie w wysokim stopniu na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki 

Spółki. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego ryzyka w ocenia Emitenta jest jednak niskie, Emitent 

– po nawiązaniu współpracy ze strategicznym partnerem – zamierza z należytą starannością wypełniać 

obowiązki wynikające z umowy zawartej ze strategicznym partnerem oraz zabezpieczyć umownie 

wykonywanie obowiązków przez strategicznego partnera Spółki. 

Ryzyko związane z nieuzyskaniem ochrony patentowej lub niewystarczającej ochrony patentowej dla 

rozwiązań wypracowanych przez Spółkę 

Spółka posiada innowacyjne know-how w obszarze badań i rozwoju nad związkami chemicznymi i 

kandydatami na leki, stanowiące chronioną przepisami prawa tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu 

uzyskania skuteczniejszej ochrony swoich praw Spółka zamierza się ubiegać o przyznanie odpowiedniej 

ochrony patentowej na terytorium Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i w innych 

krajach (np. USA), w przypadku, gdy dany opracowany związek leczniczy wykazuje cechy 

umożliwiające uzyskanie patentu w określonej jurysdykcji. 

Postępowania o uzyskanie ochrony patentowej z reguły są długotrwałe i kosztowne, a w zakresie 

rozwiązań biotechnologicznych ich wynik jest często niepewny ze względu na skomplikowanie 

naukowe, techniczne i prawne postępowania. Publikacja odkryć i rozwiązań biotechnologicznych jest 

zazwyczaj wtórna i opóźniona w stosunku do samego zgłoszenia odkrycia do ochrony patentowej, stąd 

istnieje ryzyko, iż dane rozwiązanie lecznicze na szczególne wskazanie terapeutyczne zostało odkryte 

lub opracowane wcześniej przez inny podmiot niż Spółka, co uniemożliwi zarejestrowanie patentu na 

rzecz Spółki z powodu niespełnienia przesłanek patentowalności. Do chwili wydania decyzji przez 

stosowny urząd patentowy istnieje ryzyko związane z odmową udzielenia ochrony patentowej lub 

udzielenia jej w zakresie węższym niż ta, o którą ubiega się Spółka. Ponadto, w trakcie toczących się 

postępowań patentowych, podmioty trzecie, w tym konkurenci Spółki, mogą zgłaszać zastrzeżenia lub 

sprzeciwy do wniosków Spółki. Rodzi to potencjalne ryzyko utrudnienia uzyskania ochrony patentowej, 

a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwi udzielenie ochrony patentowej Spółce ze względu na 

wcześniejsze opatentowanie tego samego rozwiązania przez podmiot trzeci. Również w okresie po 
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przyznaniu ochrony patentowej może on być unieważniony z różnych przyczyn, co w skrajnym 

przypadku może uniemożliwić uzyskanie części lub jakichkolwiek przychodów związanych z danym 

projektem przez Spółkę, mimo jego znacznego zaawansowania i poniesionych kosztów. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako wysokie. Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka uzasadnione jest tym, że w sektorze 

biofarmaceutycznym znaczna liczba podmiotów pracuje w ramach analogicznych obszarów co Emitent. 

Powoduje to, że odkrycie rozwiązań, nad którymi pracuje Emitent i które mogą podlegać ochronie 

prawnej (patentowej), przez konkurentów Emitenta jest prawdopodobne. Średnia istota wskazanego 

ryzyka uzasadniona jest tym, że Emitent pracuje nad alternatywnymi rozwiązaniami, które mogą 

pozwolić mu chronić własność intelektualną Emitenta nawet przed uzyskaniem ochrony patentowej tej 

własności.  

Ryzyko potencjalnego naruszenia praw własności intelektualnej  

Znaczna część własności intelektualnej, z której korzysta Spółka w ramach swojej działalności 

badawczo-rozwojowej, jest opracowywana i tworzona przez zatrudnionych w Spółce pracowników oraz 

współpracowników Spółki. Mimo przepisów prawa regulujących transfer własności intelektualnej i 

praw autorskich od pracowników Spółki na Spółkę, istnieje ryzyko, iż takie prawa własności 

intelektualnej lub autorskie pozostały przy pracownikach, co potencjalnie może dać podstawy do 

kierowania roszczeń przez takich pracowników w stosunku do Spółki z tytułu bezprawnego korzystania 

z praw własności intelektualnej i praw autorskich. Spółka nie może wykluczyć również sytuacji, w 

której, pomimo odpowiedniej regulacji umownej, prawa własności intelektualnej lub autorskie nie 

zostały skutecznie przeniesione ze współpracowników Spółki na rzecz Spółki, narażając tym samym 

Spółkę na potencjalne roszczenia ze strony współpracowników, byłych i obecnych. 

Sukces Spółki zależy również od możliwości rozwoju i komercjalizacji kandydatów na leki z 

wykorzystaniem odpowiedniej własności intelektualnej należącej do podmiotów trzecich. Spółka 

przedsięwzięła odpowiednie środki, aby nie naruszać praw własności intelektualnej podmiotów 

trzecich. Ze względu jednak na szerokie zastosowanie praw własności intelektualnej i znaczny zakres 

ich ochrony prawnej w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, nie można wykluczyć ryzyka 

naruszenia przez Spółkę praw własności intelektualnej podmiotów trzecich i w konsekwencji 

pojawienia się roszczeń ze strony tych podmiotów wobec Spółki. W efekcie istnieje ryzyko, iż Spółka 

zostanie pozwana w procesie o rzekome naruszenie praw własności intelektualnej, co w konsekwencji 

może doprowadzić do zaangażowania przez Spółkę istotnych i nieprzewidzianych środków 

finansowych w celu prowadzenia postępowania sądowego. Powyższe może negatywnie wpłynąć na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako wysokie. Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka podyktowane jest tym, że w sektorze 

biofarmaceutycznym znaczna liczba podmiotów pracuje w ramach analogicznych obszarów co Emitent. 

Powoduje to, że odkrycie rozwiązań, nad którymi pracuje Emitent i które mogą podlegać ochronie 

prawnej, przez konkurentów Emitenta jest możliwe. Jednocześnie, średnia istotność ryzyka wynika z 

tego, że ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej w pewnym zakresie nie powinno w 

znacznym stopniu rzutować na działalność oraz wyniki Emitenta.  

Ryzyko związane z korzystaniem z usług podmiotów trzecich 

Nie wszystkie czynności w trakcie procesu rozwoju nowego leku, badań przedklinicznych i klinicznych 

wykonywane są przez personel Spółki lub w laboratoriach wykorzystywanych przez Spółkę. Część 

czynności badawczych jest zlecanych zewnętrznym specjalistycznym ośrodkom badawczym, tak 

krajowym jak i zagranicznym. Fragmenty badań, które są zlecane ośrodkom zewnętrznym obejmują 

takie czynności jak wysokoskalowa synteza związków chemicznych, pakiet badań ADME, badania 

toksykologiczne, badania na zwierzętach, badania kliniczne pierwszej fazy. Przy wyborze konkretnej 

placówki badawczo-laboratoryjnej Spółka kieruje się takimi kryteriami jak jakość świadczonych usług, 
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możliwość przeprowadzenia badań nad konkretną cząsteczką leczniczą, wykorzystywana aparatura, 

kompetencje i kwalifikacje personelu badawczego, warunki sanitarne, a także reputacja danego ośrodka. 

Dobór odpowiednich zewnętrznych ośrodków laboratoryjno-badawczych jest istotny z punktu widzenia 

firm farmaceutycznych zainteresowanych działalnością Spółki. W konsekwencji, istnieje ryzyko, że 

ośrodki laboratoryjno – badawcze lub podmioty trzecie którym Spółka zleca część czynności 

badawczych nie będą ich realizowały w sposób należyty, terminowy lub oczekiwany przez Spółkę. 

Istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent ocenia jako średnie. 

Historycznie w działalności Emitenta miały miejsce nieliczne sytuacje, w których podmioty trzecie 

zakontraktowane przez Emitenta wykonały niewłaściwie ich zobowiązania wobec Emitenta 

(nieodpowiednia jakość świadczonych usług lub opóźnienia w świadczonych usługach). Wystąpienie 

takich sytuacji w przyszłości może wpłynąć w pewnym stopniu negatywnie na harmonogram 

wykonania projektów, a tym samym na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz 

wyniki Spółki. 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Spółki 

Głównym założeniem przyjętej przez Spółkę strategii jest realizacja szeregu programów badawczo-

rozwojowych nakierowanych na odkrycie i skomercjalizowanie leków o wysokim potencjale 

komercyjnym w obszarze chorób nowotworowych i autoimmunologicznych, dla których obecnie brak 

jest możliwości leczenia, bądź też dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne 

(szerszy opis strategii Spółki znajduje się w pkt 9.6 „Opis działalności Spółki” – „Strategia”). 

Osiągnięcie celów strategicznych zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym od 

czynników o charakterze gospodarczym, regulacyjnym, prawnym, finansowym lub operacyjnym, z 

których część pozostaje poza kontrolą Spółki i które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację strategii 

Spółki.  

Utrudnienia w realizacji strategii Spółki mogą wiązać się z takimi okolicznościami jak niemożliwość 

odkrycia lub opracowania nowych związków chemicznych wykazujących skuteczność terapeutyczną w 

stosunku do chorób będących w obrębie zainteresowania badawczo-rozwojowego Spółki. Ponadto, 

zgodnie z przyjętą strategią, Spółka zamierza zawiązać współpracę z największymi firmami 

farmaceutycznymi na świecie w celu przeprowadzenia badań klinicznych i skomercjalizowania 

opracowanego leku, lecz istnieje ryzyko, iż nawiązanie takiej współpracy może okazać się nieskuteczne 

lub warunki handlowe transakcji z danym partnerem mogą nie być satysfakcjonujące dla Spółki, co 

może utrudnić realizację tego strategicznego celu Spółki. Trudności w realizacji strategii Spółki mogą 

być również następstwem trudności związanych ze zmianą polityki gospodarczej w obszarze 

dofinansowywania spółek innowacyjnych, m.in. z branży biotechnologicznej, wskutek czego Spółka 

będzie zmuszona do zmiany struktury finansowania swojej działalności badawczo-rozwojowej, co może 

opóźnić realizację kolejnych projektów przez Spółkę. 

Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje ryzyko, że strategia Spółki nie zostanie zrealizowana w ogóle lub 

w mniejszym stopniu niż oczekiwano, ze znacznym opóźnieniem lub z niesatysfakcjonującymi 

wynikami. Jeżeli Spółka napotka niespodziewane bariery w trakcie realizacji opracowanej strategii, 

Spółka może być zmuszona do jej zmiany, odstąpienia lub opracowania nowej strategii.  

Istotność powyższego ryzyka, Emitent ocenia jako średnią, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako niskie. Strategia Emitenta pokrywa się z działalnością operacyjną Emitenta, a zatem Emitent 

podejmuje wszelkie działania zmierzające do realizacji strategii Emitenta. Realizacja strategii jest 

jednak uzależniona od szeregu czynników, które znajdują się lub mogą znajdować się poza kontrolą 

Emitenta. Powoduje to, że nie można wykluczyć sytuacji, w której Spółka nie zrealizuje w ogóle lub nie 

zrealizuje w pełni strategii, co może mieć z kolei negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 
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Ryzyko związane umowami najmu dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych 

Zgodnie z umowami najmu z dnia 13 sierpnia 2018 r., z dnia 31 maja 2019 r., z dnia 9 marca 2020 r. 

oraz z dnia 1 marca 2021 r. zawartymi z Wrocławskim Parkiem Technologicznym SA, Spółka 

wynajmuje pomieszczenia, w tym także pomieszczenia laboratoryjne, o łącznej powierzchni ok. 1100 

m2 położone przy ul. Duńskiej 11 oraz ul. Muchoborskiej 18 we Wrocławskim Parku Technologicznym 

we Wrocławiu. Umowy najmu zostały zawarte na czas oznaczony (szerzej na temat umów najmu zobacz 

9.11„Opis działalności Spółki” – „Istotne rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne”).  

Wynajmowane pomieszczenia są wyposażone w odpowiednią aparaturę laboratoryjną przystosowaną 

do prac badawczych. Spółka jest właścicielem krytycznego i fundamentalnego sprzętu laboratoryjnego 

koniecznego do przeprowadzania badań przedklinicznych pod kątem chemicznym i biologicznym. 

Dodatkowo część sprzętu laboratoryjnego jest wykorzystywana przez Spółkę na zasadzie leasingu (zob. 

pkt. 9.10 „Opis działalności Spółki – Istotne umowy – pozostałe istotne umowy”).  

Istnieje ryzyko, iż wynajmujący postanowi nie przedłużyć ze Spółką umów najmu po zakończeniu 

obecnego okresu ich obowiązywania lub podniesie czynsz, co mogłoby spowodować konieczność 

poszukiwania nowej lokalizacji badań, opóźnić prowadzenie obecnych prac, a także poniesienia 

dodatkowych nakładów finansowych związanych np. z przeniesieniem sprzętu do nowej lokalizacji. 

Dodatkowo na podstawie umowy najmu z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczącej pomieszczeń o 

maksymalnej powierzchni 891 m2 wynajmujący ma prawo do bezpłatnego przeniesienia Spółki w 

okresie najmu do innych pomieszczeń (zgodnie z treścią ww. umowy najmu, nowa powierzchnia 

powinna być podobna do dotychczas zajmowanej, o nie gorszym standardzie). W razie podjęcia przez 

wynajmującego decyzji o relokacji Spółki, byłaby ona obciążona ryzykami związanymi z 

przeniesieniem działalności do nowych pomieszczeń (np. potencjalna konieczność pokrycia kosztów 

przeprowadzki, wstrzymanie działalności prowadzonej w tej części przedmiotu najmu i 

przeprowadzenie ewentualnych prac rozruchowych w nowych pomieszczeniach). Spółka nie miałaby 

również wpływu na lokalizację nowych pomieszczeń. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako niskie. Zaadaptowanie nowego lokalu na potrzeby laboratorium wymagało będzie pewnych 

nakładów czasowych, co z kolei może w pewnym zakresie wpływać na realizację projektów przez 

Emitenta, a w konsekwencji na jego działalność czy wyniki. 

Ryzyko związane z kontynuacją Programu Motywacyjnego 

Na Datę Prospektu, na podstawie Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

z dnia 16 maja 2019 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 18 

czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami), w Spółce został ustanowiony oparty na akcjach Spółki 

program motywacyjny kierowany do pracowników Spółki („Program Motywacyjny”). Szczegółowe 

warunki i zasady udziału w Programie Motywacyjnym zostały opisane w pkt. 12.4 „Ogólne informacje 

o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego  – Program Motywacyjny”.  

Intencją Spółki jest realizacja Programu Motywacyjnego przez emisję nowych akcji, których cena 

emisyjna odpowiada wartości nominalnej akcji. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 

26 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę (z późniejszymi zmianami – ostatnia z dnia 8 stycznia 2021 r.) 

upoważniającą Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 

docelowego przez wyemitowanie między innymi łącznie 237.244 akcji Spółki, z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w granicach kapitału docelowego Spółki w celu zaoferowania 

objęcia tych akcji w ramach Programu Motywacyjnego.  

Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stosownie do 

art. 444 § 1 oraz 2 KSH może zostać udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, a następnie na kolejne 

okresy. Każdorazowe udzielenie upoważnienia (w tym na kolejne okresy) wymaga podjęcia stosownej 
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uchwały przez walne zgromadzenie. Przedmiotowa uchwała z uwagi na potrzebę wyłączenia prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy podejmowana jest większością czterech piątych głosów.  

W konsekwencji kontynuacja Programu Motywacyjnego lub realizacja zobowiązań Spółki 

wynikających z Programu Motywacyjnego po wygaśnięciu upoważnienia Zarządu Spółki do 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w granicach kapitału docelowego, tj. po 8 

stycznia 2024 r., wymagała będzie podjęcia kolejnej uchwały Walnego Zgromadzenia kwalifikowaną 

większością głosów (cztery piąte głosów w przypadku wyłączenia prawa poboru – które to wyłączenie 

prawa poboru jest niezbędne w świetle postanowień Programu Motywacyjnego), na podstawie której 

Walne Zgromadzenie będzie musiało wyrazić zgodę na emisję akcji po cenie emisyjnej odpowiadającej 

wartości nominalnej emitowanych akcji. W razie braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie zgody na 

emisję akcji w ramach Programu Motywacyjnego, istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie mogła 

kontynuować Programu Motywacyjnego lub wykonać umów związanych z Programem Motywacyjnym 

zawartych z osobami zatrudnionymi w Spółce lub będzie musiała ponieść znaczące koszty w celu ich 

wykonania. 

Kontynuacja Programu Motywacyjnego, która wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej 

uchwały, z uwagi na istnienie opisywanego powyżej ryzyka związanego z odpływem kadry 

menedżerskiej lub naukowej ma istotne znaczenie dla możliwości utrzymania stałej kadry Emitenta 

(naukowej oraz menadżerskiej). Materializacja ryzyka związanego z odpływem kadry, może mieć z 

kolei negatywny wpływ na działalność Spółki i jej wyniki. 

Ponadto, Emitent zwraca uwagę, że potencjalny wzrost wartości Spółki (przejawiający się w 

potencjalnym wzroście ceny akcji Spółki notowanych na GPW) połączony ze wzrostem liczby osób 

objętych Programem Motywacyjnym (więcej informacji na temat liczby osób objętych Programem 

Motywacyjnym znajduje się w punkcie 12.4 „Ogólne Informacje o Emitencie – Zmiany Kapitału 

Zakładowego – Program Motywacyjny”) może skutkować istotnym wzrostem kosztów Programu 

Motywacyjnego, które są rozpoznawane w sprawozdaniu z wyników Grupy (koszty te stanowią koszt 

niegotówkowy) oraz jednocześnie w kapitałach własnych Grupy jako kapitał zapasowy w pozycji 

program motywacyjny. Historycznie, w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. koszt 

Programu Motywacyjnego wyniósł 722 tys. PLN. Powyższy koszt został ujęty przy przyjęciu 

określonych założeń m. in. wartości godziwej akcji Spółki na poziomie 69,64 PLN za jedną akcję oraz 

objęcia Programem Motywacyjnym ok. 40 tys. akcji. Wstępne szacunki Grupy (które mogą jeszcze ulec 

zmianie) w odniesieniu do okresu 6 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 r. przewidują koszt na 

poziomie ok. 870 tys. PLN przy przyjęciu określonych założeń m. in. wartości godziwej akcji Spółki na 

poziomie 106,96 PLN za jedną akcję oraz objęcia Programem Motywacyjnym ok. 36 tys. akcji. Ponadto, 

istotnym parametrem wpływającym na wysokość kosztu rozpoznawanego przez Grupę (w danym 

okresie) jest okoliczność, iż Program Motywacyjny jest podzielony na cztery równe transze (każda 

przypada na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą rocznicę zawarcia umowy udziału w Programie 

Motywacyjnym) i koszt związany z każdą transzą jest rozpoznawany przez Grupę w odniesieniu do 

okresu pozostałego do spełnienia warunku nabycia danej transzy (co oznacza przykładowo, że koszt 

związany z pierwszą transzą jest rozpoznawany w dużej części w pierwszym roku obowiązywania 

umowy uczestnictwa dla danej osoby, koszt związany z drugą transzą, jest rozłożony jeszcze na kolejny 

rok; powyższe skutkuje tym, iż koszt związany z daną osobą uczestniczącą w Programie Motywacyjnym 

jest, co do zasady, największy w początkowym okresie uczestnictwa tej osoby w Programie 

Motywacyjnym). W przypadku, wzrostu wartości godziwej akcji Spółki (np. do Ceny Maksymalnej lub 

innej ceny akcji ukształtowanej w obrocie na rynku regulowanym) oraz liczby osób objętych 

Programem Motywacyjnym koszt Grupy związany z Programem Motywacyjnym może istotnie 

wzrosnąć (przy czym wartość godziwa akcji Spółki przyjęta na cele wyceny zobowiązania z Programu 

Motywacyjnego w przypadku osób już uczestniczących w Programie Motywacyjnym nie ulegnie 

zmianie w wyniku późniejszego (tj. po dacie zawarcia umowy uczestnictwa w Programie 

Motywacyjnym) wzrostu wartości godziwej akcji Spółki). Na Datę Prospektu zawarto umowy udziału 

w Programie Motywacyjnym z 70 pracownikami (w tym byłymi pracownikami) na łączną liczbę 
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147.673 akcji zwykłych Spółki oraz z członkami Rady Nadzorczej, Pawłem Holstinghausen Holstenem, 

Krzysztofem Samotijem, Florentem Gros oraz Markiem Skibińskim na łączną liczbę 49.772 akcji 

zwykłych Spółki.Istotność powyższego ryzyka, w zakresie braku kontynuacji Programu 

Motywacyjnego, Emitent ocenia na średnią, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia na niskie. Niskie 

prawdopodobieństwo materializacji opisanego ryzyka uzasadnione jest tym, że – w opinii Emitenta – 

akcjonariusze Spółki, w tym przyszli akcjonariusze Spółki, biorąc pod uwagę fakt, że istnienie oraz 

realizacja Programu Motywacyjnego leży w interesie Spółki, podejmą stosowne działania zmierzające 

do kontynuacji Programu Motywacyjnego (w tym podejmą stosowne uchwały). Istotność wskazanego 

ryzyka pozostaje niemniej średnia, jako że kontynuacja oraz realizacja Programu Motywacyjnego 

dotyczy kadry menadżerskiej oraz naukowej Spółki, która ma bezpośredni wpływ na sytuację oraz 

wyniki Spółki. 

Ryzyko związane z rejestracją, wprowadzeniem do obrotu i komercjalizacją leku oraz działalnością 

partnerów Spółki 

Po pozytywnym odkryciu i opracowaniu cząsteczki leczniczej, Spółka celem przeprowadzenia dalszych 

badań przedklinicznych, klinicznych, zarejestrowania leku, wprowadzenia go do obrotu i 

komercjalizacji leku, zamierza zawrzeć z dużymi firmami farmaceutycznymi umowę partnerską. 

Rejestracja i wprowadzenie leku do obrotu uwarunkowane jest spełnieniem szeregu wymogów 

proceduralno-formalnych przed organami regulacyjnymi. Od powodzenia tych procesów uzależniona 

jest możliwość uzyskania przez Spółkę przyszłych przychodów w formie tantiem i prowizji (ang. 

royalties) od sprzedaży leków (szerzej na temat oczekiwanej przez Spółkę konstrukcji umów z 

partnerami strategicznymi zobacz rozdział „Opis działalności Spółki – Model biznesowy”). W 

przypadku braków proceduralnych, niepełnej dokumentacji lub niekorzystnych zmian w procedurach 

rejestracyjnych i dopuszczeniowych, istnieje ryzyko niepowodzenia lub opóźnienia rejestracji leku lub 

jego dopuszczenia do obrotu. Dodatkowo, po uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie leku do obrotu 

dochowane muszą być wszelkie wymogi wynikające z pozwolenia i odpowiednich przepisów prawa, w 

przeciwnym razie organ regulacyjny może zarządzić cofnięcie pozwolenia, co spowoduje wycofanie 

leku z produkcji i obrotu. Wskazane wyżej czynności rejestracyjno-proceduralne spoczywają 

zasadniczo na partnerze, z którym zawarta zostanie odpowiednia umowa o partnerstwo. Spółka nie może 

zagwarantować tego, że partner wywiąże się z tych obowiązków, co może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

Powodzenie komercjalizacji opracowanych leków jest powiązane z licznymi czynnikami, takimi jak 

sukces przeprowadzonych badań klinicznych, uzyskanie koniecznych zgód na rejestrację oraz 

wprowadzenie leku do obrotu, sprawność i skuteczność przeprowadzonej akcji marketingowo-

reklamowej, korzystne warunki umów partnerskich w aspekcie komercjalizacji leku, popyt na 

opracowany przez Spółkę lek, a także od dostępności konkurencyjnych terapii i leków na rynku. Sukces 

komercjalizacji i akcji promocyjnej gotowego leku będzie istotnie zależał od potencjału i zasobów 

wybranego przez Spółkę w danym przypadku partnera strategicznego. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako niską, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako 

wysokie. Niski poziom ryzyka uzasadniony jest tym, że przychody w formie tantiem i prowizji (ang. 

royalties) nie będą stanowiły – zgodnie z modelem biznesowym Emitenta – znacznej części przychodów 

Emitenta. Wysoki poziom prawdopodobieństwa materializacji wskazanego ryzyka uzasadniony jest 

tym, że rejestracja i wprowadzenie leku do obrotu jest procesem wysoce skomplikowanym i jego 

spełnienie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, które w znacznej mierze są poza kontrolą Emitenta, 

ponieważ zależą między innymi od zachowania podmiotów trzecich – między innymi ewentualnego 

partnera strategicznego czy organów regulacyjnych. 
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Ryzyko związane z wystąpieniem nieszczęśliwych wypadków, utraty sprzętu i danych oraz szkód 

materialnych i osobowych 

Działalność Spółki wymaga korzystania z zaawansowanego sprzętu badawczo-laboratoryjnego, 

diagnostycznego oraz magazynowego wykorzystywanego do prac w zakresie biologii molekularnej, 

chemii organicznej oraz analitycznej. Utrata takiego sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

wadliwej eksploatacji lub siły wyższej (np. katastrofy naturalne, pożar) może spowodować znaczne 

opóźnienia w realizacji harmonogramu badań, poniesienie kosztów odbudowy laboratoriów i sprzętu 

specjalistycznego, a nawet utratę zdolności do kontynuacji lub przeprowadzania nowych badań nad 

kandydatami na leki. 

Wykorzystywane przez Spółkę wewnętrzne komputerowe systemy są narażone na istotne awarie, ataki 

wirusowe, nieautoryzowany dostęp, kradzież danych, a także wskazane w poprzednim akapicie 

okoliczności i zdarzenia. Spółka przedsięwzięła środki, aby zapobiec tego typu wydarzeniom, 

jakkolwiek nie jest wykluczone, iż takie zdarzenia wystąpią, uniemożliwiając jednocześnie 

kontynuowanie prac badawczych. Utrata danych laboratoryjnych lub wyników badań przedklinicznych 

bądź klinicznych, w wyniku przerwania pracy lub uszkodzenia systemów informatycznych, może 

doprowadzić do znacznych opóźnień w realizowanych projektach, w tym również zmusi Spółkę do 

poniesienia znacznych kosztów finansowych w celu odzyskania danych. 

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe m.in. w laboratorium chemicznym. Niepożądanym 

rezultatem takich prac mogą być szkody osobowe. Spółka nie jest w stanie zapewnić, że w przypadku 

błędu ludzkiego, wadliwego działania urządzeń lub zdarzeń losowych, wyżej wymienione szkody 

osobowe nie nastąpią. Ich wystąpienie może narazić Spółkę na procesy odszkodowawcze. Działalność 

Spółki uwarunkowana jest wykorzystaniem substancji aktywnych wytwarzanych w ramach swojej 

działalności oraz dostarczanych przez kontrahentów. Istnieje ryzyko, że z powodu nagłych i 

nieprzewidzianych okoliczności materiał badawczy może w laboratorium ulec uszkodzeniu, 

zanieczyszczeniu bądź zniszczeniu, negatywnie wpływając na terminową realizację planowanych 

działań. Powyższe zagrożenie istnieje mimo tego, iż Spółka ubezpiecza środki trwałe w postaci sprzętu 

laboratoryjnego oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z 

prowadzoną działalnością. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako niską lub średnią, a prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia jako niskie. Niska lub średnia istotność ryzyka uzasadniona jest tym, że wystąpienie 

wskazanego ryzyka nie ograniczy w istotny sposób lub nie spowoduje niemożliwym prowadzenia przez 

Emitenta działalności operacyjnej, lecz może doprowadzić jedynie do pewnych utrudnień czy 

ograniczeń w działalności operacyjnej Emitenta. Niskie prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanego 

ryzyka uzasadnione jest tym, że historycznie w działalności Emitenta wskazane ryzyko się nie 

zmaterializowało. 

Ryzyko związane z krótką historią działalności operacyjnej Spółki 

Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 2017 r. i jej dotychczasowe operacje ograniczały się do 

czynności organizacyjnych, planowania biznesowego, pozyskiwania kapitału, poszukiwania 

odpowiednich kandydatów na leki, a także przeprowadzania badań przedklinicznych oraz ustanawiania 

kontaktów handlowych z potencjalnymi inwestorami branżowymi. Spółka, bezpośrednio lub pośrednio 

przez swoich partnerów, nie weszła dotychczas w partnerstwo z firmą farmaceutyczną w zakresie 

żadnego z kandydatów na lek nad którymi Spółka pracuje (za wyjątkiem rozpoczęcia współpracy z 

Sosei Heptares opisanej szerzej w pkt 9.10 „Opis działalności Spółki – Istotne umowy – umowy 

bawawcze”) ani nie skomercjalizowała do tej pory jakiegokolwiek leku. Branża biotechnologiczna jest 

młodym sektorem gospodarczym i charakteryzuje się dynamiką, zmiennością oraz 

nieprzewidywalnością, dlatego wszelkie projekty Spółki oparte są na poczynionych założeniach i 

projekcjach, w szczególności w zakresie budżetowania oraz przewidywanych kosztów, które mogą 

okazać się błędne. W następstwie, jakiekolwiek przewidywania odnoszące się do sukcesu komercyjnego 
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Spółki lub zdolności do generowania przychodów mogą odbiegać od rzeczywiście osiągniętych 

wyników. Spółka spodziewa się, że jej wyniki finansowe będą charakteryzowały się zmiennością, tak 

w cyklu rocznym, jak i kwartalnym, co będzie zależało od wielu czynników, spośród których wiele 

będzie poza kontrolą Spółki, dlatego wyniki operacyjne i finansowe Spółki nie powinny być jedyną 

podstawą do szacowania przyszłych wyników Spółki. 

Istotność opisanego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia, Emitent ocenia jako niskie. 

Stosunkowo krótki czas prowadzenia przez Emitenta działalności operacyjnej nie wpływa negatywnie 

oraz nie powinien wpływać negatywnie – w opinii Emitenta – na sytuację Emitenta, w tym na jego 

sytuacje finansową czy perspektywy rozwoju. 

Ryzyko związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how Spółki 

Niezależnie od środków ochrony prawnej przewidzianych dla praw własności intelektualnej, Spółka 

wykorzystuje w swojej działalności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 

nieopatentowane know-how, metody i technologie opracowywania kandydatów na leki. Spółka 

dochowuje należytej staranności, aby chronić poufność takich informacji, w szczególności poprzez 

zawieranie umów o zachowanie poufności (non-disclosure agreements lub confidentiality agreements) 

z podmiotami, które mają dostęp do takich poufnych informacji, tj. z pracownikami, kontrahentami, 

współpracownikami naukowymi, konsultantami i pozostałymi podmiotami trzecimi. Pomimo 

stosowania powyższych środków ochronnych, wspomniane wyżej podmioty trzecie mogą naruszyć 

odpowiednie umowy i ujawnić tajemnice przedsiębiorstwa lub know-how Spółki. Dochodzenie 

roszczeń z tytułu takich naruszeń jest skomplikowane i czasochłonne, może zaangażować istotne środki 

finansowe Spółki, natomiast środki ochrony prawnej mogą nie być efektywne i wystarczające. Spółka 

nie może wykluczyć sytuacji, w której w wyniku naruszenia tajemnic Spółki podmioty konkurencyjne 

uzyskają dostęp do takich informacji, co może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność Spółki na 

rynku. Dodatkowo, w przypadku, gdy podmioty trzecie samodzielnie i legalnie odkryją informacje lub 

opracują metody lub technologie podobne do tych stosowanych przez Spółkę, Spółka nie będzie 

dysponowała stosownymi narzędziami, aby uniemożliwić takim podmiotom korzystanie z takich 

informacji. 

Istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent ocenia jako niskie. 

Niskie prawdopodobieństwo materializacji ryzyka uzasadnione jest tym, że historycznie w działalności 

Emitenta omawiane ryzyko nie zmaterializowało się. Jednocześnie, ewentualne zaistnienie wskazanego 

ryzyka nie będzie miało znaczącego wpływu na działalność, wyniki czy sytuację Emitenta. 

2.2. Ryzyka związane z otoczeniem, w którym Spółka prowadzi działalność 

Ryzyko związane z dotacjami 

Programy badawczo-rozwojowe Spółki są głównie finansowane z dotacji publicznych. W celu 

pozyskania dotacji publicznych Spółka jest zobowiązana spełnić wiele wymogów formalnych i 

restrykcyjnych warunków konkursowych, a wnioski składane przez Spółkę przechodzą skrupulatną 

kontrolę. Spółka planuje złożyć w przyszłości wnioski o przyznanie kolejnych dotacji na nowe 

programy badawczo-rozwojowe, przy czym istnieje ryzyko, że wnioski złożone przez Spółkę nie będą 

spełniały wymogów formalno-prawnych lub nie otrzymają aprobaty ze strony ekspertów oceniających 

wniosek pod względem merytorycznym, co w konsekwencji będzie oznaczało konieczność 

zaangażowania środków własnych Spółki, wpływając negatywnie na działalność i wyniki Spółki. 

Przykładowo, takie ryzyko zmaterializowało się w stosunku do wniosku dotyczącego planowanego 

Projektu CT7 (szerzej pkt 9.9 „Opis działalności Spółki – Opis programów – Planowane badania – 

Projekt CT7 – Degradacja proteasomalna kluczowych białek pro-onkogennych jako interwencja 

terapeutyczna w zespołach mielodysplastycznych i białaczce”), w odniesieniu do którego Spółka nie 

uzyskała dofinansowania. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z 
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NCBR umowy na dofinansowanie projektów w łącznej wartości 175.129 tys. PLN (co obejmuje również 

dofinansowanie Projektu CT6, którego Emitent nie zamierza kontynuować).  

Spółka otrzymuje dofinansowanie proporcjonalnie do zakresu zrealizowanego projektu. Umowy 

zawarte z NCBR przewidują dwa systemy dofinansowania. Według pierwszego modelu Spółka 

finansuje prace badawcze z własnych środków, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów. W 

drugim modelu Spółka otrzymuje zaliczki na badania, które w dalszej kolejności jest zobowiązana 

rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie (obecnie projekty rozliczane są w sposób 

zaliczkowy – zob. pkt. 8.2 „Analiza operacyjna i finansowa” – „Informacje o tendencjach i ostatnich 

zdarzeniach”). Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że koszty poniesione na prace badawczo-rozwojowe 

będą kontestowane ze strony podmiotu finansującego, co będzie oznaczało zmniejszenie kwoty zwrotu 

kosztów na rzecz Spółki lub obowiązek zwrotu określonych kwot uzyskanych w systemie zaliczkowym 

wraz z odsetkami na rzecz finansującego. Do tej pory Spółka spełniła wszystkie wymogi formalno-

prawne uzyskania dotacji. Powyższe ryzyko może mieć w szczególności znaczenie z perspektywy 

planowanego końcowego rozliczenia zakończonego przez Emitenta Projektu CT6. Emitent w dniu 22 

grudnia 2020 przesłał NCBR pismo, w którym poinformował, że z uwagi na napotkane problemy w 

trakcie procesu badawczego, po wielu próbach rozwiązania tych problemów, zmuszony jest 

wnioskować o zakończenie realizacji projektu. Łącznie z pismem, Emitent przekazał NCBR informację 

końcową z realizacji projektu, w której przedstawiono przyczyny rezygnacji z realizacji projektu. W 

dniu 31 grudnia 2020 r. Emitent złożył do NCBR wniosek o płatność końcową (tj. wniosek o rozliczenie 

poniesionych kosztów), który do Daty Prospektu nie został jeszcze rozpatrzony. W marcu 2021 r. 

Emitent otrzymał informację z NCBR o wstrzymaniu rozliczeń wniosków o płatność w związku z 

negatywną oceną przez NCBR raportu okresowego z częściowej realizacji projektu CT4 (za okres od 

dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r,), który został przedłożony do NCBR w dniu 9 września 

2020 r. NCBR, w celu ponownej weryfikacji raportu, przekazało raport Emitenta dwóm niezależnym 

ekspertom, którzy mają ocenić stopień realizacji projektu oraz zrealizowane przez Emitenta kamienie 

milowe. W wyniku negatywnej oceny raportu, NCBR wstrzymało płatności na rzecz Emitenta związane 

z projektem CT4 w wysokości 715 tys. PLN (płatność jest rozliczana w trybie refundacyjnym). W 

działalności Emitenta występowały już wstępne negatywne oceny raportów okresowych z realizacji 

projektów. Dotychczas po ponownej analizie, raporty były oceniane pozytywnie (zgodnie z wnioskiem 

Emitenta). Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której realizacja przez Emitenta projektu CT4 

zostanie oceniona przez NCBR negatywnie i w konsekwencji Emitent będzie zobowiązany do zwrotu 

części lub całości środków otrzymanych z dofinansowania, co może skutkować koniecznością 

finansowania projektu z własnych środków. W związku z powyższym ryzykiem, Emitent zamierza 

podejmować działania i przedstawiać wszelkie wyjaśnienia zmierzające do pozytywnego rozpoznania 

raportu okresowego, o którym mowa powyżej. 

Ponadto, umowy dofinansowania z NCBR (opis tych umów znajduje się w punkcie 9.10 „Opis 

działalności Spółki – Istotne umowy – Umowy o dofinansowanie projektów oraz umowy konsorcjum”) 

dotyczą realizacji oraz finansowania projektów Spółki do końca 2023 r. Emitent szacuje, że niektóre 

jego projekty znajdą się w fazie I badań klinicznych w 2023 r., a niektóre między 2023 r. a 2025 r. 

Nawet jeżeli szacowany przez Emitenta harmonogram niektórych projektów przewiduje obecnie 

wejście do fazy I badań klinicznych w 2023 r., to nie można wykluczyć, że taki harmonogram ulegnie 

zmianie i projekty znajdą się w fazie I badań klinicznych po 2023 r. W konsekwencji, Emitent może nie 

zdążyć wykorzystać całego dofinansowania otrzymanego na dany projekt z NCBR i będzie musiał 

sfinansować dalsze prace z środków własnych. Emitent jest również narażony na ryzyko wstrzymania 

dofinansowania, jego znacznego zmniejszenia lub konieczności zwrotu części lub całości środków 

otrzymanych z dofinansowania. 

Spółka przechodzi regularne kontrole ze strony NCBR w zakresie prawidłowości wydatkowania 

środków z dotacji, przedstawiając instytucji stosowną dokumentację projektową i kosztową. Dotychczas 

w rezultacie przeprowadzonych kontroli Spółka była zobowiązana kilkukrotnie do zwrotu 

wydatkowanych kosztów jako nieuzasadnionych w ocenie NCBR, przy czym kwoty te w ocenie Spółki 
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nie miały charakteru istotnego (według stanu na Datę Prospektu łączna kwota zwróconych środków 

wynosiła mniej niż 150 tys. PLN). Spółka jednakże nie może wykluczyć, iż w przyszłości NCBR może 

zakwestionować koszty w większej wysokości, co może wpłynąć negatywnie na działalność Spółki i 

możliwość kontynuowania prac nad programami badawczo-rozwojowymi. 

Ponadto, umowy o dofinansowanie zawarte przez Spółkę nakładają na Spółkę obowiązek (pod rygorem 

wstrzymania dofinansowania lub rozwiązania umowy o dofinansowanie i zwrotu całości lub części 

dofinansowania wraz z odsetkami) wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych w 

ramach projektu w terminie 3 lat od zakończenia danego projektu. Umowy przewidują, że wdrożenie 

wyników, o którym mowa powyżej, może zostać przeprowadzone w następujących formach: 

• poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu; 

lub 

• udzielenie licencji (po cenach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Spółce praw do 

wyników badań innemu przedsiębiorcy; lub 

• sprzedaż (po cenach rynkowych) praw do wyników badań w celu wprowadzenia ich do obrotu 

przez innego przedsiębiorcę. 

Część dofinansowania z NCBR Spółka otrzymywała jako członek konsorcjum. Sytuacja ta wystąpiła w 

przypadku realizacji dwóch projektów: (i) projektu „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do 

przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”, w ramach którego 

Emitent współpracował z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczanej Polskiej Akademii Nauk z 

siedzibą we Wrocławiu, (ii) projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do 

przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron” w ramach którego Spółka 

współpracowała z PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

(dawniej Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o.). W obu przypadkach Spółka oraz drugi 

członek konsorcjum współdzielą prawa do wyników prac i badań w ramach projektu. W rezultacie, 

wdrożenie gospodarcze wyników badań, np. ich sprzedaż lub licencjonowanie, wymaga współdziałania 

członków danego konsorcjum i nie może być dokonane samodzielnie przez Spółkę. Umowy powyższe 

zostały szerzej opisane w pkt 9.10 „Opis działalności Spółki” - „Istotne umowy”. Ze względu na 

konieczność współdziałania konsorcjantów Spółka nie może wykluczyć ryzyka braku współpracy ze 

strony drugiego konsorcjanta lub niemożliwości osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków 

sprzedaży lub wdrożenia wyników projektu, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

Ponadto, umowy przewidujące sprzedaż lub udzielenie licencji na wyniki projektu, muszą spełniać 

szereg wymogów szerzej opisanych w umowie o dofinansowanie. Nie można wykluczyć, iż spełnienie 

części lub wszystkich z wyżej wymienionych wymogów nie będzie możliwe lub, że Spółce nie uda się 

wdrożyć wyników prac badawczo-rozwojowych w terminie wskazanym w umowach, co może 

skutkować wstrzymaniem dofinansowania lub rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i obowiązkiem 

zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako niskie. Ocena, że prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest niskie wynika z tego, że 

historycznie Emitent musiał zwrócić wydatkowane koszty jedynie w nieznacznej wysokości (w 

stosunku do łącznej kwoty otrzymanych dotacji). Wysoka istotność omawianego ryzyka wynika z tego, 

że działalność Spółki jest obecnie oparta w znacznej mierze o środki dotacyjne, a łączna wartość dotacji 

jest znacząca. Spółka narażona jest na ryzyko wstrzymania finansowania dotacjami przez podmioty 

publiczne, jego znacznego zmniejszenia lub konieczności zwrotu części lub całości środków, co może 

wysoce niekorzystnie wpłynąć na zdolność Spółki do prowadzenia nowych lub zakończenia obecnych 

projektów. 
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Ryzyko kursowe 

Spółka ponosi koszty badań w Polsce oraz za granicą, w związku z czym ponosi wydatki denominowane 

w PLN, jak również w walutach obcych. W szczególności Spółka rozlicza się z niektórymi 

usługodawcami świadczącymi na rzecz Spółki usługi związane z badaniami w walutach obcych, stąd, 

nie można wykluczyć, iż przy niekorzystnym kursie walutowym PLN/EUR lub PLN/USD koszty tych 

usług po przeliczeniu na PLN wzrosną na skutek zmian kursów walut. Niekorzystne zmiany kursowe 

mogą spowodować zwiększenie nakładów finansowych ponoszonych przez Spółkę na programy 

badawcze. Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z możliwości niedopasowania poziomu źródeł 

finansowania Spółki i wydatków w różnych walutach, co może narazić Spółkę na straty w przypadku 

niekorzystnego ukształtowania się kursu wymiany poszczególnych walut. Na obecnym etapie 

działalności Spółka uzyskuje dofinansowanie ze środków publicznych w PLN, natomiast w związku z 

prowadzoną działalnością zagraniczną ponosi niektóre wydatki denominowane w walutach 

zagranicznych. Spółka planuje uzyskiwać przychody z komercjalizacji kandydatów na leki w walutach 

obcych (głównie w EUR lub USD), niemniej jednak w przypadku niekorzystnej zmiany kursu walut 

obcych do kursu PLN istnieje ryzyko zwiększenia ponoszonych rzeczywiście wydatków na 

finansowanie działalności Spółki. Na Datę Prospektu Spółka nie podejmuje działań zmierzających do 

zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym. W przypadku pozyskiwania dotacji obejmujących usługi 

płatne w walucie obcej, Emitent uwzględnia odpowiedni margines bezpieczeństwa niekorzystnej 

zmiany kursu walutowego wyłącznie na poziomie składanego wniosku o przyznanie dotacji. 

Wystąpienie niekorzystnej zmiany kursu walut obcych do kursu PLN może mieć niekorzystny wpływ 

na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako niską. Zamiarem Emitenta jest otrzymywanie 

przychodów (zwłaszcza w przypadku komercjalizacji kandydatów na leki) również w walutach obcych, 

co powoduje, że ewentualne osłabienie waluty podstawowej Emitenta (PLN) będzie równoważone 

przychodami otrzymanymi w walutach obcych (USD i EUR). Omawiane ryzyko nie zmaterializowało 

się w przeszłości w stosunku do Emitenta, a ocena prawdopodobieństwa jego wystąpienia w przyszłości 

jest znacznie utrudniona z uwagi na znaczącą liczbę czynników, które mogą wpływać na jego 

wystąpienie. 

Ryzyko związane ze zmianami przepisów lub interpretacji przepisów podatkowych 

Grupa podlega przepisom prawa podatkowego polskiego i zagranicznego, która są skomplikowane,  

podlegają częstym zmianom, jak również może zmieniać się ich interpretacja przyjmowana przez 

organy podatkowe. Ponadto, praktyka stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe nie jest 

jednolita, a w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie prawa podatkowego występują 

rozbieżności. Grupa nie może zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, 

niekorzystnej dla Grupy interpretacji przepisów podatkowych stosowanych przez Grupę. Istnieje także 

ryzyko, że wraz z wprowadzeniem nowych regulacji Grupa będzie musiała podjąć działania 

dostosowawcze, co może skutkować zwiększonymi kosztami wymuszonymi okolicznościami 

związanymi z dostosowaniem się do nowych przepisów. Z uwagi na powyższe nie można wykluczyć 

zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń podatkowych Grupy. 

Powyższe ryzyko istnieje, w szczególności w odniesieniu do transakcji z elementem 

międzynarodowym, które cechuje dodatkowy stopień skomplikowania. Na przykład Grupa zleca do 

podmiotów zagranicznych i nierezydentów, między innymi, część badań i analiz, usług 

informatycznych, usług z zakresu rozwoju biznesu i marketingowych oraz innych usług. W 2019 r. 

koszty zagranicznych usługodawców stanowiły ok. 20% kosztów ogółem Grupy, a w okresie 6 miesięcy 

zakończonym 30 czerwca 2020 r. ok. 37% kosztów ogółem Grupy. Emitent zakłada ponadto dalszy 

wzrost kosztów zagranicznych kontrahentów. Wynika to z zaplanowanego zwiększenia badań 

zlecanych na zewnątrz (co z kolei uzasadnione jest rozwojem projektów), a także z planowanego 

rozpoczęcie działalności laboratorium w Bazylei. W konsekwencji transakcje z zagranicznymi 

kontrahentami – stanowiące już w tym momencie istotną część transakcji Emitenta – będą stanowiły 
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coraz większy udział w transakcjach Emitenta ogółem. Ponadto, powyższe ryzyko istnieje również, w 

szczególności w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi, których Grupa dokonuje i 

zamierza dokonywać w przyszłości, a które są opisane szczegółowo w punkcie „Transakcje z 

podmiotami powiązanymi”. Transakcje z podmiotami powiązanymi podlegają dodatkowym wymogom 

i obostrzeniom z perspektywy prawa podatkowego, które również cechują się znacznym stopniem 

skomplikowania. 

Jeżeli organy podatkowe skutecznie zakwestionują sytuację podatkową Grupy, w drodze kontroli lub w 

inny sposób, jej efektywna stawka podatkowa, może wzrosnąć oraz Grupa może zostać zobowiązana 

do zapłaty dodatkowych podatków, kar i odsetek, a także zostać narażona na poniesienie kosztów 

prawnych obrony w sporach sądowych lub zawarcia ugody z odpowiednim organem podatkowym. 

Każda z powyższych sytuacji może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne i 

sytuację finansową Grupy. 

Emitent ocenia poziom istotności tego czynnika ryzyka jako niski i prawdopodobieństwo jego 

urzeczywistnienia się za niskie. Niskie prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się przedmiotowego 

ryzyka wynika z tego, że Grupa dotychczas nie była zobowiązana przez organy skarbowe do zapłaty 

zaległości podatkowych, kar lub odsetek. 

Ryzyko związane z wysokim poziomem zadłużenia Spółki 

Emitent wskazuje, że sytuacja finansowa Grupy wskazuje na wysoki poziom zadłużenia ogólnego 

Grupy („zadłużenie ogólne Grupy” rozumiane jest jako iloraz zobowiązań razem oraz sumy pasywów 

Grupy). Na daty bilansowe 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 2019 r. oraz na dzień 30 czerwca 

2020 r. zadłużenie ogólne Grupy (w powyższym rozumieniu) wyniosło odpowiednio: 97,2%, 81,0%, 

83,1% oraz 93,7%. Najistotniejszymi zobowiązaniami Grupy (tworzącymi kategorię zobowiązań 

razem) były pozostałe pasywa/przychody przyszłych okresów (stanowiące odpowiednio 50,8%, 35,7%, 

2,2% oraz 30,5% zobowiązań razem na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 

r. oraz 31 grudnia 2017 r.). Pasywa/przychody przyszłych okresów dotyczą otrzymanych zaliczek z 

tytułu dotacji pochodzących z NCBR. Środki te będą wykorzystane do pokrycia odpowiadających im 

kosztów w następnym okresie sprawozdawczym, co wynika ze sposobu rozliczania Emitenta z 

realizowanych projektów badawczo-rozwojowych (zob. pkt 8.2 „Analiza operacyjna i finansowa” – 

„Informacje o tendencjach i ostatnich zdarzeniach”). Kolejną istotną kategorie zobowiązań Grupy 

stanowią natomiast zobowiązania z tytułu leasingu (zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych oraz 

długoterminowych stanowiące odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 r. 18,3% oraz 18,3% zobowiązań 

razem).  

Posługiwanie się wskaźnikiem zadłużenia ogólnego wobec Grupy – który to wskaźnik, zgodnie z jego 

założeniami, ma prowadzić do oceny sposobu finansowania danego przedsiębiorstwa – może 

powodować uznanie, że z działalnością Grupy związane jest znaczne ryzyko finansowe wynikające z 

dużego udziału zobowiązań w strukturze finansowania Grupy, co może prowadzić do sytuacji, iż Grupa 

może napotkać problemy z terminowym wywiązaniem się z zobowiązań, w szczególności w przypadku 

problemów z pozyskaniem finansowania kapitałowego lub problemów z pozyskiwaniem lub 

rozliczaniem dotacji lub w przypadku nieprawidłowego zarządzania płynnością przez Grupę.  

Na Datę Prospektu, Grupa nie finansuje się kredytami bankowymi; wysoki poziom wskaźnika 

zadłużenia ogólnego Grupy wynika natomiast z modelu biznesowego Grupy (który to model zakłada, 

na obecnym etapie działalności, finansowanie się Grupy głównie ze środków pochodzących z dotacji). 

W związku z tym, w opinii Emitenta, wysoki poziom wskaźnika zadłużenia ogólnego Grupy nie wpływa 

na Datę Prospektu oraz nie powinien wpływać w przyszłości negatywnie na działalność Grupy.  W 

konsekwencji, Emitent ocenia poziom istotności tego czynnika ryzyka jako niski i prawdopodobieństwo 

jego materializacji za niskie. Niskie prawdopodobieństwo materializacji ryzyka wynika z tego, że Grupa 

dotychczas nie miała problemów z terminowym wywiązywaniem się z płatności, zarządzaniem 

płynnością, jak również z pozyskiwaniem finansowania kapitałowego. 
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2.3. Ryzyka związane z Ofertą, Akcjami Oferowanymi i rynkiem kapitałowym 

Ryzyko niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji 

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku w następujących wypadkach: 

• Spółka odstąpi od przeprowadzania Oferty lub ją odwoła (w odniesieniu do Nowych Akcji); lub 

• objęta zapisem i opłacona nie zostanie co najmniej 1 Nowa Akcja, w terminie i na zasadach 

określonych w Prospekcie; lub 

• Zarząd nie złoży w stosownym terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego; lub 

• sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, a postanowienie to uprawomocni się; 

• Zarząd nie złoży w terminie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego 

kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 310 KSH. 

Uchwała w Sprawie Podwyższenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do ustalenia ostatecznej liczby 

Nowych Akcji w Ofercie oraz dookreślenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jaką 

zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki. Na Datę Prospektu Zarząd zamierza skorzystać z 

udzielonego upoważnienia i określić ostateczną liczbę Nowych Akcji najpóźniej w dniu ustalenia Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych (zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia, jeżeli Zarząd nie 

skorzysta z upoważnienia, emitowana będzie maksymalna liczba Nowych Akcji wskazana w Uchwale 

w Sprawie Podwyższenia). Nie można wykluczyć ryzyka, że w przypadku określenia przez Zarząd 

ostatecznej liczby Nowych Akcji w Ofercie oraz subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej 

liczby Nowych Akcji niż ustalona przez Zarząd sąd rejestrowy może uznać, że emisja Nowych Akcji 

nie doszła do skutku, i w skutek tego odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Nowych Akcji, uwarunkowana 

jest również od złożenia przez Zarząd odpowiedniego oświadczenia określającego ostateczną sumę, o 

jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki, wysokość objętego kapitału oraz 

doprecyzowującego treść statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki, na 

podstawie liczby Nowych Akcji objętych ważnie złożonymi zapisami. Oświadczenie to, złożone na 

podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostać załączone do wniosku o 

zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Niezłożenie powyższego oświadczenia 

przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji Nowych Akcji i tym samym skutkowałoby niedojściem emisji Nowych Akcji do skutku. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji, po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na 

GPW, zwrot wpłat zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów 

wartościowych będą zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim 

dniu notowań Praw do Akcji na GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat będzie stanowić 

iloczyn liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych danego inwestora 

oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych i w związku z tym, jeżeli cena, po której inwestor nabył 

Prawa do Akcji na rynku, będzie wyższa od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, inwestor poniesie 

stratę. 

Emitent ocenia istotność wskazanego ryzyka jako wysoką. Pozyskanie dodatkowego kapitału jest 

niezbędne do zapewnienia finansowania Spółki, w tym wykorzystania środków uzyskanych z dotacji 

NCBR. Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka jako niskie. Emitent 

podejmuje niezbędne działania faktyczne i prawne, aby emisja Nowych Akcji doszła do skutku zgodnie 

z założeniami Emitenta oraz przepisami prawa.  
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Ryzyko związane z nabyciem na rynku wtórnym Praw do Akcji 

Osoby nabywające Prawa do Akcji na rynku wtórnym powinny liczyć się z ryzykiem niedojścia do 

skutku emisji Nowych Akcji i w konsekwencji niedokonania zamiany Praw do Akcji na Nowe Akcje.  

W przypadku niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji, osoba, która nabyła Prawa do Akcji otrzyma 

zwrot kwoty bez uwzględnienia ceny rynkowej nabytych Praw do Akcji, tj. kwoty odpowiadającej 

jedynie iloczynowi liczby Praw do Akcji i ceny emisyjnej. Istnieje zatem ryzyko, że cena rynkowa, za 

którą inwestor nabędzie Prawa do Akcji, będzie wyższa od ceny emisyjnej, a w przypadku niedojścia 

emisji do skutku inwestor nie otrzyma zwrotu różnicy pomiędzy ceną, jaką zapłacił za Prawa do Akcji 

na rynku wtórnym a ceną emisyjną. Zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz tych inwestorów, na 

których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane Prawa do Akcji w dniu poprzedzającym 

dzień ich wyrejestrowania z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 

Emitent ocenia istotność wskazanego ryzyka jako wysoką, ponieważ zmaterializowanie się tego ryzyka 

zmienia zupełnie charakter inwestycji w Spółkę. Ponadto wysoka istotność ryzyka uzasadniona jest tym, 

że inwestor w przypadku materializacji ryzyka może ponieść straty (w przypadku, gdy cena nabycia 

Prawa do Akcji na rynku wtórnym była wyższa niż cena emisyjna Nowych Akcji). 

Ryzyko związane z zawieszeniem, odwołaniem lub odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Spółka może zawiesić przeprowadzenie Oferty bez 

wyznaczania jej nowych terminów. W takim przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie 

podana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. Spółka i Firmy Inwestycyjne mogą w późniejszym terminie ustalić nowy harmonogram 

Oferty.  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Spółka może zawiesić przeprowadzenie Oferty jedynie z 

ważnych powodów bez ustalania nowych terminów Oferty. Spółka, w uzgodnieniu z Firmami 

Inwestycyjnymi, mogą w późniejszym terminie ustalić nowy harmonogram Oferty. Oferta może zostać 

zawieszona z uwagi na wystąpienie ważnych powodów. Co obejmuje w szczególności zdarzenia, które 

mogłyby w negatywny sposób wpłynąć, bezpośrednio lub pośrednio, na powodzenie Oferty lub które 

mogłyby powodować zwiększenie ryzyka inwestycyjnego dla nabywców lub subskrybentów Akcji 

Oferowanych. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zapaść bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać określone w terminie późniejszym. 

Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, zostanie podana do publicznej 

wiadomości w formie suplementu do Prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF. Suplement ten będzie 

podany do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów 

do dnia przydziału Akcji Oferowanych, złożone zapisy i wpłaty pozostają ważne, przy czym inwestor 

może uchylić się skutków złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia w terminie nie dłuższym niż 2 

dni robocze od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu odnoszącego się 

do zawieszenia Oferty lub w terminie dłuższym, o ile zostanie to wskazane w suplemencie. 

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów Spółka może odwołać przeprowadzenie Oferty bez 

podania przyczyn. W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty, stosowna informacja zostanie 

podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w trybie art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt. 

Przed lub po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów Spółka, przy uwzględnieniu rekomendacji Firm 

Inwestycyjnych, może odstąpić od przeprowadzenia Oferty. Przy czym, po rozpoczęciu przyjmowania 

zapisów, odstąpienie od Oferty jest możliwe jedynie z ważnych powodów. Informacja w tym zakresie 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki 
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został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Komunikat 

aktualizujący zostanie równocześnie przekazany KNF. 

Do kategorii ważnych powodów można zaliczyć w szczególności następujące zdarzenia:  

• nagłe lub nieprzewidziane zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za 

granicą, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, 

Ofertę lub na działalność Spółki (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie);  

• nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze niż wskazane powyżej, 

mogące mieć istotny, bezpośredni lub pośredni, negatywny wpływ na działalność Spółki lub 

mogące skutkować wyrządzeniem Spółce istotnej, bezpośredniej lub pośredniej szkody lub 

doprowadzić do istotnego, bezpośredniego lub pośredniego zakłócenia jej działalności;  

• istotną, bezpośrednią lub pośrednią, negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji 

finansowej lub wyników operacyjnych Spółki;  

• zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych 

rynkach giełdowych, jeśli okoliczności te mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na 

Ofertę;  

• niesatysfakcjonujący poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie budowania 

księgi popytu w zakresie liczby Akcji Oferowanych bądź ich ceny lub niewystarczająca 

prognozowana liczba Akcji Oferowanych w obrocie na GPW, niezapewniająca odpowiedniej 

płynności Akcji Oferowanych.  

Na Datę Prospektu nie można wykluczyć odwołania, odstąpienia od lub zawieszenia przeprowadzenia 

Oferty. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną 

uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań 

nie później niż 7 dni po dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Więcej informacji 

na temat warunków odwołania, odstąpienia lub zawieszenia Oferty przez Spółkę lub Oferujących 

znajduje się w punkcie 17.5 „Warunki Oferty – Warunki odwołania, odstąpienia od lub zawieszenia 

Oferty”. 

Emitent ocenia ryzyko jako średnio istotne. Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego 

ryzyka jako niskie. Emitent podejmuje niezbędne działania faktyczne i prawne, aby Oferta doszła do 

skutku zgodnie z założeniami Emitenta oraz przepisami prawa, jednocześnie zmienność rynków w 

okresie bezpośrednio poprzedzającym Ofertę należy określić jako wysoką – Spółka ma zatem do 

czynienia z ryzykiem, którego materializacja nie zależy w pełni od Spółki. 

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących dopuszczenia i 

wprowadzenia Akcji Oferowanych lub Praw do Akcji do obrotu giełdowego  

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW jest 

uzależnione od zgody Zarządu GPW. Zgoda taka może zostać udzielona, jeżeli Spółka spełni wszystkie 

wymogi prawne określone w przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu o Rynku i 

Emitentach, oraz w odpowiednich regulacjach GPW. 

Zgodnie z Regulaminem GPW dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o 

ile:  

• został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni 

dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego 

równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ 

nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie 

równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;  
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• ich zbywalność nie jest ograniczona;  

• w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 

likwidacyjne.  

Stosownie do § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać 

następujące warunki:  

• iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w 

przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co 

najmniej 60.000.000 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 euro, zaś w 

przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 

miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez 

Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000 PLN albo równowartość w 

złotych co najmniej 12.000.000 euro;  

• w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% 

głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 

a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz; 

b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej 

co najmniej 4.000.000 PLN albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 

euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, do którego odwołuje się § 3 ust. 5 Regulaminu 

GPW, w przypadku wprowadzania akcji na rynek podstawowy jednym z wymogów jest, aby w 

posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:  

• 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego lub  

• 500.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co 

najmniej 17.000.000 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.  

Na Datę Prospektu: 

• odpowiedni dokument informacyjny – tj. Prospekt zostanie opublikowany przez Spółkę 

bezpośrednio po jego zatwierdzeniu przez KNF; 

• niektóre Akcje Dopuszczane nie spełniają wymogu zbywalności akcji (wymóg rynku 

podstawowego oraz równoległego). Zbywalność Akcji Dopuszczanych (z wyłączeniem Akcji 

Oferowanych) pozostaje ograniczona do Daty Dopuszczenia (tj. do dnia, w którym Spółka 

uzyska status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej albo do dnia, w 

którym co najmniej jedna akcja Spółki została zdematerializowana w rozumieniu przepisów 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi – w zależności od tego, który z tych dni nastąpi 

wcześniej). Od Daty Dopuszczenia, zbywalność Akcji Dopuszczanych będzie nieograniczona 

(z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa); 

• w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 

likwidacyjne; 

• Spółka nie spełnia wymogu kapitalizacji (wymóg rynku podstawowego oraz równoległego). 

Kapitały własne Emitenta nie wynoszą 60.000.000 PLN, a określenie ceny rynkowej Akcji, na 

potrzeby kapitalizacji, jest znacznie utrudnione. Biorąc pod uwagę prognozowaną cenę 

rynkową Akcji (tj. Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych), Spółka, po przeprowadzeniu Oferty, 

będzie spełniała omawiane kryterium. Dla jego spełnienia, zakładając, że po przeprowadzeniu 
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Oferty liczba wszystkich Akcji będzie wynosić 4.127.972, cena rynkowa Akcji musi wynosić 

ok. 14,50 PLN; 

• Spółka spełnia wymogi rozproszenia akcji (zarówno dla rynku podstawowego jak i 

równoległego): 

a) próg rozproszenia 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego – 

w posiadaniu akcjonariuszy Spółki, z których każdy uprawniony jest do wykonywania 

mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, znajduje się 832.298 akcji Spółki co 

stanowi 27,9% Akcji Dopuszczanych (tj. akcji które będą objęte wnioskiem o dopuszczenie 

do obrotu giełdowego na podstawie Prospektu), co oznacza, że na Datę Prospektu, Spółka 

spełnia wymóg dla rynku równoległego; 

b) próg rozproszenia 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego – 

wynikający z Rozporządzenia o Rynkach i Emitentach i odnoszący się do rynku 

podstawowego –zostanie osiągnięty przez Emitenta na Datę Prospektu; 

c) w posiadaniu akcjonariuszy Spółki, z których każdy uprawniony jest do wykonywania 

mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, znajduje się ponad 100.000 Akcji 

Dopuszczanych, a ich łączna wartość według ostatniej ceny emisyjnej po której Spółka 

emitowała akcje (tj. 106,96 PLN za jedną akcję serii J) wynosi co najmniej 4.000.000 PLN 

(w odniesieniu do 100.000 akcji).  

Dodatkowo, niektóre z kryteriów wprowadzenia i dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku 

regulowanym mają charakter uznaniowy i zostały pozostawione pod rozwagę GPW.  

We wspólnym stanowisku Rady Nadzorczej i Zarządu GPW z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 

publicznego charakteru obrotu giełdowego wskazano, że za wysoce niekorzystne dla obrotu giełdowego 

i rozwoju rynku kapitałowego, a tym samym niezgodne z zasadami publicznego obrotu giełdowego, 

może być uznana sytuacja, w której doszło do emisji, z wyłączeniem prawa poboru w odstępie czasu 

krótszym niż 9 miesięcy, akcji tego samego rodzaju po cenach emisyjnych znacznie od siebie różnych 

w ten sposób, że różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o 

dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami 

ustalenia tych cen upłynęło mniej niż 9 miesięcy. Spółka w okresie 9 miesięcy przed Datą Prospektu 

emitowała akcje tego samego rodzaju co Nowe Akcje (tj. akcje serii F, I, H oraz J, po cenie emisyjnej, 

odpowiednio, 0,10 PLN, 0,10 PLN, 106,96 PLN oraz 106,96 PLN) w ten sposób, że różnica pomiędzy 

cenami emisyjnymi tych akcji oraz Nowych Akcji przekracza (w przypadku akcji serii F oraz I) lub 

może przekraczać 50% niższej z tych cen. W ocenie Spółki przywołane stanowisko nie powinno mieć 

zastosowania do Spółki, chociażby z tego względu, że cena emisyjna akcji – mimo że akcje zostały 

wyemitowane (tj. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) później – została ustalona, na 

podstawie umów (porozumień) akcjonariuszy albo w przypadku akcji serii I w ramach Programu 

Motywacyjnego, ponad 10 miesięcy przed Datą Prospektu. Spółka nie może wykluczyć, że powyższa 

interpretacja nie zostanie przyjęta przez GPW. Przyjęcie odmiennej interpretacji powodowałoby ryzyko, 

zgodnie z którym Zarząd GPW mógłby odmówić dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji 

Dopuszczanych do obrotu giełdowego (co obejmuje zarówno rynek podstawowy jak i rynek 

równoległy) jako, że część Akcji Dopuszczanych została wyemitowana z naruszeniem zasad 

publicznego charakteru obrotu giełdowego. W przypadku materializacji wskazanego ryzyka, stosownie 

do art. 5a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, środki pieniężne są zwracane inwestorom, a przydzielone 

w ofercie publicznej akcje ulegają umorzeniu. Umorzenia, stosownie do przywołanego przepisu, 

dokonuje zarząd emitenta bez zwoływania walnego zgromadzenia. 

Spółka nie może również wykluczyć ewentualności, iż z powodu okoliczności znajdujących się poza jej 

kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW 

nie nastąpi w terminach innych niż pierwotnie przewidziane. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia niniejszego ryzyka Emitent ocenia jako średnie, ponieważ w opinii 

Spółki, Spółka, po przeprowadzeniu Oferty, będzie spełniała kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku podstawowym) GPW. Konsekwencją materializacji opisywanego ryzyka może 

być jednak poniesienie znaczących kosztów związanych z Ofertą. W związku z powyższym, istotność 

powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią. 

Ryzyko związane z potencjalną podażą Akcji  

Inwestorzy powinni uwzględnić ryzyko związane z potencjalną podażą Akcji Dopuszczanych, które 

były obejmowane przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki po cenie emisyjnej istotnie niższej niż 

cena Akcji Oferowanych w Ofercie.  

Akcjonariusze uprawnieni łącznie z 119.100 akcji reprezentujących 3,60% wszystkich Akcji 

pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych (na Datę Prospektu) nie zawarli umów 

dotyczących czasowego ograniczenia w zbywaniu należących do nich akcji (tzw. umowy lock-up). W 

konsekwencji, pewna część Akcji może zostać potencjalnie sprzedana natychmiast po jej wprowadzeniu 

i dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę Akcji 

będących w obrocie na rynku regulowanym i doprowadzić do spadku ceny Akcji (przejściowego lub 

trwałego). 

7 akcjonariuszy Spółki zobowiązało się, wobec Firm Inwestycyjnych, w odniesieniu do 2.430.632 Akcji 

(zarówno uprzywilejowanych jak i zwykłych) reprezentujących łącznie 79,47% wszystkich Akcji 

pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych, że do zakończenia okresu 360 dni od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnych zgód Firm Inwestycyjnych, nie będą w 

szczególności oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać Akcjami objętymi 

ograniczeniami. W umowach o ograniczeniu rozporządzania akcjami postanowiono, że akcjonariusze 

mogą zbyć Akcje objęte ograniczeniami (w takim wypadku Firmy Inwestycyjne zobowiązane są zdjąć 

ograniczenie w zbywalności Akcji w całości) m.in.: jeżeli kurs zamknięcia akcji na GPW będzie równy 

lub wyższy niż dwukrotność ceny emisyjnej Nowych Akcji, w ramach wezwania lub w przypadku 

przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia 

sądu. Jakiekolwiek niesprzedane w ramach Oferty Akcje Sprzedawane również będą objęte 

ograniczeniami wskazanymi powyżej.  

Ponadto, 28 akcjonariuszy Spółki zobowiązało się, wobec Firm Inwestycyjnych, w odniesieniu do 

508.740 akcji zwykłych Spółki reprezentujących łącznie 16,63% wszystkich Akcji pomniejszonych o 

maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych, że do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego 

notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnych zgód Firm Inwestycyjnych, nie będą w szczególności 

oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać Akcjami objętymi ograniczeniami. W 

umowach o ograniczeniu rozporządzania akcjami postanowiono, że akcjonariusze mogą zbyć akcje 

objęte ograniczeniami (w takim wypadku Firmy Inwestycyjne zobowiązane są zdjąć ograniczenie w 

zbywalności Akcji w całości) m.in.: jeżeli średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych 

wolumenem obrotu z okresu 5 kolejnych dni sesyjnych będzie większa niż 120% Ceny Ostatecznej 

Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w ramach wezwania lub w przypadku 

przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia 

sądu. 

Jednocześnie, u Emitenta funkcjonuje Program Motywacyjny (więcej informacji na ten temat znajduje 

się w punkcie 12.4 „Ogólne informacje o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego – Program 

Motywacyjny”), na podstawie którego pracownicy Spółki uprawnieni są do objęcia nie więcej niż 

237.244 akcji zwykłych Spółki (co stanowi 7,29% akcji Spółki wyemitowanych na Datę Prospektu bez 

uwzględniania Nowych Akcji). Na Datę Prospektu, pracownicy w ramach Programu Motywacyjnego 

objęli łącznie 9.082 akcji zwykłych Spółki. Intencją Spółki jest, aby Program Motywacyjny był 

realizowany przez emisję akcji nowej emisji w ramach obowiązującego kapitału docelowego Spółki. 

Cena emisyjna będzie wynosiła 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), tj. pracownicy uczestniczący w 
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Programie Motywacyjnym będą mogli obejmować akcje po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości 

nominalej akcji. Cena emisyjna w ramach Programu Motywacyjnego będzie zatem znacząco odbiegać 

od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. Pracownicy Spółki w umowach dotyczących udziału w 

Programie Motywacyjnym zobowiązują się względem Spółki nie zbywać nabytych akcji przez okres 

roku od daty spełnienia warunku do nabycia (objęcia) danej transzy akcji. Po wygaśnięciu takiego 

zobowiązania, pracownicy będą mogli swobodnie zbywać posiadane akcje za cenę, która może znacząco 

odbiegać od ceny emisyjnej (tj. ceny zapłaconej za obejmowane akcje). Powoduje to, że możliwe jest 

zwiększenie podaży akcji Emitenta, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na cenę Akcji będących 

w obrocie na rynku regulowanym.  

Z uwagi, że ograniczeniem w zbywalności nie są objęte Akcje reprezentujące jedynie 3,60% wszystkich 

Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych, istotność oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnie. W zależności od aktualnej koniunktury 

rynkowej, poziomu płynności rynkowej i liczby akcji sprzedawanych przez uprawnionych, sprzedaż 

akcji może mieć, nawet przejściowo, wpływ na poziom rynkowych notowań akcji Emitenta. Powyższe 

ryzyko jest w znacznej części poza kontrolą Emitenta; zależy ono w głównej mierze od zachowań osób 

trzecich, które mogą podejmować swobodne decyzje inwestycyjne w odniesieniu do Akcji.  
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3. ISTOTNE INFORMACJE 

3.1. Definicje i terminologia 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści 

Prospektu, mają znaczenie nadane im w rozdziale „Skróty i definicje”. Niektóre terminy branżowe oraz 

inne wyrażenia używane w Prospekcie zostały wyjaśnione w rozdziale „Słownik terminów branżowych”. 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, używane w Prospekcie terminy „Spółka”, „Emitent” i podobne 

określenia odnoszą się wyłącznie do Captor Therapeutics S.A. jako emitenta Akcji Oferowanych. O ile 

nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki 

lub kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu. 

3.2. Zastrzeżenia 

Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w Akcje Oferowane pociąga za sobą ryzyko 

finansowe i że w związku z tym przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej nabycia lub objęcia 

Akcji Oferowanych inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi informacjami 

przedstawionymi w Prospekcie, a w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki ryzyka”, i 

samodzielnie ocenić ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. Podejmując decyzję 

inwestycyjną, przyszli inwestorzy muszą polegać na swojej własnej analizie Spółki oraz informacjach 

zawartych w Prospekcie, a w szczególności wziąć pod uwagę ryzyko związane z inwestycją w Akcje 

Oferowane. 

Potencjalni inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach znajdujących się w Prospekcie, 

wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z suplementów do Prospektu zatwierdzonymi przez 

KNF i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz innymi informacjami przekazywanymi zgodnie 

z Rozporządzeniem Prospektowym oraz Ustawą o Ofercie Publicznej (zob. pkt. 3.3 „Zmiany do 

Prospektu” poniżej). Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie została 

upoważniona do udzielania informacji lub składania oświadczeń w związku z Ofertą innych niż zawarte 

w Prospekcie, a jeżeli informacje takie lub oświadczenia zostały udzielone lub złożone, nie należy ich 

uważać za autoryzowane przez Spółkę, Oferujących lub Firmy Inwestycyjne. 

Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w 

Prospekcie i samodzielnie ocenić ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. Przy 

podejmowaniu decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni opierać się na 

samodzielnej analizie działalności Spółki, jak również treści Prospektu, w tym czynników ryzyka. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej 

ani porady jakiegokolwiek rodzaju. Zaleca się, aby każdy inwestor uzyskał poradę swoich doradców 

inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, 

finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w Akcje Oferowane. Należy przy tym mieć 

świadomość, że zarówno cena papierów wartościowych, jak również ich dochodowość mogą podlegać 

wahaniom. 

Ani Spółka, ani Oferujący ani Firmy Inwestycyjne nie składają inwestorom żadnych zapewnień co do 

zgodności z prawem inwestycji w Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe Spółki dokonywanej 

przez danego inwestora. 

Firmy Inwestycyjne działają w związku z Ofertą jedynie na rzecz Spółki i Oferujących i nie będą 

traktować żadnego innego podmiotu, w tym inwestorów, jako swojego klienta w związku z Ofertą. 

W szczególności Firmy Inwestycyjne nie będą odpowiedzialne wobec takiego innego podmiotu za 

zapewnienie ochrony, jaka jest zapewniana ich klientom ani z tytułu doradztwa w związku z Ofertą. 

3.3. Zmiany do Prospektu 
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Informacje zamieszczone w Prospekcie będą podlegały aktualizacji, uzupełnieniu lub zmianie zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa. Informacje na temat obowiązku zmiany lub uzupełnienia informacji 

zamieszczonych w Prospekcie w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa w drodze suplementów 

do Prospektu lub w formie komunikatów aktualizujących zamieszczono poniżej. Ponadto poniżej 

zamieszczono informacje o udostępnieniu do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 

2 oraz art. 23 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt, 

informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych, Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych oraz 

ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. 

Suplementy do Prospektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF może 

podlegać zmianom i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze suplementów do 

Prospektu. Zgodnie z regulacjami przywołanego aktu, Spółka, w okresie od Daty Prospektu do 

zakończenia okresu oferowania lub rozpoczęcia obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, 

które z tych zdarzeń nastąpi później, będzie zobowiązana do przekazania KNF, a następnie do 

publicznej wiadomości, w formie suplementu do Prospektu, informacji zaistniałych po Dacie 

Prospektu lub informacji, o których powzięła wiadomość po Dacie Prospektu, dotyczących: (i) nowych 

znaczących czynników lub (ii) istotnych błędów lub (iii) istotnych niedokładności, odnoszących się do 

informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych. Zatwierdzenie 

przez KNF suplementu do Prospektu powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni 

roboczych. KNF może odmówić zatwierdzenia suplementu do Prospektu, jeżeli nie odpowiada on pod 

względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Konsekwencją 

niezatwierdzenia suplementu do Prospektu może być wstrzymanie lub zakazanie rozpoczęcia Oferty, 

przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie lub zakazanie procesu dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym. 

Jeżeli suplement do Prospektu zostanie udostępniony przez Spółkę po rozpoczęciu przyjmowania 

zapisów na Akcje Oferowane, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu do 

publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie dwóch 

dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu, na zasadach określonych w art. 23 ust. 2 

Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne będzie 

sporządzenie suplementów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane jako odrębne 

dokumenty, wszystkie suplementy do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się 

uwagę inwestorom, że w takim przypadku niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być 

nieaktualne na dzień jego publikacji, a inwestorzy powinni przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt, 

jak i wszystkie suplementy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu publikacji Prospektu. 

Komunikaty aktualizujące 

W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub 

sprzedaży Akcji Oferowanych, a także dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie uzasadniają sporządzenia suplementu do Prospektu, 

ale powodują zmianę treści Prospektu lub suplementów do Prospektu, Spółka będzie mogła udostępnić 

informację o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie komunikatu aktualizującego do 

Prospektu w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udostępnienie komunikatu następuje w 

sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zostać jednocześnie 

przekazany do KNF. 
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Informacja o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie oraz o Cenie Ostatecznej Akcji 

Oferowanych 

Prospekt nie zawiera informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych ani o Ostatecznej Liczbie 

Akcji Oferowanych w Ofercie, jak również o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych Inwestorom 

Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. Powyższe informacje zostaną przekazane przez 

Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 

Prospektowego, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. Zgodnie z przewidywanym 

harmonogramem Oferty powinno to nastąpić w dniu 30 marca 2021 r.  

Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Oferty przeprowadzonej na 

podstawie Prospektu powinni podjąć decyzję o nabyciu Akcji Oferowanych na podstawie uważnej 

analizy Prospektu, wszystkich ewentualnych opublikowanych suplementów do Prospektu, 

komunikatów aktualizujących oraz informacji o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych oraz o Cenie 

Ostatecznej Akcji Oferowanych opublikowanych przez Spółkę i dokonanie ich wnikliwej analizy. 

3.4. Prezentacja informacji finansowych i innych danych 

Sprawozdania finansowe i inne dane finansowe w Prospekcie 

Historyczne informacje finansowe obejmujące roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 

lata 2017-2019 („Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe”) oraz śródroczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. 

(„Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe”) (Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie 

Finansowe oraz Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe są dalej łącznie zwane 

„Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi”), zamieszczone w Prospekcie, zostały 

sporządzone na potrzeby Oferty zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF UE”). 

Kluczowy biegły rewident Monika Kaczorek (nr ewidencyjny 9686), w imieniu Mazars Audyt sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (przy ul. Pięknej 18) („Firma Audytorska”): ( i )  przeprowadziła 

badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego oraz wydała opinię z badania bez 

zastrzeżeń oraz (ii) dokonała przeglądu Skonsolidowanego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego. 

Przedstawienie informacji finansowych zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu przyjęcia pewnych 

szacunków i założeń, które mogą mieć wpływ na dane przedstawione w Skonsolidowanych 

Sprawozdaniach Finansowych oraz na informacje dodatkowe (noty) dołączone do 

Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych. Faktyczne rezultaty uzyskane w przyszłości mogą 

odbiegać od przyjętych wcześniej założeń i szacunków. 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Spółki przedstawione w Prospekcie 

pochodzą ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych lub zostały obliczone na ich podstawie. 

Niektóre dane finansowe i operacyjne znajdujące się w Prospekcie zostały zaczerpnięte z opracowań 

lub obliczone na podstawie innych źródeł niż Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, w 

szczególności na podstawie dokumentów oraz załączników do nich opracowanych na potrzeby 

sprawozdawczości zarządczej w ramach Spółki do użytku wewnętrznego. Dane te nie podlegały badaniu 

ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. W takim przypadku wskazano Spółkę jako 

źródło takich informacji. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zostały przedstawione w punkcie 25 „Historyczne 

Informacje Finansowe” i należy je analizować łącznie z informacjami zawartymi w innych 

rozdziałach Prospektu, a w szczególności w punkcie 8 „Analiza operacyjna i finansowa”. 

Odniesienia do przymiotnika „zbadane” używanego w stosunku do wyników finansowych Spółki za 

lata zakończone 31 grudnia 2017 r.,  31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r. przedstawionych w 

Prospekcie oznaczają, że dane te pochodzą ze Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania 
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Finansowego, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Odniesienia do przymiotnika 

„niezbadane” używanego w stosunku do wyników finansowych Spółki przedstawionych w Prospekcie 

oznaczają, że dane te nie zostały bezpośrednio zaczerpnięte ze Skonsolidowanego Rocznego 

Sprawozdania Finansowego. 

Dane zamieszczone w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych, jak również inne dane 

finansowe oraz operacyjne, są podawane w złotych jako walucie funkcjonalnej Spółki i walucie 

prezentacyjnej Spółki (w tysiącach złotych). Ponadto, o ile nie wskazano inaczej, dane finansowe i 

statystyczne zawarte w Prospekcie są przedstawione w tysiącach złotych, zgodnie z prezentacją w 

Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych. 

W konsekwencji, w niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach 

tabel zawartych w Prospekcie może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej 

kolumny lub wiersza. Niektóre wartości procentowe w tabelach zamieszczonych w Prospekcie również 

zostały zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać dokładnie 100%. Zmiany procentowe 

pomiędzy porównywanymi okresami zostały obliczone na bazie kwot oryginalnych (a nie 

zaokrąglonych). 

Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma, gdyż Emitent nie dokonał transakcji, która 

wymagałyby sporządzenia takich informacji. 

Za wyjątkiem Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego, Prospekt nie zawiera innych 

informacji, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

Wybrane Finansowe Wskaźniki Efektywności – analiza wskaźnikowa 

W punkcie 7.4 „Wybrane historyczne informacje finansowe – Wybrane Finansowe Wskaźniki 

Efektywności” przedstawiono podstawowe alternatywne pomiary wyników wykorzystywane przez 

Zarząd w analizie działalności Emitenta, jak również ich definicje oraz uzasadnienie ich stosowania. 

Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne 

W Prospekcie Emitent przedstawił wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące z 

publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych 

źródeł zewnętrznych, które Emitent uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą 

być przybliżone, szacunkowe lub zawierać zaokrąglone liczby. Dane makroekonomiczne oraz 

statystyczne dotyczące Polski oraz rynku, na którym Emitent prowadzi działalność, zostały zaczerpnięte 

głównie z oficjalnych informacji publikowanych przez GUS a także raportów analitycznych 

publikowanych przez instytucje badawcze i konsultingowe. Należy podkreślić, że w każdym przypadku 

dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać 

opracowane w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie 

można również zapewnić, że osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania danych, ich analizy 

oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki i wnioski. 

Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy rynkowe, a także informacje 

na temat pozycji rynkowej (konkurencyjnej) Emitenta zawarte w Prospekcie zostały opracowane i 

oszacowane w oparciu o własne analizy rynku przygotowywane przez Emitenta lub sporządzane przez 

osoby trzecie na jej zlecenie, a także na podstawie danych z innych publicznie dostępnych źródeł, 

publikacji branżowych lub ogólnych, raportów publikowanych przez GUS, Komisję Europejską a także 

raportów analitycznych publikowanych przez instytucje badawcze i konsultingowe. Źródło pochodzenia 

informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji w 

Prospekcie. W przypadku podawania danych makroekonomicznych, rynkowych, branżowych lub 

innych, które zostały zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje 

osób trzecich, branżowe lub ogólne, Emitent nie dokonywał ich weryfikacji. W przypadku informacji 

pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie 

przytoczone w zakresie, w jakim Emitent jest w stanie stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji 
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pochodzących od osób trzecich, że nie pominięto żadnych faktów, których pominięcie mogłoby 

sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd. 

Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały 

uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni 

dokładne i kompletne. Podczas sporządzania Prospektu ani Spółka, ani Firmy Inwestycyjne nie 

przeprowadzały niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Nie 

przeprowadzono również analizy adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na 

potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Spółka ani Firmy 

Inwestycyjne nie są w stanie zapewnić, że informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do 

prognozowanych danych, że prognozy takie zostały sporządzone na podstawie poprawnych danych i 

założeń, ani że prognozy te okażą się trafne. 

Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, 

zaprezentowanych w Prospekcie, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

3.5. Prognozy wyników 

Prospekt nie zawiera żadnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz 

finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, Rozporządzenia 2019/979 oraz 

Rozporządzenia 2019/980. 

Na Datę Prospektu, ze względu na specyfikę działalności Emitenta, Zarząd Emitenta zdecydował o 

niesporządzaniu prognoz wyników finansowych. 

3.6. Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż 

oświadczenia dotyczące faktów mających miejsce w przeszłości, w tym oświadczenia, w których, przed 

którymi albo po których, występują wyrazy takie jak: „cele”, „sądzi”, „przewiduje”, „dąży”, „zamierza”, 

„będzie”, „może”, „uprzedzając”, „byłby”, „mógłby” albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych 

ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza kontrolą Spółki, które mogą 

spowodować, że faktyczne wyniki Emitenta, jego sytuacja finansowa, wyniki działalności lub 

perspektywy będą się istotnie różniły od tych przedstawionych w tych stwierdzeniach lub z nich 

wynikających. Podane przez Emitenta stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu 

założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalności Emitenta oraz otoczenia, w 

którym Emitent prowadzi i będzie prowadzić działalność w przyszłości. Niektóre takie czynniki, mogące 

spowodować, że rzeczywiste wyniki Emitenta, jego sytuacja finansowa, wyniki działalności lub 

perspektywy Emitenta będą różniły się od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, 

zostały opisane w rozdziałach „Analiza operacyjna i finansowa”, „Czynniki ryzyka” oraz w innych 

rozdziałach Prospektu. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na Datę Prospektu. Oprócz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu GPW, Spółka nie ma obowiązku przekazywać do 

publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości 

zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem 

przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. 

Inwestorzy powinni być świadomi, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że 

rzeczywiste wyniki Emitenta będą istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów 

wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. 

Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością 

wziąć pod uwagę czynniki wskazane m.in. w rozdziałach „Analiza operacyjna i finansowa” i „Czynniki 

ryzyka”, oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, 

społecznego i regulacyjnego, w którym Emitent działa. 
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3.7. Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

W Prospekcie nie zostały zamieszczone żadne informacje przez odniesienie do informacji zawartych 

w innych publicznie dostępnych dokumentach lub źródłach, niezależnie od ich formy udostępnienia 

i utrwalenia. Poza Prospektem, suplementami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do 

Prospektu i informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych, Cenie Ostatecznej Akcji 

Oferowanych, opublikowanymi zgodnie z wymogami przewidzianymi w Rozporządzeniu 

Prospektowym, informacje znajdujące się na stronie internetowej Spółki, Firm Inwestycyjnych lub 

informacje znajdujące się na stronach internetowych, do których zamieszczono odniesienia na 

wskazanych stronach internetowych, nie stanowią części Prospektu. 

3.8. Wyłączenie informacji przedstawionych na stronie internetowej 

Treść strony internetowej Spółki, jak również treść jakiejkolwiek strony internetowej, o której mowa 

na stronie internetowej Spółki, nie stanowią części Prospektu. 

3.9. Kursy wymiany walut 

W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie, 

najwyższe oraz najniższe, a także kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiędzy złotym a 

wskazanymi walutami. Kursy walutowe stosowane przy sporządzaniu Skonsolidowanych Sprawozdań 

Finansowych, jak również przy opracowywaniu innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły 

różnić się od kursów przedstawionych w poniższych tabelach. Spółka nie może zapewnić, że wartość 

złotego w rzeczywistości odpowiadała lub mogła odpowiadać wartości danej waluty wskazanej poniżej 

ani że złoty był przeliczany lub wymieniany na daną walutę po wskazanym poniżej kursie. 

O ile nie wskazano inaczej, w Prospekcie odniesienia do „PLN”, „złotych” lub „zł” są odniesieniami do 

prawnego środka płatniczego na terytorium Polski, odniesienia do „euro”, „EUR” lub „€” są 

odniesieniami do wspólnej waluty wprowadzonej na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii 

Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, natomiast 

odniesienia do „USD” lub „dolarów” są odniesieniami do dolarów amerykańskich będących prawnym 

środkiem płatniczym Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Kurs wymiany EUR do PLN 

 

 Kurs EUR/PLN 

 Kurs średni  Kurs najwyższy  Kurs najniższy  Na koniec okresu 

2017  4,2576  4,4157  4,1709  4,1709 

2018  4,2623  4,3978  4,1423  4,3000 

2019  4,2980  4,3891  4,2406  4,2585 

2020  4,4448  4,6330  4,2279  4,6148 

Źródło: NBP. 

W dniu 29 stycznia 2021 r. średni kurs wymiany EUR do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 4,5385 

PLN za 1 EUR. 
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Kurs wymiany USD do PLN 

 

 Kurs USD/PLN 

 Kurs średni  Kurs najwyższy  Kurs najniższy  Na koniec okresu 

2017  3,7777  4,2271  3,4813  3,4813 

2018  3,6134  3,8268  3,3173  3,7597 

2019  3,8395  4,0154  3,7243  3,7977 

2020  3,8993  4,2654  3,6254  3,7584 

Źródło: NBP. 

W dniu 29 stycznia 2021 r. średni kurs wymiany USD do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 3,7460 

PLN za 1 USD. 
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4. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY 

4.1. Wysokość szacowanych wpływów z Oferty 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji (tj. po potrąceniu łącznych szacunkowych 

kosztów i wydatków związanych z Ofertą w kwocie od około 9,3 mln PLN do około 11,2 mln PLN) 

wyniosą od około 120,3 mln PLN do około 149,9 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie 

zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie, Ceny Ostatecznej 

Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty. 

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz rzeczywistej 

wysokości kosztów Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie 

raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Oferujących. Wpływy w tym 

zakresie będą przysługiwały Oferującym (w stosunku do sprzedanych przez nich Akcji Sprzedawanych) 

i będą zależne od ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych, które zostaną sprzedane oraz od Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

4.2. Informacje dotyczące wykorzystania wpływów z Oferty 

Celem przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji jest pozyskanie środków finansowych 

niezbędnych do realizacji celów strategicznych Spółki w perspektywie do końca 2022 r., związanych 

przede wszystkim z działalnością badawczo-rozwojową, w tym w szczególności dotyczących obecnie 

realizowanych projektów, jak i przyszłych projektów, które Spółka zamierza zrealizować. Cele 

emisyjne są pochodną strategii biznesowej Spółki i odzwierciedlają plany rozwojowe Spółki na 

najbliższy okres. Spółka zakłada, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji (zarówno przy minimalnych 

jak i maksymalnych zakładanych wpływach) będą wystarczające do sfinansowania wszystkich 

przedstawionych poniżej strategicznych celów emisyjnych. 

Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji zostaną 

przeznaczone na realizację następujących strategicznych celów emisyjnych Emitenta: 

    Wartość środków w mln PLN 

  Określenie celu emisyjnego  

Przeznaczenie 

środków przy 

minimalnych 

zakładanych 

wpływach 

Przeznaczenie 

środków przy 

maksymalnych 

zakładanych 

wpływach 

1.  

Finansowanie obecnych projektów badawczo-

rozwojowych oraz dywersyfikacja źródeł 

finansowania w celu zabezpieczenia możliwości 

realizacji badań 

 74,7 88,6 

2.  

Finansowanie rozbudowy i nabycia 

infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej 

do realizacji projektów badawczo-rozwojowych 

 19,2 25,5 

3.  
Finansowanie działalności marketingowej oraz 

ochrony prawnej, w tym patentowej, Spółki 
 6,8 8,4 
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4.  

Finansowanie zatrudniania wyższej kadry 

menedżerskiej Spółki oraz wyspecjalizowanych 

pracowników Spółki 

 8,1 11,9 

5.  

Finansowanie otwarcia oraz prowadzenia 

laboratorium przez Spółkę w Bazylei 

(Szwajcaria) 

 11,5 15,5 

  Razem  120,3 149,9 

Źródło: Spółka 

Finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikacja źródeł finansowania 

w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań 

Spółka realizuje obecnie 5 projektów badawczo-rozwojowych w zakresie odkrycia i opracowania 

skutecznych i innowacyjnych leków na choroby autoimmunologiczne i onkologiczne oraz 3 projekty 

platformowe (przy czym dwa projekty platformowe są obecnie na etapie wdrażania) (zob. pkt. 9.9 „Opis 

działalności Spółki” – „Opis programów” – „Opis projektów”). Wszystkie wyżej wymienione projekty 

finansowane są z wykorzystaniem środków publicznych – Spółka zawarła z NCBR, w odniesieniu do 

tych projektów, umowy na dofinansowanie w łącznej wartości ok. 151 mln PLN, natomiast łączna 

wartość tych projektów (wliczając dofinansowanie z NCBR) to ok. 191 mln PLN. 

Poniżej Spółka wskazuje realizowane projekty badawcze wraz z przypisanymi do nich planowanymi 

środkami, które zostaną pozyskane przez Spółkę w związku z Ofertą Nowych Akcji. 

    Wartość środków w mln PLN 

  Projekty realizowane przez Spółkę  

Przeznaczenie 

środków przy 

minimalnych 

zakładanych 

wpływach 

Przeznaczenie 

środków przy 

maksymalnych 

zakładanych 

wpływach 

1.  CT1  25 28 

2.  CT2  13 20 

3.  P3  12 13,6 

4.  CT3  8,1 9 

5.  CT4  8,3 9 

6.  CT5  8,3 9 

  Razem  74,7 88,6 

 

Źródło: Spółka 

Projekty CT1, CT2 oraz P3 mają priorytet finansowania, w odniesieniu do pozostałych projektów 

Spółka nie wyróżnia hierarchii ich finansowania. Jednocześnie Spółka zastrzega, że prawdopodobne są 

przesunięcia kwot pomiędzy wyżej wymienionymi projektami z uwagi między innymi na stopień 

zaawansowania projektów (postęp prac) oraz potencjał ich komercjalizacji, jak również zaangażowanie 
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części z powyższych środków w planowane badania (zob. pkt. 9.9 „Opis działalności Spółki – 

Planowane badania”). 

Finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych 

Celem przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji jest pozyskanie środków finansowych 

niezbędnych do realizacji i finalizacji obecnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w 

rozwijanych programach do momentu osiągnięcia optymalnego punktu transakcyjnego korzystnego dla 

przeprowadzenia komercjalizacji leku, a więc do fazy przedkliniczej oraz, w zależności od okoliczności 

(zaawansowanie rozmów z firmami farmaceutycznymi, sytuacja rynkowa, dostępność finansowania) i 

decyzji Spółki, do fazy I-A (tzw. faza bezpieczeństwa – badania na niewielkiej grupie ochotników, które 

trwają około pół roku). 

Zasoby finansowe i zakres kompetencji działów badawczo-rozwojowych Spółki koncentrują się na 

badaniach przedklinicznych oraz bardzo wczesnych fazach badań klinicznych, stąd zapewnione 

finansowanie ze środków publicznych obejmuje właśnie te etapy projektowe. Na podstawie oceny 

transakcji zawieranych na rynku farmaceutycznym przy wskazaniach terapeutycznych, które są 

przedmiotem prac projektowych Spółki, standardowe okno transakcyjne na zawarcie umów o 

charakterze partneringowym obejmuje okres od późnych etapów fazy przedklinicznej do fazy I-A. 

Oprócz tego, Spółka prowadzi prace w zakresie opracowania platform umożliwiających odkrywanie i 

opracowywanie kandydatów na lek i tworzenia ich bibliotek (zob. pkt. 9.9 „Opis działalności Spółki” – 

„Opis programów” – „Opis projektów”). Dzięki projektom platformowym, Spółka dysponuje 

możliwością rozpoczęcia działalności opracowywania kandydatów na leki na zlecenie koncernów 

farmaceutycznych, które z góry określą wskazanie terapeutyczne bądź cel molekularny. W przypadku 

projektów platformowych, możliwe jest wcześniejsze zawiązanie partneringu niż w modelu 

podstawowym zaadoptowanym przez Spółkę (partnering na poszczególne projekty tj. na 

poszczególnych kandydatów na leki). 

Spółka szacuje, że do momentu, gdy rezultaty obecnie prowadzonych projektów Spółki będą mogły 

zostać skomercjalizowane, oprócz środków publicznych uzyskanych z NCBR, istnieje konieczność 

wniesienia wkładu własnego w kwocie od około 33,7 do około 43 mln PLN oraz, aby przyspieszyć 

część badań (np. zlecanie części badań do wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów z 

pominięciem procedury przetargowej) oraz pokryć wydatki nie objęte finansowaniem z NCBR (w 

szczególności wydatki, które nie były do przewidzenia na etapie wniosków oraz zawierania umów z 

NCBR), Emitent musi zaangażować dodatkowo od około 35 do około 38,5 mln PLN (co może również 

obejmować rozpoczęcie Projektu CT7 – zob. pkt. 9.9 „Opis działalności Spółki – Planowane badania – 

Projekt CT7 – Degradacja proteasomalna kluczowych białek pro-onkogennych jako interwencja 

terapeutyczna w zespołach mielodysplastycznych i białaczce”). Kandydat na lek, którego rozwój 

znajduje się na zaawansowanym etapie przedstawia większą wartość komercyjną dla potencjalnych 

partnerów branżowych, stąd celem Spółki jest wykorzystanie wskazanych powyżej środków na 

doprowadzenie projektów do stadium umożliwiającego ich efektywne skomercjalizowanie. Powyższe 

kwoty obejmują również szacowane przez Spółkę nakłady potrzebne do realizacji projektów 

platformowych oraz rozwój działalności biznesowej opartej o ich wykorzystanie. 

Dywersyfikacja źródeł finansowania projektów Spółki w celu zabezpieczenia realizacji projektów 

Kolejnym celem, na który Spółka zamierza przeznaczyć środki finansowe z przeprowadzonej Oferty w 

odniesieniu do Nowych Akcji jest dywersyfikacja finansowania obecnych i przyszłych projektów w 

celu zapewnienia ciągłości prac przy nowych projektach przed uzyskaniem wnioskowanego 

finansowania publicznego z NCBR lub zabezpieczenia Spółki przed możliwymi utrudnieniami w 

związku z rozliczeniem udzielonych dotacji oraz ewentualnymi opóźnieniami w realizacji projektów (w 

szczególności w zakresie opóźnień w stosunku do terminów zawartych w harmonogramach projektów). 

W ocenie Spółki będzie to wymagało, w perspektywie do końca 2022 r., dodatkowych od około 6 do 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

51 

około 7 mln PLN. Ponadto uniezależnienie się od finansowania publicznego na początkowym etapie 

projektu bądź w sytuacji ewentualnych problemów z rozliczeniem wydatków w ramach projektu 

pozwala na elastyczność w prowadzeniu projektu, modyfikacji głównych założeń i gwarantuje, przy 

tymczasowych problemach z rozliczeniem projektu, jego ciągłość i brak konieczności zawieszenia prac 

lub ich opóźnienia. 

Finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do realizacji 

projektów badawczo-rozwojowych 

Wraz z rozwojem działalności Spółki, realizacją bieżących projektów badawczo-rozwojowych oraz 

planowanym rozszerzeniem portfolio projektów, istnieje konieczność rozbudowy lub nabycia nowej 

infrastruktury techniczno-naukowej w najbliższych latach. Spółka od września 2019 r. rozpoczęła 

korzystanie z nowego laboratorium, umiejscowionego we Wrocławskim Parku Technologicznym, przy 

czym laboratorium to wymaga dodatkowo wyposażenia w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę do 

przeprowadzania badań biologicznych i chemicznych, zaadaptowania pomieszczeń w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa badań oraz magazynowania materiałów biologiczno-chemicznych. Spółka zakłada, że 

rozwój działalności Spółki spowoduje konieczność przeniesienia części prac do nowego, dodatkowego 

laboratorium. Dodatkowo, ekspansja działalności Spółki wiąże się również z potrzebą nabycia 

odpowiednich surowców biologiczno-chemicznych, w tym odczynników i substancji niezbędnych do 

przeprowadzania badań nad związkami leczniczymi. Spółka szacuje, że te aspekty działalności mogą 

pochłonąć od około 18 do około 24 mln PLN ze środków uzyskanych z przeprowadzenia Oferty. 

W ramach rozwoju bazy infrastrukturalnej Spółka zamierza również wykorzystać część środków 

pozyskanych z Oferty w celu rozbudowy, stworzenia lub nabycia systemów i rozwiązań IT. 

Przeprowadzane prace badawczo-rozwojowe wymagają zaawansowanego oprogramowania oraz 

wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego o dużym potencjale obliczeniowym. Oprogramowanie 

oraz sprzęt komputerowy będą wykorzystywane do obliczania określonych właściwości 

farmakokinetycznych lub farmakodynamicznych, optymalizacji związków chemicznych, określenia 

wiodących struktur kandydata na lek, a także na potrzeby katalogowania celów molekularnych, które są 

przedmiotem prac Spółki. Spółka szacuje, że na ten cel emisyjny przeznaczone zostanie do końca 2022 

r. od około 1,2 do około 1,5 mln PLN. 

Poniżej Spółka wskazuje szczegółowe cele emisyjne, w ramach omawianego celu emisyjnego, według 

hierarchii ich finansowania, wraz z przypisanymi do nich planowanymi środkami, które zostaną 

pozyskane przez Spółkę w związku z Ofertą Nowych Akcji. 

    Wartość środków w mln PLN 

  Szczegółowe cele emisyjne   

Przeznaczenie 

środków przy 

minimalnych 

zakładanych 

wpływach 

Przeznaczenie 

środków przy 

maksymalnych 

zakładanych 

wpływach 

1.  

Rozwój laboratorium w Polsce (rozbudowa, 

drobne wyposażenie, zakup materiałów 

zużywalnych oraz odczynników) 

 12,5 15,0 

2.  

Systemy i rozwiązania IT (zakup 

wyspecjalizowanego oprogramowania 

komputerowego, dostęp do baz danych na 

potrzeby prowadzenia projektów) 

 1,2 1,5 

3.  Zakup sprzętu laboratoryjnego  5,5 9,0 
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  Razem  19,2 25,5 

Źródło: Spółka 

Wskazane aktywa będą nabywane w ramach normalnej działalności Spółki. 

Finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej, Spółki 

Spółka, zgodnie z realizowaną strategią, zamierza rozwijać działalność marketingową, która ma być 

nakierowana na budowanie relacji pozwalających Spółce na zawieranie umów o charakterze 

partneringowym z koncernami farmaceutycznymi. W tym celu, pracownicy Spółki oraz kadra 

menedżerska Spółki uczestniczy w wielu spotkaniach branżowych oraz konferencjach naukowych 

koncentrujących się na zagadnieniach biotechnologicznych i farmaceutycznych, w których udział biorą 

również przedstawiciele największych koncernów farmaceutycznych, będących potencjalnymi 

partnerami Spółki, dzięki którym w przyszłości, na podstawie stosownej umowy partneringowej może 

dojść do komercjalizacji projektów nad którymi pracuje Spółka. Jest to element polityki wizerunkowej 

Spółki nakierowanej na pozyskanie do współpracy partnerów z branży farmaceutycznej. Wyrazem tej 

polityki jest także działalność promocyjna za granicą, w tym w szczególności na terenie Szwajcarii, 

prowadzona za pomocą Spółki Zależnej - Captor Therapeutics GmbH, polegająca na spotkaniach z 

zainteresowanymi potencjalnymi partnerami farmaceutycznymi. Środki pozyskane z Oferty pozwolą 

Spółce zintensyfikować działania marketingowe Spółki wskazane powyżej – w szczególności w 

odniesieniu do uczestniczenia w spotkaniach branżowych oraz konferencjach naukowych. Do działań 

marketingowych Spółka zatrudnia obecnie oraz planuje zatrudniać w przyszłości profesjonalne 

podmioty trudniące się działalnością marketingową. 

Ponadto, z uwagi na to, że Spółka działa w obszarze, w którym istotną rolę odgrywa własność 

intelektualna i wykorzystywany know-how, Spółka planuje w przyszłości, tj. do końca 2022 r., 

zintensyfikować działania w celu zapewnienia dalszej, odpowiedniej ochrony prawnej opracowanym 

przez Spółkę rozwiązaniom technologicznym. W tym celu, Spółka w odpowiednim momencie wystąpi 

o udzielenie ochrony patentowej lub o inną ochronę przewidzianą przez prawo własności intelektualnej 

w Polsce i za granicą. Uzyskanie ochrony prawnej będzie się wiązało z poniesieniem kosztów przez 

Spółkę, w tym w szczególności opłat za obsługę prawną i opłat rejestracyjnych, które, w szczególności 

zagranicą, mogą być wysokie.  

Na powyższe cele Spółka planuje łącznie wydać od około 6,8 do około 8,4 mln PLN. W związku z 

bieżącymi działaniami marketingowymi oraz planowanym ich wzmożeniem przez Spółkę po 

przeprowadzeniu Oferty, Spółka szacuje, że na te cele emisyjne, w okresie do końca 2022 r., zostanie 

wydane od około 2,2 do około 2,7 mln PLN. Kwota ta będzie wykorzystana na wzmocnienie renomy 

Spółki oraz budowę relacji z koncernami farmaceutycznymi. Pozostałą kwotę – tj. kwotę od około 4,6 

do około 5,7 mln PLN, Spółka planuje przeznaczyć (do końca 2022 r.) na zintensyfikowanie działań w 

obszarze ochrony prawnej Spółki. 

Finansowanie zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej Spółki oraz wyspecjalizowanych 

pracowników Spółki 

Planowana ekspansja działalności Spółki oraz planowane rozpoczęcie prac nad kolejnymi projektami 

badawczo-rozwojowymi będzie wymagało od Spółki zwiększenia zatrudnienia wyspecjalizowanych i 

wykwalifikowanych pracowników Spółki, co ostatecznie zwiększy koszty działalności Spółki. Kadra 

Spółki, w tym członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowi istotny czynnik dla jej rozwoju, a także 

dla postępu prac projektowych. Bardzo duże znaczenie ma też zatrudnienie nowych osób do wyższej 

kadry kierowniczej, z doświadczeniem w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, tak z Polski, jak 

i zza granicy, w tym również w Radzie Nadzorczej Spółki. Obecność w ramach kluczowej kadry osób 

z dużym doświadczeniem i siecią kontaktów w branży jest znaczącym aspektem w zarządzaniu Spółką, 

ułatwiającym nawiązywanie współpracy z koncernami farmaceutycznymi. Spółka ocenia, że ze 
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środków finansowych uzyskanych z przeprowadzenia Oferty przeznaczy na koszty związane z 

wynagrodzeniem nowego personelu od około 8,1 do około 11,9 mln PLN do końca 2022 r. Powyższe 

koszty nie obejmują programu motywacyjnego na akcjach Spółki opisanego w rozdziale „Ogólne 

informacje o Emitencie” – „Program Motywacyjny”. 

Finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez Spółkę w Bazylei (Szwajcaria) 

Intencją Spółki, w ramach planowanej ekspansji, jest otwarcie oraz prowadzenie laboratorium w Bazylei 

(Szwajcaria). Wybór Szwajcarii jako miejsca dalszej ekspansji Spółki – poza Polską – uzasadniony jest 

tym, że Szwajcaria stanowi globalne centrum sektora farmaceutycznego, w tym biofarmaceutycznego, 

gdzie koncentruje się działalność wielu koncernów farmaceutycznych, a przez to wielu specjalistów w 

tej dziedzinie. Otwarcie oraz prowadzenie laboratorium w Szwajcarii, przyczyni się nie tylko do 

podniesienia prestiżu oraz rozpoznawalności Spółki na rynku farmaceutycznym w ogólności, lecz 

pozwoli zabiegać Spółce o zatrudnienie kolejnych, najlepszych specjalistów. Pozwoli to Spółce 

przyśpieszyć osiągnięcie kolejnego stadium rozwoju oraz pozwoli na transfer wiedzy, doświadczeń oraz 

pracowników między Polską a Szwajcarią. 

Spółka ocenia, że ze środków finansowych uzyskanych z przeprowadzenia Oferty przeznaczy na koszty 

związane z otwarciem oraz prowadzeniem laboratorium w Szwajcarii od około 11,5 do około 15,5 mln 

PLN do końca 2022 r. Kwota ta obejmuje m.in. zatrudnienie osób, najem oraz wyposażenie laboratorium 

na terenie Szwajcarii. 

Zastrzeżenia ogólne 

W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Spółki, jak i 

zewnętrznych, tj. niezależnych od Spółki, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację 

wyżej wymienionych celów w założonym czasie lub wyniki analizy opłacalności poszczególnych 

projektów badawczo-rozwojowych wskażą na wyższe korzyści ekonomiczno-finansowe, Spółka 

rozważy możliwość: (i) przesunięcia kwot pomiędzy wyżej wymienionymi celami, (ii) przesunięcia w 

czasie realizacji wyżej wymienionych celów lub (iii) ich zmiany, częściowej lub całkowitej. O 

planowanych istotnych zmianach w tym zakresie Spółka będzie informowała uczestników rynku 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka podkreśla jednak, że modyfikowanie celów emisji 

opisanych powyżej nie jest jej intencją. 

Powyższe cele emisji będą realizowane bezpośrednio przez Emitenta oraz Spółkę Zależną. 

W przypadku uzyskania przez Spółkę wpływów niższych niż planowane, Spółka nie przewiduje 

odstąpienia od realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych. W takim przypadku, Spółka będzie 

finansowała realizację wyżej wymienionych celów z wykorzystaniem innych źródeł kapitału 

(pozyskanych np. w wyniku pozyskania finansowania dłużnego lub podpisania umowy partneringowej). 

Ewentualnie Spółka może dokonać redukcji wydatków w ramach poszczególnych celów emisyjnych 

opóźniając jednocześnie ich rozpoczęcie lub postępy prac badawczo-rozwojowych.  

Nie jest możliwe przedstawienie przez Emitenta w Dacie Prospektu bardziej szczegółowych informacji 

na temat wykorzystania środków pozyskanych z emisji Nowych Akcji.  

Spółka zwraca uwagę na ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej 

ich zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana 

(zob. pkt. 2.1„Czynniki ryzyka – Ryzyka związane z działalnością Spółki – Ryzyko związane z brakiem 

realizacji celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji Nowych 

Akcji w wysokości mniejszej niż zakładana”). 
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5. DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

5.1. Dane historyczne na temat dywidendy 

Zgodnie z historycznymi danymi finansowymi Spółki, do Daty Prospektu Spółka, z uwagi na 

wykazywane straty finansowe, nie wypłacała dywidendy. 

W dniu 8 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie dalszego 

istnienia Spółki, ponieważ bilans Spółki sporządzony na dzień 31 października 2020 r. (tj. dzień 31 

października 2020 r. został przyjęty jako dzień bilansowy na potrzeby sporządzenia tego bilansu), na 

cele zarządcze, spełniał przesłanki z art. 397 KSH. W dniu 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5, zgodnie z którą strata netto w wysokości 6.624.918,44 PLN 

poniesiona w roku obrotowym 2019 będzie pokryta z przyszłych zysków Spółki. W dniu 16 maja 2019 

r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5, zgodnie z którą strata netto w wysokości 

3.506.754,34 PLN poniesiona w roku obrotowym 2018 będzie pokryta z przyszłych zysków Spółki. W 

dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie pokrycia 

straty Spółki, zgodnie z którą strata netto w wysokości 124.223,37 PLN poniesiona w roku obrotowym 

2017 będzie pokryta z przyszłych zysków Spółki. Powyższe kwoty strat netto są kwotami wynikającymi 

z jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki sporządzanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 

oraz regulacjami wydanymi na jej podstawie, dlatego różnią się od kwot wskazanych w 

Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych, które są sporządzone zgodnie z MSSF UE. 

5.2. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Aktualna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy uzależniona jest od sytuacji finansowej Spółki 

oraz wczesnej fazy rozwoju, w której znajduje się Spółka i dla której to fazy charakterystyczne jest 

zatrzymywanie zysku w Spółce. Zarząd będzie przygotowywał niewiążące rekomendacje co do wypłaty 

dywidendy biorąc pod uwagę szereg czynników, w tym m.in. (i) wysokość osiągniętego zysku; (ii) 

uzyskanie przez Spółkę finansowania zewnętrznego na realizację planowanych programów badawczych 

czy (iii) potrzeby związane z nakładami inwestycyjnymi Spółki. Na obecnym etapie rozwoju Spółki 

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu niepodejmowanie uchwały w sprawie 

wypłaty dywidendy, jednak ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy należy 

do Walnego Zgromadzenia. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie jednak w miarę potrzeby zmieniana przez Zarząd, a 

decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących 

Spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki 

pieniężne, sytuacji finansowej. 

5.3. Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy 

Dokonanie przez Emitenta wypłaty dywidendy nie podlega na Datę Prospektu żadnego rodzaju 

ograniczeniom umownym ani prawnym, w szczególności Emitent nie jest stroną istotnych umów 

kredytowych zawierających ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy. Nie istnieje także żadne 

uprzywilejowanie w tym zakresie. 

5.4. Zasady wypłaty dywidendy 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, kwota przeznaczona do podziału między 

akcjonariuszy Spółki nie może przekroczyć 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 przeznaczoną 

do podziału między akcjonariuszy pomniejsza się o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które 
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zgodnie z postanowieniami prawa lub statutu Spółki powinny zostać przeznaczone z zysku za ostatni 

rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy. 

Wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy i 

uprawniają do udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia (a w przypadku Nowych Akcji od dnia ich 

zapisania na rachunkach papierów wartościowych) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie 

uchwały o podziale zysku i ustalenia dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu nabycia (a w 

przypadku Nowych Akcji od dnia ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych) Akcji 

Oferowanych. Szczegółowe informacje na temat wypłaty dywidendy zostały opisane w punkcie 16.1 

„Prawa i obowiązki związane z Akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem – Prawa i obowiązki związane z 

Akcjami - Dywidenda”. 

Informacje w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu dywidendy 

znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie”.  
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6. KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w 

rozdziałach „Analiza operacyjna i finansowa” oraz „Wybrane historyczne informacje finansowe”, jak 

również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

6.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, uwzględniając finansowanie 

zapewnione Spółce na podstawie emisji akcji zwykłych serii H oraz serii J oraz wpłat tytułem cen 

emisyjnych za akcje (zob. pkt. 12.4 „Ogólne informacje o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego”) 

oraz zawartych przez Spółkę umów o dofinansowanie z NCBR (zob. pkt 9.10 „Opis działalności Spółki 

– Istotne umowy – Umowy o dofinansowanie projektów oraz umowy konsorcjum”) poziom kapitału 

obrotowego w Grupie jest wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem 

działalności Grupy w okresie kolejnych 12 miesięcy od Daty Prospektu. 

6.2. Kapitalizacja i zadłużenie 

W tabelach poniżej przedstawiono informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Grupy na dzień 31 

grudnia 2020 roku. 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Zadłużenie finansowe krótkoterminowe ogółem* 5.734 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone  0 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 5.734 

Zadłużenie finansowe długoterminowe ogółem** 6.713 

Gwarantowane  0 

Zabezpieczone  0 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 6.713 

Kapitał własny  -1.222 

Kapitał podstawowy  359 

Kapitał zapasowy  18.033 

Pozostałe kapitały rezerwowe  5.690 

Pozostały kapitał rezerwowy z umorzonych akcji  0 

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty  -12.942 

Wynik bieżący   -12.369 

  
Źródło: Spółka 

*Obliczone jako zobowiązania z tytułu leasingu 

**Obliczone jako suma pozycji oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu 

 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

A. Środki pieniężne 10.654 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych 0 
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C. Płynność (A+B) 10.654 

D. Krótkoterminowe oprocentowane kredyty i pożyczki 0 

E. Bieżąca część finansowego zadłużenia długoterminowego  0 

F. Pozostałe krótkoterminowe zadłużenie finansowe  5.734 

G. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (D+E+F) 5.734 

H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (G-C)* -4.920 

I. Długoterminowe oprocentowane kredyty i pożyczki 214 

J. Pozostałe długoterminowe zadłużenie finansowe  6.499 

K. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (I+J) 6.713 

L. Zadłużenie finansowe netto (H+K) 1.793 

Źródło: Spółka 

*Zadłużenie finansowe netto oznaczone wartością ujemną oznacza, iż środki pieniężne i ich ekwiwalenty przewyższają wartość 

zobowiązań finansowych 

Emitent zwraca uwagę, że informacje finansowe wskazane w tabelach zamieszczonych powyżej 

zawierają informacje finansowe sporządzone przez Emitena na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 

2020 roku, które to informacje nie zostały zbadane ani poddane przeglądowi biegłego rewidenta. W 

toku prac nad sporządzeniem pełnego i ostatecznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz w toku prac związanych z badaniem 

przez biegłego rewidenta tego sprawozdania, przedstawione informacje finansowe mogą podlegać 

zmianom i ostateczne informacje finansowe, które zostaną opublikowane przez Emitenta w wykonaniu 

obowiązków informacyjnych dotyczących raportu rocznego, które wynikają z Ustawy o Ofercie 

Publicznej oraz Rozporządzenia o Raportach, mogą różnić się od informacji finansowych 

przedstawionych powyżej.  

6.3. Zadłużenie pośrednie i warunkowe 

Grupa wystawia imienne weksle in blanco wystawiane do każdej umowy dotacyjnej (do każdego 

projektu – z wyłączeniem Projektu P2). Jest to wymagane regulaminem dla projektów 

współfinansowanych ze środków publicznych. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umów, Zarząd Spółki złożył 

zabezpieczenia w postaci weksli in blanco opatrzonych klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenia 

ustanowiono do końca okresu trwałości projektów objętych dotacjami. Więcej informacji na temat 

umów o dofinansowanie znajduje się w rozdziale „Opis działalności Spółki – Istotne umowy – Umowy 

o dofinansowanie projektów oraz umowy konsorcjum”. Grupa wystawia również weksle jako 

zabezpieczenie niektórych umów leasingu. 

Na Datę Prospektu istnieją następujące weksle wystawione przez Grupę: 

• weksel in blanco na rzecz NCBR w związku z Projektem CT6; 

• weksel in blanco na rzecz NCBR w związku z Projektem CT5; 

• weksel in blanco na rzecz NCBR w związku z Projektem CT4; 

• weksel in blanco na rzecz NCBR w związku z Projektem CT3; 

• weksel in blanco na rzecz NCBR w związku z Projektem CT2; 

• weksel in blanco na rzecz NCBR w związku z Projektem CT1; 

• weksel in blanco na rzecz NCBR w związku z Projektem P3; 
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• weksel in blanco na rzecz PORT w związku z Projektem P1; 

• 3 weksle in blanco na rzecz PKO Leasing Spółka Akcyjna w związku z zabezpieczeniem umów 

leasingu zawartych przez Emitenta z tym podmiotem. 
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7. WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale powinno się analizować łącznie z informacjami 

zamieszczonymi w rozdziale „Analiza operacyjna i finansowa” oraz w Skonsolidowanych 

Sprawozdaniach Finansowych wraz z załączonymi informacjami dodatkowymi, a także z innymi danymi 

finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

Poniższe tabele zawierają (i) wybrane historyczne informacje finansowe za odpowiednio okres 

dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r., które 

pochodzą ze Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego, (ii) wybrane historyczne 

informacje finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r., które pochodzą ze 

Skonsolidowanego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego, oraz (iii) wybrane wskaźniki finansowe 

Grupy na wskazane poniżej daty lub za wskazane poniżej okresy. 

7.1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyników 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane sprawozdanie z wyników Grupy na wskazane okresy. 

 

 Rok zakończony 31 grudnia  

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 

 2019 2018 2017  2020 2019 

 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 
 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Działalność kontynuowana 

 
     

Przychody z usług badań i rozwoju 0 16 474  0 0 

Koszt własny sprzedanych usług 0 0 95  0 0 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 16 379  0 0 

Pozostałe przychody operacyjne 15.968 9.893 2.657  12.486 7.128    

Koszty prac badawczych 19.216 10.650 2.497  12.577 7.410 

Koszty ogólne projektów 2.133 1.591 388  3.099 1.496 

Koszty ogólnego zarządu 2.442 1.104 279  1.297 1.097 

Pozostałe koszty operacyjne 32 694 5  - -       

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7.855 -4.130 -133  -4.487 -2.875 

Przychody finansowe 2 4 0  - 1 

Koszty finansowe 452 296 47  303 236 

Udział w zyskach jednostek 

współkontrolowanych wycenianych 

metodą praw własności 

0 0 0  0 0 

Zysk (strata) brutto  -8.306 -4.422 -180  -4.790 -3.109 

Podatek dochodowy 0 0 0  0 0 

Zysk (strata) netto z działalności 

kontynuowanej 
-8.306 -4.422 -180  -4.790 -3.109 

Działalność zaniechana 
      

Zysk (strata) z działalności zaniechanej  0 0 0  0 0 

Zysk (strata) netto za okres -8.306 -4.422 -180  -4.790 -3.109 

Przypadający: 0 0 0  0 0 
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Akcjonariuszom jednostki dominującej -8.306 -4.422 -180  -4.790 -3.109 

Akcjonariuszom niesprawującym 

kontroli 0 0 0  0 0 
 

      

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

7.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane aktywa Grupy na wskazane okresy. 

 
Na dzień 31 grudnia 

Na dzień 30 

czerwca  

 2019 2018 2017 2020 

 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

AKTYWA        

Aktywa trwałe 10.604 11.272 3.015 10.528 

Nakłady na prace rozwojowe (w toku) 180 0 0 180 

Rzeczowe aktywa trwałe 10.355 11.174 2.873 10.293 

Wartości niematerialne 57 86 142 43 

Inne aktywa długoterminowe 12 12 0 13 

Aktywa obrotowe 14.694 6.789 2.109 18.838 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności 
1.880 4.024 515 2.948 

- należności z tytułu dostaw wpłat na poczet kapitału 0 1.602 0 38 

Rozliczenia międzyokresowe 472 317 7 233 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12.342 2.448 1.587 15.619 

SUMA AKTYWÓW 25.298 18.061 5.124 29.366 

     

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane pasywa Grupy na wskazane okresy. 

 
Na dzień 31 grudnia 

Na dzień 30 

czerwca 

 2019 2018 2017 2020 

 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

PASYWA        

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej) 4.278 3.431 144 1.851 

Kapitał podstawowy 359 359 359 359 

Niezarejestrowany kapitał podstawowy 0 -12 0 0 

Kapitał zapasowy 16.843 3.810 0 17.565 

Pozostałe kapitały rezerwowe 18 3.893 0 1.656 

Pozostały kapitał rezerwowy z umorzonych akcji 0 18 0 0 

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty -4.636 -215 -35 -12.942 

Wynik okresu bieżącego -8.306 -4.422 -180 -4.790 
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Kapitał własny ogółem 4.278 3.431 144 1.851 

Zobowiązania długoterminowe 5.786 7.396 1.446 5.297 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 53 23 4 59 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 214 211 256 214 

Zobowiązania z tytułu leasingu 5.519 7.162 1.186 5.023 

Zobowiązania krótkoterminowe  15.234 7.234 3.535 22.218 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
2.981 2.809 599 2.732 

- zobowiązania z tytułu leasingu 4.551 3.484 1.392 5.103 

- rezerwy na zobowiązania 204 620 24 395 

- pozostałe pasywa/przychody przyszłych okresów 7.497 321 1.520 13.989 

Zobowiązania razem 21.020 14.630 4.980 27.515 

SUMA PASYWÓW 25.298 18.061 5.124 29.366 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

7.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy na 

wskazane okresy. 

 
 

   

 Rok zakończony 31 grudnia 
 Okres zakończony 

30 czerwca 
 2019 2018 2017  2020 2019 

 
(w tys. PLN) 

(zbadane) 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 
       

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
4.395 -2.131 2.097  4.725 1.255 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-229 -100 0  -2 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
5.728 3.092 -513  5.728 3.092 

Przepływy pieniężne razem 9.894 861 1.584  3.276 4.782 

Środki pieniężne na koniec okresu 12.342 2.448 1.587  15.618 7.230 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

7.4. Wybrane Finansowe Wskaźniki Efektywności 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wskaźniki efektywności, które mają charakter alternatywnych 

pomiarów wyników w rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników” z dnia 5 

października 2015 (2015/1415). Wskaźniki te jedynie w części pochodzą ze Skonsolidowanych 

Sprawozdań Finansowych, a w części zostały obliczone przez Spółkę na podstawie danych znajdujących 

się w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych i nie zostały zbadane lub poddane badaniu lub 

przeglądowi  przez firmę audytorską. Spółka prezentuje alternatywne pomiary wyników, ponieważ 

stanowią one standardowe miary powszechnie stosowane w analizie finansowej. Natomiast poniżej 

zaprezentowane alternatywne pomiary wyników mogą nie być porównywalne do stosowanych, 

podobnie nazywanych miar innych podmiotów na rynku i nie są miarami zgodnymi z MSSF UE. Z tego 
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względu nie należy uważać takich miar za alternatywne wobec zysku (straty) netto, wyniku z 

działalności operacyjnej oraz innych miar zgodny z MSSF UE i stosowanych w Skonsolidowanych 

Sprawozdaniach Finansowych. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki efektywności (alternatywne pomiary wyników) Grupy 

we wskazanych historycznych okresach objętych Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi.  

 Rok zakończony 31 grudnia Okres zakończony 30 

czerwca 

 2019 2018 2017  2020 2019 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Wskaźnik dźwigni (%)* 

 

67,5% 78,3% 96,2% 86,5% 48,3% 

Rentowność aktywów (ROA) (%)** 

 

-31,1% -22,9% -2,6% -15,3% -12,5% 

Rentowność kapitału (ROE) (%)*** -183,6% -120,4% -92,4% -242,4% -35,4% 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Spółka 

* obliczone jako iloraz zadłużenia netto oraz kapitału i zadłużenia netto 

**obliczone jako iloraz zysku (straty) z działalności operacyjnej za dany okres do aktywów razem na koniec danego okresu 

*** obliczone jako iloraz zysku (straty) z działalności operacyjnej za dany okres do kapitału własnego razem na koniec danego 

okresu 

 

Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia 

netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Grupa wlicza 

oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, 

pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje kapitał własny 

należny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu 

niezrealizowanych zysków netto. 

Grupa stosuje wskaźnik rentowności aktywów oraz wskaźnik rentowności kapitału, aby monitorować 

stopy zwrotu generowanego przez Grupę. Wskaźnik rentowności aktywów wskazuje jaka jest 

rentowność wszystkich aktywów Grupy w stosunku do generowanego przez Grupę zysku (straty) z 

działalności operacyjnej, natomiast wskaźnik rentowności kapitałów własnych wskazuje jaka jest 

rentowność kapitałów własnych Grupy w stosunku do generowanego przez Grupę zysku (straty) z 

działalności operacyjnej. 

Grupa wskazuje, że na przedstawione powyżej wybrane wskaźniki efektywności (alternatywne pomiary 

wyników), w tym na ich wybór, nie wpływa pandemia koronawirusa (COVID-19). Analizy dotychczas 

przeprowadzone przez Grupę wskazują, że pandemia koronowirusa (COVID-19) nie wpłynie 

negatywnie na działalność Grupy, a tym samym na sytuację finansową i wyniki finansowe Grupy, a 

przez to na zaprezentowane powyżej wskaźniki efektywności (alternatywne pomiary wyników) lub ich 

dobór. W związku z pandemią koronawirusa w Spółce wprowadzono system pracy zmianowej 

obejmujący część pracowników i współpracowników Spółki. W ocenie Spółki wprowadzenie 

powyższego systemu nie wpływa negatywnie na efektywność pracy osób zatrudnionych w Spółce, jak 

i terminowość realizowanych przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych. Spółka na bieżąco 

analizuje zmiany w otoczeniu działalności Spółki związane z pandemią koronawirusa (COVID-19) i ich 

wpływ na działalności Grupy. 
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8. ANALIZA OPERACYJNA I FINANSOWA 

8.1. Informacje ogólne 

Spółka jest innowacyjną firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących 

celowaną degradację białek chorobotwórczych. Spółka koncentruje działalność na lekach na jednostki 

chorobowe w zakresie onkologii oraz w zakresie autoimmunologii. W obydwu rodzajach schorzeń, 

obecne leki nie zapewniają skuteczności lub powodują skutki uboczne.  

Stosowana przez Spółkę celowana degradacja białek przełamuje ograniczenia leków 

małocząsteczkowych oraz niszczy białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków wykorzystując 

przewagę farmakologiczną degraderów nad inhibitorami. Za pomocą tej innowacyjnej technologii, 

Spółka dysponuje o wiele szerszymi możliwościami odkrywania kandydatów na leki. 

Zaplecze badawczo–rozwojowe Spółki, w tym profesjonalna kadra naukowa oraz nowoczesne 

laboratoria, umożliwiają Spółce przeprowadzenie wszystkich wczesnych etapów rozwoju leków z 

wykorzystaniem technologii degradacji białek. Czyni to Spółkę europejskim liderem w tym zakresie.  

Spółka zakłada – w ramach modelu biznesowego – komercjalizacje cząsteczki leczniczej stanowiącej 

kandydata na lek. Komercjalizacja nastąpi przez udzielenie licencji (ewentualnie sprzedaż) praw do 

uzyskanych wyników badań. Partnerów biznesowych Spółki będą stanowiły duże firmy 

farmaceutyczne, rozwijające i wdrażające nowe leki w oparciu o kandydatów na leki, które zostały 

opracowane przez podmioty zewnętrzne. Spółka planuje udzielenie licencji do wyników badań 

(ewentualnie ich sprzedaż) firmie farmaceutycznej, która w oparciu o swoje doświadczenie i potencjał 

operacyjny przeprowadzi dalsze fazy badań klinicznych, opracuje produkcję i wprowadzi lek na rynek 

polski oraz zagraniczny. Spółka zakłada udzielenie licencji na danego kandydata na lek jednemu 

podmiotowi na zasadzie tzw. partneringu, który to podmiot przejmie prawa do rozwoju i wdrożenia 

leku. Standardowo dokonywane jest to w oparciu o licencję na technologię i związane z nią patenty 

oraz know-how, o typowej strukturze obejmującej 3 etapy płatności: opłatę wstępną (ang. up-front 

payment), wielokrotne płatności zależne od realizacji kamieni milowych (ang. milestone payments) i 

tantiemy od sprzedaży leku (ang. royalties). 

Spółka realizuje obecnie 5 projektów badawczo-rozwojowych w zakresie odkrycia i opracowania 

skutecznych i innowacyjnych leków na choroby autoimmunologiczne i onkologiczne (projekty CT1 – 

CT5) oraz 3 projekty platformowe (projekty P1 – P3) (z czego 2 zakończone): 

• w I kwartale 2020 r. zostały zakończone prace nad projektem P1 (Opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron). 

Obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu (rezultatem projektu jest 

platforma technologiczna, której Spółka używa do wytwarzania i testowania związków 

chemicznych w projektach dotyczących rozwoju kandydatów na leki), które Spółka zamierza 

wykonać we współpracy z firmami farmaceutycznymi, co oznacza w szczególności to, że 

Spółka podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia w pełni własności intelektualnej 

oraz organizuje działania marketingowe i akcje informacyjne dla potencjalnych odbiorców 

produktu, w tym prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami z przemysłu farmaceutycznego 

nad wykorzystaniem platformy w ramach wspólnych projektów; 

• pod koniec 2019 r. zakończono prace nad projektem P2 (Opracowanie zestawów 

laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy 

leków) (obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu, które Spółka zamierza 

wykonać we współpracy z firmami farmaceutycznymi w znaczeniu wskazanym w odniesieniu 

do projektu P1 powyżej); 

• projekt CT1 (Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, 

pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez 
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indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego) znajduje się obecnie na 

etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, że projekt 

znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT2 (Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w 

terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego) znajduje się 

obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, 

że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT3 (Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako 

interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych) znajduje się obecnie na etapie 

optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, że projekt znajdzie 

się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT4 (Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego 

degradera, w terapii raka jelita grubego) znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku 

wiodącego (ang. lead optimization) oraz ekspansji chemotypów drugiej serii do wyłonienia 

związku wiodącego. Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych między 

2023 r. a 2025 r.; 

• projekt CT5 (Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i 

reumatoidalnego zapalenia stawów) znajduje się obecnie na etapie ekspansji chemotypów do 

uzyskania związku wiodącego (ang. hit-to-lead), Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie 

I badań klinicznych między 2023 r. a 2025 r.; oraz 

• w maju 2020 r. zostały rozpoczęte prace nad projektem P3 (Rozwój zintegrowanej platformy 

technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek 

farmaceutyczny). 

Spółka dysponuje dodatkowo listą kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, które potencjalnie 

mogą stanowić atrakcyjnych kandydatów na leki z zakresu autoimmunologii oraz onkologii, które, w 

ocenie Spółki, będą interesujące dla firm farmaceutycznych mających silne zapotrzebowanie na nowe 

efektywne produkty. W efekcie nawet jeżeli obecne projekty znajdą się na etapie komercjalizacji, 

Spółka posiada kolejne projekty oparte o wytypowane już przez Spółkę zwalidowane cele molekularne. 

Spółka zatrudnia na Datę Prospektu 85 pracowników (co obejmuje również jedną osobę zatrudnioną w 

Spółce Zależnej) – 37 z nich posiada stopień naukowy doktora. Spółka zarządzana jest przez cztery osoby 

ze świata nauki, finansów i biotechnologii, tj. przez Thomasa Shepherda, Michała Walczaka, Aleksandrę 

Skibińską oraz Sylvaina Cottensa – kadra zarządzająca Spółki ma zatem wieloletnie, unikatowe oraz 

międzynarodowe doświadczenie. Pracownicy Spółki pochodzą z kilku różnych krajów, w dorobku 

naukowym mają ponad 200 publikacji naukowych oraz współpracowali łącznie przy ponad 100 

zarejestrowanych patentach. Zespół zdobywał doświadczenia w takich instytucjach jak: Harvard 

University, University of Cambridge, The Scripps Research Institute, UCSD, Merck & Co, Almac Group, 

Medivir, AstraZeneca, Novartis, Kymab i wiele innych. W celu zmotywowania i wynagrodzenia 

wysiłków zespołu Spółki – dostrzegając jednocześnie jego istotę dla rozwoju Spółki – Spółka 

wprowadziła Program Motywacyjny oparty na akcjach Spółki. Oprócz doskonałej kadry naukowej, 

Spółka posiada – działając we Wrocławskim Parku Technologicznym – nowoczesne zaplecze badawczo-

rozwojowe, na które składają się powierzchnie laboratoryjne oraz biurowe. 

Spółka finansuje potrzeby kapitałowe głównie ze środków pieniężnych z dotacji NCBR oraz od 

akcjonariuszy w formie finansowania kapitałowego. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 

2020 r. Spółka zawarła z NCBR umowy na dofinansowanie projektów w łącznej wartości 175.129 tys. 

PLN (co obejmuje również dofinansowanie Projektu CT6, którego Emitent nie zamierza kontynuować), 

a w tym samym okresie Spółka w ramach emisji akcji (wcześniej udziałów) uzyskała 18.059 tys. PLN 

od inwestorów. Znaczna część działalności operacyjnej Spółki, jest zatem finansowana ze środków 
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publicznych (z dotacji NCBR). W pozostałym zakresie, Spółka uzyskuje środki przez emisję akcji 

(wcześniej udziałów) w ramach rund finansowania skierowanych do ograniczonego kręgu inwestorów. 

W okresie od lipca 2020 r. do Daty Prospektu w kolejnych rundach finansowania Spółka pozyskała ok. 

14.600 tys. PLN. Do Daty Prospektu, Spółka nie osiągnęła przychodów z komercjalizacji projektów, 

nad którymi prowadzone są prace badawczo – rozwojowe i które są finansowane dotacjami. 

8.2. Informacje o tendencjach i ostatnich zdarzeniach 

Tendencje 

W ocenie Zarządu, następujące tendencje wpływają i będą wpływać na działalność Grupy (tj. Emitenta 

oraz Spółki Zależnej) w okresie od końca ostatniego roku obrotowego, w odniesieniu do którego 

opublikowano informacje finansowe (tj. od 31 grudnia 2019 r.), do Daty Prospektu: 

• dalszy intensywny rozwój działalności Grupy, wyrażający się przede wszystkim w dalszym 

rozwoju projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez Grupę (więcej informacji na 

temat projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Grupę oraz ich harmonogramu 

znajduje się w rozdziale „Opis działalności Spółki – Opis programów – Opis projektów”). 

Powyższy rozwój będzie skutkował dalszym wzrostem: 

o kosztów Grupy (w szczególności kosztów związanych z usługami obcymi oraz kosztów 

związanych ze zużyciem materiałów i surowców do produkcji i energii), których wzrost 

będzie wynikał z większego zaawansowania projektów prowadzonych przez Grupę – 

co do zasady większe zaawansowanie projektu wiąże się z wyższymi kosztami jego 

dalszej realizacji, jak również wzrost kosztów Grupy związanych z Programem 

Motywacyjnym możliwy w związku z potencjalnym wzrostem wartości godziwej akcji 

Spółki przyjętych na cele szacowania wartości zobowiązania Grupy z tytułu Programu 

Motywacyjnego oraz wzrostu liczby akcji przyznanych w ramach Programu 

Motywacyjnego (zob. również fragment poniżej w niniejszy punkcie „Tendencje”); 

o pozostałych przychodów operacyjnych Grupy (w wyniku wzrostu przychodów, które 

pochodzą z dotacji obejmujących koszty powiązane z prowadzonymi przez Grupę 

projektami). Wzrost przychodów z dotacji jest skutkiem wzrostu kosztów Grupy, które 

w dużej części są pokrywane z dotacji (więcej informacji na temat dotacji zob. pkt. 

8.3„Analiza operacyjna i finansowa – Czynniki mające wpływ na wynik z działalności 

operacyjnej Grupy – Dotacje uzyskiwane przez Grupę”);  

• podjęcie dalszych, bardziej zintensyfikowanych działań w celu zawarcia przez Grupę z firmami 

farmaceutycznymi umów partnerskich lub umów o współpracy, co pozwoli uzyskać Grupie 

dodatkowe przychody z działalności operacyjnej oraz dodatkowe źródło finansowania; oraz 

• od początku 2020 r. projekty badawczo – rozwojowe realizowane przez Grupę rozliczane są w 

formie zaliczek. Uzyskane zaliczki mają oraz będą miały wpływ na wielkość zaangażowania 

kapitału własnego Spółki w bieżącą realizację projektów i pozytywnie wpłyną na płynność 

Spółki, poprzez przeniesienie ciężaru finansowania badań z modelu refundacyjnego na system 

zaliczkowy (więcej informacji na temat modelu rozliczania umów z NCBR znajduje się w „Opis 

działalności Spółki” – „Istotne umowy”).  

Potencjalny wzrost wartości Spółki (przejawiający się w potencjalnym wzroście ceny akcji Spółki 

notowanych na GPW) połączony ze wzrostem liczby osób objętych Programem Motywacyjnym (więcej 

informacji na temat liczby osób objętych Programem Motywacyjnym znajduje się w punkcie 12.4 

„Ogólne Informacje o Emitencie – Zmiany Kapitału Zakładowego – Program Motywacyjny”) może 

skutkować istotnym wzrostem kosztów Programu Motywacyjnego, które są rozpoznawane w 

sprawozdaniu z wyników Grupy (koszty te stanowią koszt niegotówkowy) oraz jednocześnie w 

kapitałach własnych Grupy jako kapitał zapasowy w pozycji program motywacyjny. Historycznie, w 
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okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. koszt Programu Motywacyjnego wyniósł 722 tys. 

PLN. Powyższy koszt został ujęty przy przyjęciu określonych założeń m. in. wartości godziwej akcji 

Spółki na poziomie 69,64 PLN za jedną akcję oraz objęcia Programem Motywacyjnym ok. 40 tys. akcji. 

Wstępne szacunki Grupy (które mogą jeszcze ulec zmianie) w odniesieniu do okresu 6 miesięcy 

zakończonym 31 grudnia 2020 r. przewidują koszt na poziomie ok. 870 tys. PLN przy przyjęciu 

określonych założeń m. in. wartości godziwej akcji Spółki na poziomie 106,96 PLN za jedną akcję oraz 

objęcia Programem Motywacyjnym ok. 36 tys. akcji. Ponadto, istotnym parametrem wpływającym na 

wysokość kosztu rozpoznawanego przez Grupę (w danym okresie) jest okoliczność, iż Program 

Motywacyjny jest podzielony na cztery równe transze (każda przypada na pierwszą, drugą, trzecią i 

czwartą rocznicę zawarcia umowy udziału w Programie Motywacyjnym) i koszt związany z każdą 

transzą jest rozpoznawany przez Grupę w odniesieniu do okresu pozostałego do spełnienia warunku 

nabycia danej transzy (co oznacza przykładowo, że koszt związany z pierwszą transzą jest 

rozpoznawany w dużej części w pierwszym roku obowiązywania umowy uczestnictwa dla danej osoby, 

koszt związany z drugą transzą, jest rozłożony jeszcze na kolejny rok; powyższe skutkuje tym, iż koszt 

związany z daną osobą uczestniczącą w Programie Motywacyjnym jest, co do zasady, największy w 

początkowym okresie uczestnictwa tej osoby w Programie Motywacyjnym). W przypadku, wzrostu 

wartości godziwej akcji Spółki (np. do Ceny Maksymalnej lub innej ceny akcji ukształtowanej w obrocie 

na rynku regulowanym) oraz liczby osób objętych Programem Motywacyjnym koszt Grupy związany 

z Programem Motywacyjnym może istotnie wzrosnąć (przy czym wartość godziwa akcji Spółki przyjęta 

na cele wyceny zobowiązania z Programu Motywacyjnego w przypadku osób już uczestniczących w 

Programie Motywacyjnym nie ulegnie zmianie w wyniku późniejszego (tj. po dacie zawarcia umowy 

uczestnictwa w Programie Motywacyjnym) wzrostu wartości godziwej akcji Spółki). Na Datę Prospektu 

zawarto umowy udziału w Programie Motywacyjnym z 70 pracownikami (w tym byłymi 

pracownikami) na łączną liczbę 147.673 akcji zwykłych Spółki oraz z członkami Rady Nadzorczej, 

Pawłem Holstinghausen Holstenem, Krzysztofem Samotijem, Florentem Gros oraz Markiem 

Skibińskim na łączną liczbę 49.772 akcji zwykłych Spółki. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe i niepewność co do przyszłych warunków gospodarczych, 

powyższe oczekiwania Zarządu i perspektywy są obciążone wysokim stopniem niepewności. 

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej 

Po ostatnim roku obrotowym, w odniesieniu do którego opublikowano informacje finansowe (tj. po dniu 

31 grudnia 2019 r.), wystąpiły następujące istotne zdarzenia, które mają lub będą miały wpływ na 

sytuację operacyjną i finansową Grupy: 

• 26 lutego 2020 r. została podpisana umowa z NCBR na realizację projektu POIR.01.01.01-00-

0740/19 „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, 

pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez 

indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego”. Budżet projektu wynosi 

36.389.016,25 PLN, a kwota dofinansowania 28.959.643,00 PLN; 

• 20 marca 2020 r. została podpisana umowa z NCBR na realizację projektu POIR.01.01.01-00-

0931/19 „Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji 

białek oraz jej wdrożenia na rynek farmaceutyczny”. Budżet projektu wynosi 10.135.628,75 

PLN, a kwota dofinansowania wynosi 7.759.469,50 PLN; 

• 22 kwietnia 2020 r. NCBR ogłosiło, po procedurze odwoławczej, listę ocenionych projektów w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Na liście znalazł się projekt 

Spółki pod tytułem „Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich 

zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych”. Budżet projektu wynosi 34.411.900,00 

PLN, a kwota dofinansowania wynosi 27.411.400,00 PLN; 
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• Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę zmieniającą Regulaminu Programu Motywacyjnego w ten 

sposób, że Regulamin Programu Motywacyjnego umożliwia objęcie Programem 

Motywacyjnym również pracowników spółek zależnych Spółki (na Datę Prospektu – Spółki 

Zależnej) oraz członków Rady Nadzorczej (więcej informacji na temat programu 

motywacyjnego znajduje się w rozdziale „Ogólne informacje o Emitencie – Program 

Motywacyjny”); 

• w dniach 14 sierpnia 2020 r. oraz 2 września 2020 r. pierwsza grupa pracowników Spółki 

uprawnionych do objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego, obejmująca grupę 

50 pracowników, nabyła prawo do objęcia łącznie 9.082 akcji zwykłych Spółki. Wskazane 

akcje zostały alokowane do pracowników Spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego Spółki przez emisję akcji zwykłych serii I (podstawą emisji jest 

uchwała Zarządu z dnia 28 grudnia 2020 r.) (więcej informacji na temat programu 

motywacyjnego znajduje się w rozdziale „Ogólne informacje o Emitencie – Program 

Motywacyjny”); 

• w dniu 1 grudnia 2020 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w granicach kapitału docelowego z kwoty 359.000 PLN do kwoty 364.235,40 PLN w 

drodze emisji 52.354 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja w 

trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Cena emisyjna jednej akcji wynosi 106,96 PLN, co oznacza, że łącznie Spółka uzyskała z emisji 

ok. 5.600 tys. PLN (więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Ogólne informacje 

o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego”);  

• w dniu 22 grudnia 2020 r. Spółka i Heptares Therapeutics Ltd. zawarły umowę o wstępnej 

współpracy badawczej, m.in. na podstawie której Spółka może być uprawniona do zwrotów 

kosztów Spółki związanych z pracami badawczo-rozwojowymi realizowanymi w związku z tą 

umową (więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Opis działalności Spółki” – 

„Istotne umowy” – „Umowy badawcze”); 

• w dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki z kwoty 365.145,60 PLN do 

kwoty 373.557,90 PLN w drodze emisji 84.143 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości 

nominalnej 0,10 PLN każda akcja w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 106,96 PLN, co oznacza, 

że łącznie Spółka uzyskała z emisji ok. 9.000 tys. PLN (więcej informacji na ten temat znajduje 

się w rozdziale „Ogólne informacje o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego”); 

• w dniu 8 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 o 

umorzeniu 297.250 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, 2.357 akcji 

uprzywilejowanych imiennych serii E oraz 179.500 akcji zwykłych imiennych serii B (łącznie 

479.107 akcji o łącznej wartości nominalnej 47.910,70 PLN) oraz uchwałę nr 8 w sprawie 

obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 47.910,70 PLN, a zatem o kwotę 

odpowiadającej łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, która zostanie przelana na 

osobny kapitał rezerwowy Spółki; 

• w dniu 8 stycznia 2021 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie upoważnienia 

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w ten 

sposób, że Zarząd będzie mógł podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze jednego lub 

kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 37.374,10 PLN przez emisję nie więcej niż 373.741 

nowych akcji Spółki kolejnych serii (z czego 145.579 akcji zostało już wyemitowanych w 

granicach kapitału docelowego Spółki). 
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Po 30 czerwca 2020 r. na świecie, w tym w Polsce, w dalszym ciągu trwa globalna pandemia 

koronawirusa (COVID-19). Pandemia nie wpłynęła negatywnie na zdolność do kontynuacji działalności 

Emitenta zgodnie z jego założeniami. W związku z pandemią koronawirusa w Spółce wprowadzono 

system pracy zmianowej obejmujący część pracowników i współpracowników Spółki oraz 

wprowadzono w Spółce dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Wprowadzenie powyższego nie wpłynęło 

negatywnie na efektywność pracy osób zatrudnionych w Spółce, jak i terminowość realizowanych przez 

Spółkę projektów badawczo-rozwojowych. Wobec skali omawianego zjawiska oraz tego, że ma ono 

charakter nadzwyczajny, Spółka stale monitoruje sytuację związaną z pandemią i analizuje jej 

potencjalny wpływ na działalność Grupy.  

Ryzykami, które Grupa identyfikuje w związku z trwaniem pandemii, są następujące ryzyka związane 

z prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Spółkę: 

• mogą pojawić się opóźnienia w dostawie materiałów i odczynników od kontrahentów 

prowadzących działalność lub współpracę w krajach objętych chorobą;  

• prace badawcze niektórych wysokospecjalizowanych usługodawców zewnętrznych 

współpracujących z Grupą mogą być opóźnione, przesunięte w czasie lub niemożliwe do 

zakontraktowania w związku z ograniczeniami kadrowymi lub niemożnością podjęcia 

zobowiązań w oparciu o niezmiernie wysoki wskaźnik niepewności lub wprowadzone 

ograniczenia; oraz 

• może zaistnieć konieczność kwarantanny dla jednego lub kilku pracowników pracujących w 

zespołach badawczych lub laboratoryjnych, jak i pozostałego personelu. 

Zarząd Spółki na bieżąco obserwuje zmieniającą się sytuację, która nie wpływa jednak w negatywny 

sposób na finansowanie projektów. 

8.3. Czynniki mające wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Grupy 

Poniżej opisano istotne czynniki mające wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Grupy w okresie 

objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi. W tym okresie na wyniki z działalności 

operacyjnej Grupy miały wpływ głównie następujące czynniki: (i) dotacje uzyskiwane przez Grupę, (ii) 

postępy w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Grupę oraz (iii) finansowanie 

kapitałowe pozyskiwane przez Grupę. 

Dotacje uzyskiwane przez Grupę 

Znaczna część działalności operacyjnej Grupy finansowana jest ze środków publicznych, tj. z dotacji 

uzyskiwanych przez Grupę z NCBR. Grupa w okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami 

Finansowymi zawarła umowy w przedmiocie dotacji wskazane poniżej. Dotacje są przyznawane Grupie 

samodzielnie lub w ramach konsorcjów naukowych, których Grupa (Emitent) jest stroną 

(uczestnikiem): 

Nazwa projektu 
Numer 

projektu 

Budżet 

projektu 

Dofinansowanie 

NCBR** 

Kwota otrzymana do 30 

czerwca 2020 r. - wpływ 

na rachunek bankowy 

Grupy 

  
(w PLN) 

(zbadane) 

(w PLN) 

(zbadane) 

(w PLN) 

(niezbadane) 

Rozwój nowych leków 

przeciwzapalnych specyficznie 

degradujących komórkowe 

receptory powierzchniowe 

(projekt CT6)* 

  

POIR.01.01.0

1-00-0747/16 
31.989.076,35 24.460.807,48 13.860.748,60 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

69 

Opracowanie zestawów 

laboratoryjnych do 

przesiewowego testowania 

związków chemicznych w 

rozwoju nowej klasy leków 

(projekt P2) 

  

POIR.04.01.0

2-00-0147/16 
2.165.085,00 1.685.268,00 1.620.096,18 

Opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnej platformy do 

przesiewowej analizy związków 

terapeutycznych typu degron 

(projekt P1) 

  

POIR.04.01.0

4-00-0116/16 
2.950.155,00 2.241.369,00 1.751.795,85 

Indukcja apoptozy przy użyciu 

małocząsteczkowych związków 

chemicznych jako interwencja 

terapeutyczna w schorzeniach 

nowotworowych (projekt CT3) 

  

POIR.01.01.0

1-00-0956/17 
35.902.013,75 27.683.098,00 11.487.602,48 

Zastosowanie technologii 

celowanej degradacji białek w 

terapii łuszczycy i 

reumatoidalnego zapalenia 

stawów (projekt CT5) 

  

POIR.01.02.0

0-00-0079/18 
37.130.943,75 29.558.070,00 2.618.642,68 

Opracowanie i rozwój 

pierwszego w klasie kandydata 

na lek, małocząsteczkowego 

degradera, w terapii raka jelita 

grubego (projekt CT4) 

  

POIR.01.02.0

0-00-0073/18 
32.041.906,25 25.510.680,00 11.019.331,26 

Opracowanie i rozwój 

kandydata na lek w terapii raka 

wątrobowokomórkowego, 

pozwalającego na 

wyeliminowanie 

nowotworowych komórek 

macierzystych, poprzez 

indukowaną degradację 

onkogennego czynnika 

transkrypcyjnego (projekt CT1) 

 

 

POIR.01.01.0

1-00-0740/19 
36.389.016,25 28.959.643,00 4.290.975,98 

Opracowanie i rozwój 

nietoksycznych ligandów ligaz 

oraz ich zastosowanie w terapii 

chorób autoimmunologicznych 

(projekt CT2) 

POIR.01.01.0

1-00-0741/19 
34.411.900,00 27.411.400,00 5.000.000,00 

Rozwój zintegrowanej 

platformy technologicznej w 

obszarze celowanej degradacji 

białek oraz jej wdrożenie na 

rynek farmaceutyczny (projekt 

P3) 

 

POIR.01.01.0

1-00-0931/19 
10.135.628,75 7.759.469,50 1.000.000,00 

Suma   223.145.725,10 175.129.010,30 52.649.193,03 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

* - Emitent nie zamierza kontynuować wskazanego projektu (Projekt CT6) 

** - w przypadku realizacji projektu w konsorcjum wskazana kwota obejmuje jedynie dofinansowanie przewidziane dla Emitenta 

Finansowanie z dotacji jest rozliczane w ten sposób, że środki pieniężne przekazywane są Spółce w 

formie zaliczek lub refundacji (zwrotu) poniesionych wydatków kwalifikowanych, które są wypłacane 

w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w sposób i w 
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terminie wynikającym z poszczególnej umowy o dofinansowanie. Jednocześnie jak wskazano powyżej, 

NCBR wyraziło zgodę na rozliczanie projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez Grupę 

w formie zaliczek.  

Poniższa tabela przedstawia sposób rozpoznawania kwot dotacji w przychodach Grupy w okresie 

objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w odniesieniu do konkretnych projektów 

realizowanych przez Grupę: 

 30 czerwca 2020 2019 2018 2017 

Projekt 

Dotacje 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Strukt

ura 

proce

ntowa 

Dotacje 

(w tys. 

PLN) 

(zbadane) 

Strukt

ura 

proce

ntowa 

Dotacje 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

Strukt

ura 

proce

ntowa 

Dotacje 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

Strukt

ura 

proce

ntowa 

POIR.01.01

.01-00-

0747/16* 

2.276 18% 3.507 22% 4.898 50% 540 20% 

POIR.04.01

.02-00-

0147/16 

0 0% 0 0% 954 10% 217 8% 

POIR.04.01

.04-00-

0116/16 

0 0% 149 1% 1.496 15% 1.900 72% 

POIR.01.01

.01-00-

0956/17 

4.159 33% 4.986 31% 2.536 26% - - 

POIR.01.02

.00-00-

0073/18 

1.950 16% 4.913 31% - - - - 

POIR.01.02

.00-00-

0079/18 

2.217 18% 2.286 14% - - - - 

POIR.01.01

.01-00-

0740/19 

1.469 12% - - - - - - 

POIR.01.01

.01-00-

0931/19 

46 0% - - - - - - 

POIR.01.01

.01-00-

0741/19 

362 3% - - - - - - 

Razem 12.479 100% 15.841 100% 9.884 100% 2.657 100% 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

* - Emitent nie zamierza kontynuować wskazanego projektu (Projekt CT6) 

Otrzymane dotacje stanowiły w analizowanym okresie najistotniejszą część przychodów operacyjnych 

Grupy. W analizowanym okresie przychody z dotacji otrzymanych i należnych (zaliczane do pozycji 

pozostałych przychodów operacyjnych) wyniosły 12.479 tys. PLN, 15.841 tys. PLN, 9.884 tys. PLN 
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oraz 2.657 tys. PLN odpowiednio w okresie 6 miesięcy 2020 r., 2019 r., 2018 r. oraz 2017 r., co 

stanowiło 99,9%, 99,2%, 99,7% oraz 84,9% łącznych przychodów Grupy w tych okresach.  

Postępy w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Grupę 

Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Grupy w okresie objętym 

Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi były postępy w pracach badawczo – rozwojowych 

prowadzonych przez Grupę. 

Postępy w pracach badawczo-rozwojowych powodują z jednej strony, że koszty działalności 

operacyjnej Grupy ulegają zwiększeniu. Realizacja kolejnych etapów projektów wymaga poniesienia 

większych kosztów. Jednocześnie, postępy w pracach, a zatem ponoszone koszty, powodują, z drugiej 

strony, wzrost przychodów z działalności operacyjnej Grupy wskutek wzrostu pozostałych przychodów 

operacyjnych (na które składają się w przeważającej części dotacje otrzymane i należne związane z tym, 

że część kosztów ponoszonych przez Grupę jest pokrywana z dotacji).  

Postępy w pracach badawczo – rozwojowych powodują, że Grupa przybliża się do fazy rozwoju 

projektów, w ramach której możliwe będzie uzyskiwanie przychodów wynikających z komercjalizacji 

projektów. 

Projekty realizowane przez Spółkę są obecnie w następujących fazach prac badawczo-rozwojowych 

(zob. pkt. 9.9 „Opis działalności Spółki” – „Opis programów”): 

• w I kwartale 2020 r. zostały zakończone prace nad projektem P1 (Opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron) 

(obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu, które Spółka zamierza 

wykonać we współpracy z firmami farmaceutycznymi); 

• pod koniec 2019 r. zakończono prace nad projektem P2 (Opracowanie zestawów 

laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy 

leków) (obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu, które Spółka zamierza 

wykonać we współpracy z firmami farmaceutycznymi); 

• projekt CT1 (Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, 

pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez 

indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego) znajduje się obecnie na 

etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, że projekt 

znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT2 (Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w 

terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego) znajduje się 

obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, 

że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT3 (Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako 

interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych) znajduje się obecnie na etapie 

optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, że projekt znajdzie 

się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT4 (Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego 

degradera, w terapii raka jelita grubego) znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku 

wiodącego (ang. lead optimization) oraz ekspansji chemotypów drugiej serii do wyłonienia 

związku wiodącego. Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych między 

2023 r. a 2025 r.; 

• projekt CT5 (Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i 

reumatoidalnego zapalenia stawów) znajduje się obecnie na etapie ekspansji chemotypów do 
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uzyskania związku wiodącego (ang. hit-to-lead), Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie 

I badań klinicznych między 2023 r. a 2025 r.; oraz 

• w maju 2020 r. zostały rozpoczęte prace nad projektem P3 (Rozwój zintegrowanej platformy 

technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek 

farmaceutyczny). 

Grupa w okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz do Daty Prospektu 

nie osiągnęła przychodów z komercjalizacji projektów, nad którymi prowadzone są prace badawczo – 

rozwojowe i które są finansowane dotacjami (zob. pkt. 9 „Opis działalności Spółki”). 

Koszty operacyjne Grupy (rozumiane jako suma kosztów własnych sprzedaży usług, kosztów prac 

badawczych, kosztów ogólnych projektów oraz kosztów ogólnego zarządu) w okresie objętym 

Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi wyniosły odpowiednio 16.973 PLN (okres 6 

miesięcy 2020 r.), 23.791 tys. PLN (2019 r.), 13.345 tys. (2018 r.) oraz 3.259 tys. PLN (2017 r.). Z kolei, 

przychody operacyjne Grupy pochodzące z dotacji (otrzymanych i należnych) w tym samym okresie 

wyniosły odpowiednio 12.479 tys. PLN (okres 6 miesięcy 2020 r.), 15.841 tys. PLN (2019 r.), 9.884 

tys. PLN (2018 r.) oraz 2.657 tys. PLN (2017 r.). 

Finansowanie kapitałowe pozyskiwane przez Grupę 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na możliwość realizowania przez Spółkę projektów badawczo-

rozwojowych oraz możliwość wykorzystania finansowania z NCBR (które również wymaga wkładu 

własnego) jest pozyskiwanie przez Grupę finansowania kapitałowego, tj. finansowania pochodzącego z 

emisji akcji lub – wcześniej – udziałów. 

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. wpływy Grupy (Emitenta) z emisji akcji (lub 

udziałów) wyniosły 18.059 tys. PLN. Po 7 listopada 2018 r. (tj. po dniu przekształcenia Emitenta w 

spółkę akcyjną) do dnia 30 czerwca 2020 r. miały miejsce dwie, zakończone już rundy finansowania 

Emitenta (przez emisję akcji serii C oraz D) (zob. pkt. 12.4 „Ogólne informacje o emitencie” – „Zmiany 

kapitału zakładowego”). Do Daty Prospektu Emitent – w kolejnych rundach finansowania – 

wymemitował 52.354 oraz 84.143 nowych, zwykłych akcji serii H oraz J, które zostały objęte za łączną 

cenę emisyjną ok. 14.600 tys. PLN (zob. pkt. 8.2 „Istotne zdarzenia po dacie bilansowej”). 

8.4. Wyniki działalności operacyjnej 

Poniższe omówienie przedstawia wybrane pozycje Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz 

informacji dodatkowych do Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych. W celu uzyskania informacji 

o zasadach rachunkowości, na podstawie których sporządzane są historyczne informacje finansowe 

Grupy zob. pkt. 8.8 „Najważniejsze zasady rachunkowości i istotne wartości oparte na profesjonalnym 

osądzie i szacunkach” oraz noty Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych zawartych w niniejszym 

Prospekcie. 

Porównanie okresów 6-miesięcznych zakończonych 30 czerwca 2020 roku i 2019 roku 

W poniższej tabeli przedstawiono sprawozdanie z wyników Grupy za wskazane okresy. 

 Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca  

 2020 2019 Zmiana 2020/2019 

 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

 

(niezbadane) 

Działalność kontynuowana     - 

Przychody z usług badań i rozwoju 0 0 - 

Koszt własny sprzedanych usług 0 0 - 
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Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0 - 

Pozostałe przychody operacyjne 12.486 7.128 75,2% 

Koszty prac badawczych 12.577 7.410 69,7% 

Koszty ogólne projektów 3.099 1.496 107,1% 

Koszty ogólnego zarządu 1.297 1.097 18,2% 

Pozostałe koszty operacyjne - - - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4.487 -2.875 -56,1% 

Przychody finansowe - 1 -100,0% 

Koszty finansowe 303 236 28,4% 

Zysk (strata) brutto  -4.790 -3.109 -54,1% 

Podatek dochodowy - - - 

Zysk (strata) netto z działalności 

kontynuowanej 
-4.790 -3.109 54,1% 

Zysk (strata) netto za okres -4.790 -3.109 54,1% 

Akcjonariuszom jednostki dominującej -4.790 -3.109 54,1% 

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe oraz Spółka 

Przychody z działalności operacyjnej 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Grupa osiągnęła przychody z działalności 

operacyjnej (rozumiane jako suma przychodów z usług badań i rozwoju oraz pozostałych przychodów 

operacyjnych) na poziomie 12.486 tys. PLN, co oznacza wzrost o 5.358 tys. PLN lub 75,2% względem 

okresu sześciu miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r., kiedy to przychody z działalności 

operacyjnej wyniosły 7.128 tys. PLN.  

Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej Grupy stanowiły pozostałe przychody 

operacyjne. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. pozostałe przychody 

operacyjne stanowiły 99,9% przychodów z działalności operacyjnej, podczas gdy w okresie sześciu 

miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. było to 100,0%.  

Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie dotacje otrzymane i należne, czyli dotacje na 

prowadzone przez Spółkę projekty badawczo – rozwojowe (zob. pkt. 9 „Opis działalności Spółki”). 

Wzrost przychodów z tytułu dotacji (w ramach pozostałych przychodów operacyjnych) był związany z 

rozwojem działalności operacyjnej Grupy, w tym z rozpoczęciem przez Grupę kolejnych, 3 projektów 

badawczo – rozwojowych finansowanych w części przez dotacje. Więcej informacji na temat sposobu 

ujmowania i rozliczania przez Grupę dotacji znajduje się w punkcie 8.3 „Czynniki mające wpływ na 

wyniki z działalności operacyjnej Grupy – Dotacje uzyskiwane przez Grupę”. Grupa w okresie objętym 

Skonsolidowanym Śródrocznym Sprawozdaniem Finansowym nie realizowała przychodów z 

komercjalizacji projektów, nad którymi prowadzone są prace badawczo – rozwojowe (zob. pkt. 9 „Opis 

działalności Spółki”). 

Koszty działalności operacyjnej 

W poniższej tabeli przedstawiono koszty działalności operacyjnej Grupy za wskazane okresy z podziałem 

na koszty zgodnie z prezentacją zawartą w sprawozdaniu z wyników i pozostałych dochodów zawartym 

w Skonsolidowanym Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym oraz podziałem według rodzajów 

kosztów. 
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Koszty według rodzajów   
 

  

  

Okres 6 miesięcy zakończony 

30 czerwca 

 
Zmiana 

        2020 2019 2020/2019 

(w tys. PLN) 

(niezbadane)  

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Amortyzacja 2.917 2.120  37,6% 

Zużycie materiałów i surowców do produkcji i 

energii 
2.662 3.029  -12,1% 

Usługi obce 5.650 957  490,3% 

Podatki i opłaty 59 45  29,8% 

Koszty świadczeń pracowniczych 5.617 3.883  44,6% 

Pozostałe koszty rodzajowe 69 147  -53,2% 

Razem koszty rodzajowe 16.973 10.182  66,7% 

Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 16.973 10.182  66,7% 

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży usług 0 0  - 

Pozycje ujęte w kosztach prac badawczych  12.577 7.409  69,7% 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnych projektów 3.099 1.496  107,1% 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 1.297 1.097  18,2% 

Pozycje ujęte w kosztach prac rozwojowych 0 179  -100,0% 

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe oraz Spółka 

Grupa poniosła w okresie 6 miesięcy 2020 r. łączne koszty działalności operacyjnej (rozumiane jako 

suma kosztów własnych sprzedaży usług, kosztów prac badawczych, kosztów ogólnych projektów, 

kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów prac rozwojowych) w wysokości 16.973 tys. PLN, co oznacza 

wzrost o 6.791 tys. PLN w stosunku do 10.182 tys. PLN w okresie 6 miesięcy 2019 r. Powyższe oznacza 

dynamikę wzrostu wynoszącą 66,7%. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w okresie 6 miesięcy 

2020 r. spowodowany jest głównie wzrostem kosztów usług obcych oraz kosztów świadczeń 

pracowniczych, co z kolei wynika z rozwoju działalności operacyjnej Grupy, w tym z rozpoczęcia przez 

Grupę kolejnych projektów badawczo – rozwojowych finansowanych przez dotacje. 

Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w okresie 6 miesięcy 2020 r. Grupy stanowiła 

pozycja usług obcych zawierająca, między innymi, koszty zagranicznych podwykonawców 

realizujących prace związane z projektami badawczo – rozwojowymi prowadzonymi przez Spółkę. 

Wzrost kosztów wynika z tego, że kolejne fazy badawcze projektów realizowanych przez Grupę 

wymagają zlecenia większej ilości badań na zewnątrz, do wyspecjalizowanych jednostek (np. synteza 

małocząsteczkowych związków chemicznych, optymalizacja oraz profilowanie ADME, wstępne 

badania DMPK związków wiodących). Koszty usług obcych wyniosły 5.650 tys. PLN w okresie 6 

miesięcy 2020 r. i były o 4.693 tys. PLN wyższe niż w okresie 6 miesięcy 2019 r., w którym to okresie 

koszty usług obcych wynosiły 957 tys. PLN, co oznacza wzrost o 490,3%. Udział kosztów usług obcych 

w ogólnych kosztach działalności operacyjnej w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 

2019 r. wynosił, odpowiednio, 33,1% i 9,4%. Wzrost kosztów uzasadniony jest – podobnie jak w 

odniesieniu do pozostałych kosztów – zwiększeniem skali działalności Spółki oraz dalszym 

zaawansowaniem prac projektowo – badawczych. Wraz ze zwiększeniem skali oraz z kolejnymi fazami 

projektowymi, Spółka w coraz większym stopniu korzysta z usług podmiotów trzecich. 

Isototną kategorię kosztów stanowiły koszty świadczeń pracowniczych. Stanowiły one odpowiednio 

33,1% oraz 38,1% kosztów działalności operacyjnej ogółem w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 
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6 miesięcy 2019 r. W analizowanym okresie wysokość kosztów świadczeń pracowniczych wyniosła 

5.617 tys. PLN oraz 3.883 PLN, odpowiednio, w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 

2019 r. Oznacza to wzrost o 44,6% lub o 1.734 tys. PLN. Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych 

wynika przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia w Grupie (Grupa zwiększyła zatrudnienie z 54 osób 

według stanu na 30 czerwca 2019 r. do 76 osób według stanu na 30 czerwca 2020 r.).  

Wzrost zatrudnienia Grupy wynikał ze zwiększenia skali działalności operacyjnej Grupy, w tym w 

szczególności z większej ilości realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Najistotniejszym 

elementem kosztów świadczeń pracowniczych były wynagrodzenia, które stanowiły 82,8% wszystkich 

kosztów świadczeń pracowniczych w okresie 6 miesięcy 2020 r. (4.650 tys. PLN). Pozostałymi 

elementami kosztów pracowniczych – oprócz wynagrodzeń – są koszty ubezpieczeń społecznych, 

koszty świadczeń emerytalnych i urlopowych oraz pozostałe koszty świadczeń pracowniczych. 

Kolejną, znaczną część kosztów z działalności operacyjnej w okresie 6 miesięcy 2020 r. stanowiła 

amortyzacja. Amortyzacja wyniosła 2.917 tys. PLN w okresie 6 miesięcy 2020 r. i była o 797 tys. PLN 

wyższa niż w okresie 6 miesięcy 2019 r., w którym to okresie wyniosła 2.120 tys. PLN, co oznacza 

wzrost o 37,6%. Udział amortyzacji w ogólnej wysokości kosztów działalności operacyjnej w okresie 6 

miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 2019 r. wynosił, odpowiednio, 17,2% oraz 20,8%. Wzrost 

amortyzacji uzasadniony jest tym, że Emitent ponosi większe koszty związane z długoterminowym 

najmem specjalistycznego sprzętu badawczego (co wynika ze zwiększenia skali działalności 

operacyjnej Grupy). 

Kolejną, istotną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w okresie 6 miesięcy 2020 r. stanowiło 

zużycie materiałów i surowców do produkcji i energii. Stanowiły one odpowiednio 15,7% oraz 29,8% 

kosztów działalności operacyjnej ogółem w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 2019 

r. W okresie 6 miesięcy 2020 r. koszty zużycia materiałów i surowców do produkcji i energii wyniosły 

2.662 tys. PLN, co oznacza spadek o 368 tys. PLN w stosunku do okresu 6 miesięcy 2019 r., kiedy 

koszty te osiągnęły poziom 3.029 tys. PLN. Oznacza to spadek tych kosztów o 12,1%. Spadek kosztów 

w zakresie zużycie materiałów i surowców spowodowany jest tym, że obecnie z uwagi na pandemię 

COVID-19 dostrzegalne są opóźnienia w dostawie materiałów zamawianych przez Emitenta.  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

W okresie objętym Skonsolidowanym Śródrocznym Sprawozdaniem Finansowym, Grupa 

wygenerowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 4.487 tys. PLN oraz 2.875 tys. PLN, 

odpowiednio, w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 2019 r.  

Do zwiększenia straty z działalności operacyjnej w głównej mierze przyczyniły się istotny wzrost 

kosztów pracowniczych oraz kosztów usług obych. Jednocześnie Grupa na obecnym etapie rozwoju nie 

generuje jeszcze przychodów ze sprzedaży, więc w analizowanym okresie, źródłem przychodów są 

dotacje otrzymane i należne. 

W wyniku wspomnianych powyżej zmian przychodów i kosztów działalności operacyjnej, strata na 

działalności operacyjnej w okresie 6 miesięcy 2020 r. wzrosła o 1.612 tys. PLN, czyli o 56,1% z 

poziomu 2.875 tys. PLN w okresie 6 miesięcy 2019 r. 

Koszty finansowe oraz przychody finansowe 

Koszty finansowe Grupy w okresie 6 miesięcy 2020 r. wzrosły o 67 tys. PLN, czyli o 28,4% z 236 tys. 

PLN w okresie 6 miesięcy 2019 r., do 303 tys. PLN. Wzrost kosztów finansowych spowodowany był 

głównie różnicami kursowymi. W okresie 6 miesięcy 2020 r. Emitent znacznie zwiększył swoje koszty 

w walutach obcych (w szczególności ze względu na usługi podwykonawstwa oraz zakup 

oprogramowania od zagranicznych podmiotów). 
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Przychody finansowe Grupy w okresie 6 miesiecy 2020 r. spadły o 1 tys. PLN, czyli o 100% z 1 tys. 

PLN w okresie 6 miesięcy 2019 r., do 0 tys. PLN. Grupa w okresie 6 miesiecy 2020 r. nie odnotowała 

przychodów finansowych. 

Zysk (strata) netto 

W analizowanym okresie Grupa wygenerowała stratę netto w wysokości 4.790 tys. PLN oraz 3.109 tys. 

PLN, odpowiednio, w okresie 6 miesiecy 2020 r. oraz w okresie 6 miesiecy 2019 r. Oznacza to, że w 

2020 r. w porównaniu do 2019 r. strata netto (powstała w okresie 6 miesiecy 2020 r.) wzrosła o 1.681 

tys. PLN lub o 54,1%.  

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2018 roku 

oraz rok zakończony 31 grudnia 2018 roku w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2017 

roku 

W poniższej tabeli przedstawiono sprawozdanie z wyników Grupy za wskazane okresy. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 

 
Zmiana  

 
2019 2018 2017  2019/2018 2018/2017 

 
(w tys. PLN) 

(zbadane) 
 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Działalność kontynuowana       

Przychody z usług badań i rozwoju 0 16 474  -100,0% -96,6% 
       

Koszt własny sprzedanych usług 0 0 95  - -100,0% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 16 379  -100,0% -95,8% 
       

Pozostałe przychody operacyjne 15.968 9.893 2.657  61,4% 272,3% 

Koszty prac badawczych 19.216 10.650 2.497  80,4% 326,5% 

Koszty ogólne projektów 2.133 1.591 388  34,1% 309,5% 

Koszty ogólnego zarządu 2.442 1.104 279  121,1% 296,5% 

Pozostałe koszty operacyjne 32 694 5  -95,3% 14.549,4% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7.855 -4.130 -133  -90,2% -3.001,0% 

Przychody finansowe 2 4 0  -56,3% - 

Koszty finansowe 452 296 47  52,7% 533,5% 

Udział w zyskach jednostek współkontrolowanych 

wycenianych metodą praw własności 
0 0 0  - - 

Zysk (strata) brutto  -8.306 -4.422 -180  -87,8% -2.358,2% 

Podatek dochodowy 0 0 0  - - 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -8.306 -4.422 -180  -87,8% -2.358,2% 

Działalność zaniechana 0 0 0  - - 

Zysk (strata) z działalności zaniechanej  0 0 0  - - 

Zysk (strata) netto za okres -8.306 -4.422 -180  -87,8% -2.358,2% 

Przypadający:       

Akcjonariuszom jednostki dominującej -8.306 -4.422 -180  -87,8% -2.358,2% 

Akcjonariuszom niesprawującym kontroli 0 0 0  0 0 

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Spółka 
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Przychody z działalności operacyjnej 

Grupa osiągnęła w 2019 r. przychody z działalności operacyjnej (rozumiane jako suma przychodów z 

usług badań i rozwoju oraz pozostałych przychodów operacyjnych) na poziomie 15.968 tys. PLN, co 

oznacza wzrost o 6.059 tys. PLN lub 61,1% względem 2018 r., kiedy to przychody z działalności 

operacyjnej wyniosły 9.909 tys. PLN. W 2018 r. przychody z działalności operacyjnej wyniosły 9.909 

tys. PLN, co oznacza wzrost o 6.778 tys. PLN lub 216,5% względem 2017 r., kiedy to przychody z 

działalności operacyjnej wyniosły 3.131 tys. PLN.  

Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej Grupy stanowiły pozostałe przychody 

operacyjne. W 2019 r. pozostałe przychody operacyjne stanowiły 100% przychodów z działalności 

operacyjnej, podczas gdy w roku 2018 było to 99,8%, natomiast w 2017 roku było to 84,9%.  

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły w 2019 roku poziom 15.968 tys. PLN, co oznacza wzrost o 

6.075 tys. PLN w stosunku do roku 2018, w którym to roku pozostałe przychody operacyjne osiągnęły 

poziom 9.893 tys. PLN. Przełożyło się to na dynamikę wzrostu równą 61,4%. W 2017 r. pozostałe 

przychody operacyjne wyniosły 2.657 tys. PLN, co oznacza, iż w 2018 roku pozostałe przychody 

operacyjne wzrosły o 7.236 tys. PLN lub 272,3% względem 2017 roku. 

Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie dotacje otrzymane i należne, czyli dotacje na 

prowadzone przez Spółkę projekty badawczo – rozwojowe (zob. pkt. 9 „Opis działalności Spółki”). 

Wzrost przychodów z tytułu dotacji (w ramach pozostałych przychodów operacyjnych) był związany z 

rozwojem działalności operacyjnej Grupy, w tym z rozpoczęciem przez Grupę kolejnych projektów 

badawczo – rozwojowych finansowanych w części przez dotacje. Więcej informacji na temat sposobu 

ujmowania i rozliczania przez Grupę dotacji znajduje się w punkcie 8.3 „Czynniki mające wpływ na 

wyniki z działalności operacyjnej Grupy – Dotacje uzyskiwane przez Grupę”. Grupa w okresie objętym 

Skonsolidowanymi Rocznymi Sprawozdaniami Finansowymi nie realizowała przychodów z 

komercjalizacji projektów, nad którymi prowadzone są prace badawczo – rozwojowe i które są 

finansowane dotacjami (zob. pkt. 9 „Opis działalności Spółki”). 

Drugą kategorią składającą się na przychody z działalności operacyjnej Grupy są przychody z usług 

badań i rozwoju, które w 2019 r. zmalały o 16 tys. PLN, do 0 tys. PLN z poziomu 16 tys. PLN w roku 

2018, co oznacza spadek o 100%. W 2017 r. Grupa odnotowała przychody z usług badań i rozwoju w 

wysokości 474 tys. PLN, co oznacza, że w 2018 r. w stosunku do 2017 r. przychody z usług badań i 

spadły o 458 tys. PLN. Przychody z usług badań i rozwoju stanowiły 0% w przychodach z działalności 

operacyjnej Grupy w 2019 r., 0,2% w 2018 r. oraz 15,1% w 2017 r. i wynikały one głównie z 

przychodów z usług polegających na prowadzeniu ekspertyz na zlecenie podmiotów trzecich. W 2019 

r. Grupa podjęła strategiczną decyzję o zakończeniu prowadzenia badań laboratoryjnych na zlecenie 

podmiotów trzecich i skupiła się na rozwoju własnych projektów badawczo-rozwojowych. Podjęcie 

wskazanej decyzji wynika z tego, że intencją Grupy jest pełne zaangażowanie we własną działalność 

badawczo – rozwojową. 

Koszty działalności operacyjnej 

W poniższej tabeli przedstawiono koszty działalności operacyjnej Grupy za wskazane okresy z 

podziałem na koszty zgodnie z prezentacją zawartą w sprawozdaniu z wyników i pozostałych dochodów 

zawartych w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym oraz podziałem według rodzajów 

kosztów. 

Koszty według rodzajów    
 

  

  

Rok zakończony 31 grudnia  Zmiana 

2019 2018 2017  2019/2018 2018/2017 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 
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Amortyzacja 4.458 2.586 600  72,4% 331,0% 

Zużycie materiałów i surowców do produkcji i energii 5.313 4.651 1.202  14,2% 286,9% 

Usługi obce 4.693 1.637 341  186,7% 380,1% 

Podatki i opłaty 99 32 10  209,4% 220,0% 

Koszty świadczeń pracowniczych 8.913 4.227 1.082  110,9% 290,7% 

Pozostałe koszty rodzajowe 315 212 24  48,7% 783,3% 

Razem koszty rodzajowe 23.791 13.345 3.259  78,3% 309,5% 

Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 23.791 13.345 3.259  78,3% 309,4% 

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży usług 0 0 95  - - 

Pozycje ujęte w kosztach prac badawczych  19.216 10.650 2.497  80,4% 326,5% 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnych projektów 2.133 1.591 388  34,1% 309,5% 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 2.442 1.104 279  121,1% 296,5% 

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Spółka 

Grupa poniosła w 2019 r. łączne koszty działalności operacyjnej (rozumiane jako suma kosztów 

własnych sprzedaży usług, kosztów prac badawczych, kosztów ogólnych projektów oraz kosztów 

ogólnego zarządu) w wysokości 23.791 tys. PLN, co oznacza wzrost o 10.446 tys. PLN w stosunku do 

13.345 tys. PLN w 2018 r. Powyższe oznacza dynamikę wzrostu wynoszącą 78,3%. W 2017 r. łączne 

koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły 3.259 tys. PLN w porównaniu z 13.345 tys. PLN w 

2018 r., co oznacza wzrost o 309,4%. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w 2019 r. spowodowany 

jest głównie wzrostem kosztów świadczeń pracowniczych oraz wzrostem kosztów usług obcych, co z 

kolei wynika z rozwoju działalności operacyjnej Grupy, w tym z rozpoczęcia przez Grupę kolejnych 

projektów badawczo – rozwojowych finansowanych przez dotacje. 

Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w 2019 r. stanowiły koszty świadczeń 

pracowniczych ogółem. Stanowiły one odpowiednio 37,5%, 30,1% oraz 31,7% kosztów działalności 

operacyjnej ogółem w 2019 r., w 2018 r. oraz w 2017 r. W analizowanym okresie wysokość kosztów 

świadczeń pracowniczych wyniosła 8.913 tys. PLN, 4.227 tys. PLN oraz 1.082 PLN odpowiednio w 

2019 r., 2018 r. oraz 2017 r. Oznacza to wzrost w latach 2017-2019 o 723,8%, przy czym w 2019 r. w 

porównaniu z 2018 r. koszty pracownicze wzrosły o 4.686 tys. PLN lub 110,9%, a w 2018 r. w 

porównaniu z 2017 r. o 3.145 lub o 290,7%. Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynika przede 

wszystkim ze wzrostu zatrudnienia w Grupie (Grupa zwiększyła zatrudnienie z 18 osób na 31 grudnia 

2017 r. do 47 osób na 31 grudnia 2018 r. oraz do 76 osób na dzień 31 grudnia 2019 r.).  

Wzrost zatrudnienia Grupy wynikał ze zwiększenia skali działalności operacyjnej Grupy, w tym w 

szczególności z większej ilości realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Najistotniejszym 

elementem kosztów świadczeń pracowniczych były wynagrodzenia, które stanowiły 84,0% wszystkich 

kosztów świadczeń pracowniczych w 2019 r. Pozostałymi elementami kosztów pracowniczych – oprócz 

wynagrodzeń – są koszty ubezpieczeń społecznych, koszty świadczeń emerytalnych i urlopowych oraz 

pozostałe koszty świadczeń pracowniczych. 

Kolejną, istotną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w 2019 r. stanowiło zużycie materiałów i 

surowców do produkcji i energii. Stanowiły one odpowiednio 22,3%, 34,9% oraz 36,9% w kosztach 

działalności operacyjnej ogółem w 2019 r., 2018 r. oraz w 2017 r. W 2019 r. koszty zużycia materiałów 

i surowców do produkcji i energii wyniosły 5.313 tys. PLN, co oznacza wzrost o 662 tys. PLN w 

stosunku do 2018 r., kiedy koszty te osiągnęły poziom 4.651 tys. PLN. Oznacza to dynamikę 14,2%. W 

porównaniu do 2017 r., w 2018 r. zużycie materiałów i surowców do produkcji energii wzrosło o 3.449 

tys. PLN (w 2017 r. wynosiło 1.202 tys. PLN), co oznacza dynamikę 286,9%. Wzrost kosztów w 

zakresie zużycie materiałów i surowców spowodowany był zwiększeniem skali działalności Spółki, w 
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tym w szczególności z rozpoczęciem kolejnych oraz bardziej skomplikowanych projektów badawczo-

rozwojowych, z którymi wiąże się konieczność nabycia materiałów oraz surowców związanych z 

realizacją prac.  

Stosunkowo sporą część w ogólnej strukturze kosztów z działalności operacyjnej stanowiła pozycja 

usług obcych zawierająca, między innymi, koszty zagranicznych podwykonawców realizujących prace 

związane z projektami badawczo – rozwojowymi prowadzonymi przez Spółkę. Wzrost kosztów wynika 

w głównej mierze z tego, że kolejne fazy badawcze projektów realizowanych przez Grupę wymagają 

odpowiednio dużej skali badań, które realizowane są przez wyspecjalizowane firmy (np. synteza 

chemiczna). Koszty usług obcych wyniosły 4.693 tys. PLN w 2019 r. i były o 3.056 tys. PLN wyższe 

aniżeli w 2018 r., w którym to roku koszty usług obcych osiągnęły wysokość 1.637 tys. PLN, co oznacza 

wzrost o 186,7 %. W 2017 r. koszty usług obcych uplasowały się na poziomie 341 tys. PLN, co w 

porównaniu z danymi za 2018 r. oznacza dynamikę wzrostu w 2018 r. o 380,1%. Udział kosztów usług 

obcych w ogólnej wysokości kosztów działalności operacyjnej w 2019 r., 2018 r. oraz w 2017 r. wynosił, 

odpowiednio, 19,7%, 12,3% i 10,5%. Wzrost kosztów w tej kategorii uzasadniony jest – podobnie jak 

w odniesieniu do pozostałych kosztów – zwiększeniem skali działalności Spółki oraz dalszym 

zaawansowaniem prac projektowo – badawczych. Wraz ze zwiększeniem skali oraz z kolejnymi fazami 

projektowymi, Spółka w coraz większym stopniu korzysta z usług podmiotów trzecich. 

Kolejną, znaczną część kosztów z działalności operacyjnej w 2019 r. stanowiła amortyzacja. 

Amortyzacja wyniosła 4.458 tys. PLN w 2019 r. i była o 1.872 tys. PLN wyższa niż w 2018 r., w którym 

to roku wyniosła 2.586 tys. PLN, co oznacza wzrost o 72,4 %. W 2017 r. amortyzacja wyniosła 600 tys. 

PLN, co w porównaniu z 2018 r. oznacza dynamikę wzrostu o 331,0% lub o 1.986 tys. PLN. Udział 

amortyzacji w ogólnej wysokości kosztów działalności operacyjnej w 2019 r., 2018 r. oraz w 2017 r. 

wynosił, odpowiednio, 18,7%, 19,4% i 18,4%. Wzrost wysokości amortyzacji uzasadniony jest tym, że 

Grupa wdrożyła Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing” (MSSF 

16), w związku z którym Grupa rozpoznaje w rzeczowych aktywach trwałych między innymi 

uprawnienia wynikające z zawartych przez Grupę umów najmu. Wzrost rzeczowych aktywów trwałych 

wskutek wdrożenia MSSF 16 powoduje jednocześnie odpowiedni wzrost amortyzacji (więcej 

informacji zobacz w Skonsolidowanych Rocznych Sprawozdaniach Finansowych). 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

W okresie objętym Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym Grupa wygenerowała 

stratę z działalności operacyjnej w wysokości 7.855 tys. PLN, 4.130 tys. PLN oraz 133 tys. PLN, 

odpowiednio w 2019 r., 2018 r. i 2017 r.  

Do zwiększenia straty z działalności operacyjnej w głównej mierze przyczyniły się istotny wzrost 

kosztów pracowniczych, kosztów związanych z zużyciem materiałów i surowców do produkcji i energii 

oraz kosztów na usługi obce. Jednocześnie Spółka na obecnym etapie rozwoju nie generuje jeszcze 

przychodów ze sprzedaży, więc w analizowanym okresie, źródłem przychodów Spółki są głównie 

dotacje otrzymane i należne, które kwotowo odpowiadają części kosztów Spółki związanych z 

prowadzonymi projektami badawczo-rozwojowymi, które są finansowane przez dotacje z NCBR. 

W wyniku wspomnianych powyżej zmian przychodów i kosztów działalności operacyjnej, strata na 

działalności operacyjnej na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnęła wysokość 7.855 tys. PLN co oznacza 

wzrost straty o 3.725 tys. PLN, czyli o 90,2% z poziomu 4.130 tys. PLN z 2018 r. W 2017 r. zanotowano 

stratę na poziomie 133 tys. PLN, co w porównaniu z wynikami z roku 2018 r. oznacza wzrost na koniec 

2018 r. straty o 3.997 tys. PLN, a więc o 3.001,0%. 

Koszty finansowe oraz przychody finansowe 

Koszty finansowe Grupy w 2019 r. wzrosły o 156 tys. PLN, czyli o 52,7% z 296 tys. PLN na dzień 31 

grudnia 2018 r. do 452 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., głównie w wyniku wzrostu kosztów 
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związanych z zawarciem umów leasingu finansowego na sprzęt laboratoryjny. W 2018 r. w porównaniu 

do 2017 r. koszty finansowe Grupy wzrosły o 249 tys. PLN, tj. o 529,8% - w 2017 r. koszty finansowe 

wynosiły 47 tys. PLN. 

Przychody finansowe Grupy w 2019 r. spadły o 2 tys. PLN, czyli o 50% z 4 tys. PLN na dzień 31 grudnia 

2018 r. do 2 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2017 r. Grupa nie odnotowała przychodów 

finansowych. 

Zysk (strata) netto 

W analizowanym okresie Grupa wygenerowała stratę netto w wysokości 8.306 tys. PLN, 4.422 tys. PLN 

oraz 180 tys. PLN, odpowiednio w 2019 r., 2018 r. i 2017 r. Oznacza to, że w 2019 r. w porównaniu do 

2018 r. strata netto (wygenerowana w 2019 r.) wzrosła o 3.884 tys. PLN lub o 87,8%, a porównując 

2018 r. do 2017 r. o 4.242 tys. PLN lub o 2.358.2%.  

8.5. Sytuacja finansowa 

Aktywa 

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje na temat aktywów Grupy we wskazanych okresach. 

 Na dzień 30 

czerwca 
Rok zakończony 31 grudnia  Zmiana  

 2020 2019 2018 2017 
2020/2019

* 

2019/2018

** 

2018/2017

** 

 
(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

        

Aktywa trwałe 10.528 10.604 11.272 3.015 -0,7% -5,9% 273,9% 

Nakłady na prace rozwojowe 

(w toku) 
180 180 0 0 - - - 

Rzeczowe aktywa trwałe 10.293 10.355 11.174 2.873 -0,6% -7,3% 288,9% 

Wartości niematerialne 43 57 86 142 -24,5% -33,4% -39,3% 

Inne aktywa długoterminowe 13 12 12 0 5,8% - - 

Aktywa obrotowe 18.838 14.694 6.789 2.109 28,2% 116,4% 221,9% 

Należności z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe 

należności, w tym: 

2.948 1.880 4.024 515 56,8% -53,3% 681,0% 

- należności z tytułu wpłat na 

poczet kapitału 
38 0 1.602 0 - -100,0% - 

Rozliczenia międzyokresowe 233 472 317 7 -50,5% 48,7% 4.406,5% 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
15.619 12.342 2.448 1.587 26,5% 404,2% 54,3% 

Suma aktywów 29.366 25.298 18.061 5.124 16,1% 40,1% 252,5% 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Spółka 

* - zmiana między 31 grudnia 2019 r. i 30 czerwca 2020 r. 

** - zmiana między stanami na 31 grudnia  

Na datę bilansową 30 czerwca 2020 r. suma aktywów wyniosła 29.366 tys. PLN i w porównaniu do 

daty bilansowej na 31 grudnia 2019 r. wzrosła o 4.068 tys. PLN, czyli o 16,1% z 25.298 tys. PLN. W 

przypadku daty bilansowej 31 grudnia 2019 r., suma aktywów wzrosła o 7.237 tys. PLN, czyli o 40,1%, 

z 18.061 tys. PLN na datę bilansową 31 grudnia 2018 r. do 25.298 tys. PLN. Na datę bilansową 30 

czerwca 2020 r. głównymi składnikami aktywów były: (i) środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

(stanowiące, odpowiednio, 53,2%, 48,8%, 13,6% oraz 31% sumy aktywów na dzień 30 czerwca 2020 

r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r.), (ii) rzeczowe aktywa trwałe 
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(stanowiące na 30 czerwca 2020 r. 35% ogólnej sumy aktywów, na koniec 2019 r. 40,9% ogólnej sumy 

aktywów, a na koniec 2018 r. oraz 2017 r., odpowiednio, 61,9% oraz 56,1%), oraz (iii) należności z 

tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (stanowiące, odpowiednio, 10%, 7,4%, 22,3% oraz 

10,1% sumy aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r oraz 31 

grudnia 2017 r.). 

Na daty bilansowe 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r. 

aktywa trwałe stanowiły odpowiednio 35,9%, 41,9%, 62,4% oraz 58,8% sumy aktywów, natomiast 

aktywa obrotowe, odpowiednio 64,1%, 58,1%, 37,6% oraz 41,2% sumy aktywów. 

Na 30 czerwca 2020 r. aktywa trwałe wynosiły 10.528 tys. PLN, co oznacza, że w porównaniu do 31 

grudnia 2020 r., aktywa trwałe spadły o 76 tys. PLN lub o 0,7%. W 2019 r. aktywa trwałe wynosiły 

10.604 tys. PLN, co oznacza że w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. nastąpił spadek wartości aktywów 

trwałych 668 tys. PLN, a więc o 5,9%. Najistotniejszym składnikiem aktywów trwałych na dzień 30 

czerwca 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. były rzeczowe aktywa trwałe (sprzęt laboratoryjny w 

leasingu). W 2018 r. w porównaniu do 2017 r. nastąpił wzrost wartości aktywów trwałych wynikający 

między innymi ze wzrostu wydatków na sprzęt laboratoryjny konieczny do prowadzenia badań 

badawczo-rozwojowych. Aktywa trwałe wzrosły o 8.257 tys. PLN lub o 273,9% z 3.015 tys. PLN na 

dzień 31 grudnia 2017 r. do 11.272 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2018 r.  

W analizowanych okresach nastąpił wzrost wartości aktywów obrotowych wynikający między innymi 

ze wzrostu posiadanych środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów. Na dzień 30 czerwca 2020 r. 

aktywa obrotowe wzrosły o 4.144 tys. PLN lub o 28,2% w porównaniu do 31 grudnia 2019 r. Aktywa 

obrotowe wzrosły o 7.905 tys. PLN, z 6.789 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. do 14.694 tys. PLN na 

dzień 31 grudnia 2019 r., czyli o 116,4%. W 2017 r. aktywa obrotowe wynosiły 2.109 tys. PLN, co 

oznacza że w 2018 r. nastąpił wzrost o 4.680 tys. PLN, a więc o 221,9%. Najistotniejszymi składnikami 

aktywów obrotowych na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. były środki pieniężne 

i ich ekwiwalenty. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Na dzień 30 czerwca 2020 r. rzeczowe aktywa trwałe wynosiły 10.293 tys. PLN. Oznacza to, że w 

porównaniu do 31 grudnia 2019 r., rzeczowe aktywa trwałe spadły o 62 tys. PLN lub o 0,6%. W 2019 r. 

rzeczowe aktywa trwałe wynosiły 10.355 tys. PLN, co oznacza że w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. 

nastąpił spadek wartości aktywów trwałych 819 tys. PLN, a więc o 7,3%. W 2018 r. w porównaniu do 

2017 r. nastąpił wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych. Aktywa trwałe wzrosły o 8.301 tys. PLN 

lub o 288,9% z 2.873 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2017 r. do 11.174 tys. PLN na dzień 31 grudnia 

2018 r.  

Najbardziej wartościowymi składnikami aktywów trwałych na dzień 30 czerwca 2020 r. były maszyny i 

urządzenia – wartość brutto na ostatnią datę bilansową wynosiła 15.412 tys. PLN, a następnie budynki i 

budowle – wartość brutto na ostatnią datę bilansową wynosiła 4.403 tys. PLN (stosownie do MSSF 16 
Grupa rozpoznaje w rzeczowych aktywach trwałych między innymi uprawnienia wynikające z zawartych 

przez Grupę umów najmu – zob. wzmiankę na ten temat powyżej „Koszty działalności operacyjnej”). 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Na dzień 30 czerwca 2020 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 15.619 tys. PLN. Oznacza to, 

że w porównaniu do 31 grudnia 2019 r., środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły o 3.277 tys. PLN lub 

o 26,5%. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły o 9.894 tys. PLN, czyli o 404,2% z 2.448 tys. PLN 

na dzień 31 grudnia 2018 r. do 12.342 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty stanowiły 53,2% sumy aktywów na 30 czerwca 2020 r., 48,8% sumy aktywów na 31 

grudnia 2019 r. oraz 13,6% % sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten był głównie 

wynikiem uzyskania środków pieniężnych z tytułu wpłat na akcje, które były emitowane przez Emitenta 
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(zob. pkt. 12.4  „Ogólne informacje o emitencie” – „Zmiany kapitału zakładowego”) oraz zmiany 

sposobu finansowania projektów (przejście na zaliczkowy sposób rozliczania projektów). 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły o 861 tys. PLN w porównaniu 

do 31 grudnia 2017 r., kiedy środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 1.587 tys. PLN, tj. do poziomu 

2.448 tys. PLN. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiły 31% sumy aktywów na dzień 31 grudnia 

2017 r. Podobnie jak w 2019 r., wzrost ten był głównie wynikiem uzyskania środków pieniężnych z tytułu 

wpłat na akcje, które były emitowane przez Emitenta (zob. pkt12.4„Ogólne informacje o emitencie” – 

„Zmiany kapitału zakładowego”). 

Zobowiązania 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat zobowiązań Grupy we wskazanych okresach. 

 

Na dzień 

30 czerwca  
Rok zakończony 31 grudnia 

  

 
Zmiana 

 
2020 2019 2018 2017  2020/2019* 

2019/2018 

** 

2018/2017 

** 

 

(w tys. 

PLN) 

(niebadane) 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 
 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Zobowiązania 

długoterminowe 
 5.297   5.786 7.396 1.446  -8,5% -21,8% 411,7% 

Zobowiązania z 

tytułu świadczeń 

emerytalnych 

59     53 23 4  12,0% 129,4% 519,9% 

Oprocentowane 

kredyty i pożyczki 
 214   214 211 256  0% 1,5% -17,6% 

Zobowiązania z 

tytułu leasingu 
 5.023   5.519 7.162 1.186  -9,0% -22,9% 504,1% 

Zobowiązania 

krótkoterminowe  
 22.218   15.234 7.234 3.535  45,8% 110,6% 104,6% 

- zobowiązania z 

tytułu dostaw i 

usług oraz 

pozostałe 

zobowiązania 

 2.732   2.981 2.809 599  -8,3% 6,1% 369,2% 

- zobowiązania z 

tytułu leasingu 
 5.103   4.551 3.484 1.392  12,1% 30,6% 150,2% 

- rezerwy na 

zobowiązania 
395   204 620 24  93,6% -67,1% 2.441,2% 

- pozostałe 

pasywa/przychody 

przyszłych okresów 

13.989    7.497 321 1.520  86,6% 2.235,5% -78,9% 

Zobowiązania 

razem 
27.515   21.020 14.630 4.980  30,9% 43,7% 193,8% 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Spółka 

* - zmiana między 31 grudnia 2019 r. i 30 czerwca 2020 r. 

** - zmiana między stanami na 31 grudnia  

Na datę bilansową 30 czerwca 2020 r. najistotniejszymi zobowiązaniami Grupy były: (i) pozostałe 

pasywa/przychody przyszłych okresów (stanowiące odpowiednio 50,8%, 35,7%, 2,2% oraz 30,5% 

zobowiązań razem na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 
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2017 r.), (ii) zobowiązania z tytułu leasingu (zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych) (stanowiące 

odpowiednio 18,3%, 21,7%, 23,8% oraz 28,0% zobowiązań razem na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 

grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r.), (iii) zobowiązania z tytułu leasingu 

(zaliczane do zobowiązań długoterminowych) (stanowiące odpowiednio 18,3%, 26,3%, 49,0% oraz 

23,8% zobowiązań razem na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 

grudnia 2017 r.) oraz (iv) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (stanowiące 

odpowiednio 9,9%, 14,2%, 19,2% oraz 12,0% zobowiązań razem na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 

2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r.).  

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wartość zobowiązań razem na dzień 30 czerwca 

2020 r. wzrosła o 6.495 tys. PLN lub o 30,9%. Jeżeli chodzi o 2019 r., to wartość zobowiązań razem 

wzrosła o 6.390 tys. PLN, czyli o 43,7% z 14.630 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. do 21.020 tys. 

PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. Na datę bilansową 31 grudnia 2017 r. wartość zobowiązań razem 

wyniosła 4.980 tys. PLN i w 2018 r. wzrosła o 193,8%, tj. o kwotę 9.650 tys. PLN, do poziomu 14.630 

tys. PLN.  

Wzrost wartości zobowiązań razem stanowi konsekwencję rozwoju działalności operacyjnej Grupy – 

przy czym wzrost wartości zobowiązań wynika głównie ze wzrostu wartości pozostałych 

pasywów/przychodów przyszłych okresów, które dotyczą otrzymanych zaliczek z tytułu dotacji (13.989 

tys. PLN na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. oraz 7.497 tys. PLN na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 

r.). Wartość otrzymanych i niewykorzystanych zaliczek na dzień bilansowy wskazany poniżej kształtuje 

się następująco: 

 

Okres zakończony 

30 czerwca  
Rok zakończony 31 grudnia 

2020 2019 2018 2017 

 
(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

z tytułu projektu POIR.01.01.01-00-0747/16  1.285   3.276 159 1.185 

z tytułu projektu POIR.04.01.02-00-0147/16  126 126 0 0 

z tytułu projektu POIR.04.01.04-00-0116/16 0 0 40 335 

z tytułu projektu POIR.01.01.01-00-0956/17  0 3.972 115 0 

z tytułu projektu POIR.01.02.00-00-0073/18  4.164 111 0 0 

z tytułu projektu POIR.01.02.00-00-0079/18  0 0 0 0 

z tytułu projektu POIR.01.01.01-00-0740/19 2.822 0 0 0 

z tytułu projektu POIR.01.01.01-00-0741/19 4.638 0 0 0 

z tytułu projektu POIR.01.01.01-00-0931/19 954 0 0 0 

Inne 0 12 7 0 

Przychody przyszłych okresów  13.989 7.497 321 1.520 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Zobowiązania długoterminowe 
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Na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 zobowiązania 

długoterminowe stanowiły odpowiednio 19,3%, 27,5%, 50,6% oraz 29,0% zobowiązań razem Grupy.  

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 

30 czerwca 2020 r. spadła o 489 tys. PLN lub o 8,5%.Wartość zobowiązań długoterminowych spadła o 

1.610 tys. PLN, z poziomu 7.396 PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. do poziomu 5.786 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2019 r., tj. o 21,8%. Na datę bilansową 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do daty bilansowej 

31 grudnia 2017 r. wartość zobowiązań długoterminowych wzrosła z 1.446 tys. PLN do 7.396 tys. PLN, 

tj. o 5.950 tys. PLN lub o 411,5%.  

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r. zobowiązania 

krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 80,7%, 72,5%, 49,4% oraz 71,0% zobowiązań razem Grupy. 

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 

30 czerwca 2020 r. wzrosła o 6.984 tys. PLN lub o 45,8%. Wartość zobowiązań krótkoterminowych 

wzrosła o 8.000 tys. PLN, z poziomu 7.234 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. do poziomu 15.234 tys. 

PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. o 110,6%. Na datę bilansową 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do 

daty bilansowej 31 grudnia 2017 r. wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła z 3.535 tys. PLN do 

7.234 tys. PLN, tj. o 3.699 tys. PLN lub o 104,6%.  

Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych wynika głównie ze wzrostu wartości pozostałych 

pasywów/przychodów przyszłych okresów, które dotyczą otrzymanych zaliczek z tytułu dotacji, i które 

na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. wynoszą 13.989 tys. PLN (wskazana pozycja stanowiła 

odpowiednio 7.497 tys. PLN, 321 tys. PLN oraz 1.520 tys. PLN na datę bilansową 31 grudnia 2019 r., 

31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r.). 

Kapitał własny 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat kapitału własnego Grupy we wskazanych okresach. 

 

Na dzień 30 

czerwca  

Rok zakończony 31 

grudnia 

 

Zmiana  

 
2020 2019 2018 2017 

2020/2019 

* 

2019/2018 

** 

2018/2017 

** 

 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Kapitał własny 

(przypadający 

akcjonariuszom jednostki 

dominującej) 

1.851 4.278 3.431 144 -56,7% 24,7% 2.283,3% 

Kapitał podstawowy 359 359 359 359 0% 0,0% 0,0% 

Niezarejestrowany kapitał 

podstawowy 
0 0 -12 0 0% -100,0% - 

Kapitał zapasowy 17.565 16.843 3.810 0 4,3% 342,1% - 

Pozostałe kapitały 

rezerwowe 
1.656 18 3.893 0 9098,3% -99,5% - 

Pozostały kapitał 

rezerwowy z umorzonych 

akcji 

4 0 18 0 - -100,0% - 

Zyski 

zatrzymane/Niepokryte 

straty 

-12.942 -4.636 -215 -35 179,2% -2.051,6% -512,7% 

Wynik okresu bieżącego -4.790 -8.306 -4.422 -180 -42,3% -87,8% -2358,2% 

Kapitał własny ogółem 1.851 4.278 3.431 144 -56,7% 24,7% 2.283,3% 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
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* - zmiana między 31 grudnia 2019 r. i 30 czerwca 2020 r. 

** - zmiana między stanami na 31 grudnia  

Kapitał własny ogółem Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 1.851 tys. PLN i spadł o 2.427 tys. 

PLN lub o 56,7% w porównaniu z 4.278 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. Spadek kapitału własnego 

ogółem na datę bilansową 31 grudnia 2020 r. był spowodowany stratą powstałą w okresie 6 miesięcy 

2020 r.  

Kapitał własny ogółem Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 4.278 tys. PLN i wzrósł o 847 tys. 

PLN lub o 24,7% w porównaniu z 3.431 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. Wzrost wartości kapitału 

własnego ogółem na datę bilansową 31 grudnia 2019 r. był spowodowany głównie wzrostem wartości 

kapitału zapasowego Spółki, co wynikało z nadwyżki ceny emisyjnej akcji serii C oraz akcji serii D 

ponad ich wartość nominalną (agio). 

Kapitał własny ogółem Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 3.431 tys. PLN i wzrósł o 3.287 tys. 

PLN lub o 2.283,3% w porównaniu z 144 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2017 r. Wzrost wartości kapitału 

własnego ogółem Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikł z utworzenia kapitału zapasowego, który 

powstał w głównej mierzej z nadwyżki ceny udziałów ponad ich wartość nominalną (agio). 

Zobowiązania warunkowe 

Grupa wystawia weksle in blanco opatrzone klauzulą „nie na zlecenie” do każdej umowy projektowej 

zawartej z NCBR (do każdego projektu z wyłączeniem Projektu P2), które zabezpieczają należyte 

wykonanie umów projektowych. Jest to standardowy wymóg dla projektów współfinansowanych ze 

środków publicznych. Grupa wystawia również weksle jako zabezpieczenie niektórych umów leasingu. 

Oprócz tego Grupa nie posiada innych zobowiązań warunkowych. 

8.6. Zasoby kapitałowe 

W okresie 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Grupa finansowała potrzeby płynnościowe oraz 

kapitałowe głównie ze środków pieniężnych pozyskanych z dotacji (dotacje otrzymane oraz należne) 

oraz od akcjonariuszy w formie finansowania kapitałowego, odpowiednio, w wysokości 40.861 tys. 

PLN oraz 18.059 tys. PLN, jak również w mniejszym stopniu z pożyczek od akcjonariuszy i poprzez 

leasing.  

Główne potrzeby kapitałowe Grupy są związane z jej działalnością operacyjną. Strategia finansowa 

Grupy ma na celu zapewnienie jej w największym możliwym zakresie zasobów finansowych i 

płynności, które umożliwią spłatę zobowiązań w momencie ich wymagalności, zarówno w normalnym 

toku działalności, jak i w okolicznościach nadzwyczajnych, tak, aby Grupa nie została narażona na straty 

lub utratę reputacji. 

Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych 

Na Datę Prospektu poza ograniczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa nie istnieją ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Spółki. 

Przepływy pieniężne 

Porównanie okresów 6-miesięcznych zakończonych 30 czerwca 2020 roku i 2019 roku 

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje na temat skonsolidowanych przepływów pieniężnych 

Grupy we wskazanych okresach. 

 Okres 6 miesięcy zakończony 

30 czerwca 
Zmiana 

 2020 2019 2020/2019 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 
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Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4.725 1.255 276,5% 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -2 0 
- 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1.447 3.527 -141% 

Przepływy pieniężne razem 3.276 4.782 -31,5% 

Środki pieniężne na koniec okresu 15.618 7.230 116% 

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe oraz Spółka 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

W analizowanym okresie Grupa odnotowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej. Przepływy te wynosiły w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 2019 r., 

odpowiednio, 4.725 tys. PLN oraz 1.255 tys. PLN. Oznacza to, że w okresie 6 miesięcy 2020 r. 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 3.470 tys. PLN lub o 276,5% w 

porównaniu do okresu 6 miesięcy 2019 r. 

W okresie 6 miesięcy 2020 r. dodatnie korekty do straty netto Grupy (w tym okresie) dotyczyły przede 

wszystkim: (i) zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych w wysokości 6.730 tys. PLN, (ii) amortyzacji 

w wysokości 2.917 tys. PLN, oraz (iii) programu opcji menadżerskich w wysokości 722 tys. PLN.  

Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych wynikają z otrzymanych przez Emitenta zaliczek z NCBR 

na realizacje projektów badawczo-rozwojowych na kolejne okresy (okresy po 30 czerwca 2020 r.). 

Ujemne korekty do straty netto dotyczyły przede wszystkim zmiany stanu należności w wysokości 1.106 

tys. PLN oraz zmiany stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, w wysokości 249 tys. PLN. 

W okresie 6 miesięcy 2019 r. dodatnie korekty do straty netto Grupy (w tym okresie) dotyczyły przede 

wszystkim: (i) amortyzacji w wysokości 2.120 tys. PLN, (ii) zmiany stanu należności w wysokości 

1.388 tys. PLN, a także (iii) zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych w wysokości 508 tys. PLN. W 

okresie 6 miesięcy 2019 r. ujemne korekty do straty netto Grupy (w tym okresie) roku dotyczyły zmiany 

stanu rezerw w wysokości 182 tys. PLN.  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W okresie 6 miesięcy 2020 r. Grupa odnotowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej, które wyniosły 2 tys. PLN. W okresie 6 miesięcy 2019 r. Grupa nie odnotowała 

przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej.  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 

6 miesięcy 2019 r. wynosiły, odpowiednio, 1.447 tys. PLN (ujemne przepływy pieniężne) oraz 3.527 

(dodatnie przepływy pieniężne). Oznacza to, że w okresie 6 miesięcy 2020 r. przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej w porównaniu do okresu 6 miesięcy 2019 r. spadły o 4.974 tys. PLN lub 141%. 

Najważniejszą pozycją wpływów w ramach omawianej kategorii były wpływy do Grupy (Emitenta) z 

tytułu emisji akcji, które w okresie 6 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 2019 r. wyniosły 

odpowiednio 1.600 tys. oraz 5.609 tys. PLN. Najważniejszą pozycją wypływów w ramach omawianej 

kategorii są z kolei płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, które w okresie 6 

miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 2019 r. wyniosły odpowiednio 2.850 tys. PLN oraz 1.870 

tys. PLN. 

Przepływy pieniężne razem 

Grupa w analizowanym okresie odnotowała dodatnie przepływy pieniężne razem, które w okresie 6 

miesięcy 2020 r. oraz w okresie 6 miesięcy 2019 r. wynosiły, odpowiednio, 3.276 tys. PLN oraz 4.782 

tys. PLN. Porównując okres 6 miesięcy 2020 r. do okresu 6 miesięcy 2019 r. przepływy pieniężne razem 

zmniejszyły się 1.506 tys. PLN lub o 31,5%. 
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Spadek przepływów pieniężnych razem w okresie 6 miesięcy 2020 r. (w stosunku do okresu 6 miesięcy 

w 2019 r.) wynika ze spadku przepływów pieniężnych netto z działalności finansowowej w tym okresie 

(ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1.447 tys. PLN), podczas gdy przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej, w tym okresie, wzrosły o 3.470 tys. PLN lub o 276,5% (w stosunku do okresu 

6 miesięcy 2019 r.). 

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2018 roku 

oraz rok zakończony 31 grudnia 2018 roku w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2017 

roku 

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje na temat skonsolidowanych przepływów pieniężnych 

Grupy we wskazanych okresach. 

 Rok zakończony 31 grudnia  Zmiana 

 2019 2018 2017  2019/2018 2018/2017 

 (w tys. PLN) 

(zbadane)  

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
4.395 -2.131 2.097  306,3% -201,6% 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
-229 -100 0  -129% - 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
5.728 3.092 -513  85,2% 702,8% 

Przepływy pieniężne razem 9.894 861 1.584  1.048,7% -45,6% 

Środki pieniężne na koniec okresu 12.342 2.448 1.587  404,2% 54,3% 

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Spółka 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Za wyjątkiem 2018 r., Grupa w analizowanym okresie odnotowała dodatnie przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej. Przepływy te wynosiły w 2019 r., 2018 r. oraz w 2017 r. odpowiednio 4.395 

tys. PLN, -2.131 tys. PLN oraz 2.097 tys. PLN. Oznacza to, że w 2019 r. przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej w 2019 r. wzrosły o 6.526 tys. PLN lub o 306,3% w porównaniu do 2018 r., a 

w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. spadły o 4.228 tys. PLN lub o 201,6%. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Grupa osiągnęła dodatnie 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 4. 395 tys. PLN. Dodatnie korekty 

do straty netto Grupy w 2019 roku dotyczyły przede wszystkim: (i) zmiany stanu rozliczeń 

międzyokresowych w wysokości 7.021 tys. PLN (ii) amortyzacji w wysokości 4.458 tys. PLN, (iii) 

programu opcji menadżerskich w wysokości 550 tys. PLN oraz (iv) zmiany stanu należności w 

wysokości 542 tys. PLN.  

Ujemne korekty do straty netto dotyczyły przede wszystkim zmiany stanu rezerw w wysokości 386 tys. 

PLN. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Spółka osiągnęła ujemne 

przepływy netto z działalności operacyjnej w wysokości 2.131 tys. PLN. Ujemne korekty do straty netto 

Grupy w 2018 roku dotyczyły przede wszystkim: (i) zmiany stanu należności w wysokości 1.907 tys. 

PLN oraz (ii) zmiany stanu rozliczeń między okresowych w wysokości 1.509 tys. PLN. Zmiany stanu 

należności oraz stanu rozliczeń między okresowych wynikały z wynikały z trybu refundacyjnego 

rozliczania dotacji z NCBR. Dodatnie korekty dotyczyły głównie: amortyzacji w wysokości 2.586 tys. 

PLN oraz zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w 

wysokości 2.210 tys. PLN. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Grupa odnotowała dodatnie 

przepływy netto z działalności operacyjnej w wysokości 2.097 tys. PLN. Ujemne korekty do straty netto 
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dotyczyły zmiany stanu należności w wysokości 511 tys. PLN, natomiast dodatnie dotyczyły głównie 

zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych w wysokości 1.515 tys. PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Grupa w analizowanym okresie odnotowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej, które w 2019 r. i 2018 r. wyniosły odpowiednio 229 tys. PLN oraz 100 tys. PLN. W 2017 

r. Grupa nie odnotowała przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Porównując 2019 r. do 

2018 r. negatywne przepływy netto z działalności inwestycyjnej wzrosły w 2019 r. o 129 tys. PLN lub 

o 129%. Wzrost ujemnych przepływów pieniężnych netto w tej kategorii wynika z wydatków na 

rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne, które to przepływy w 2019 r. wyniosły 229 tys. PLN, 

a w 2018 r. 100 tys. PLN (Grupa w analizowanym okresie nie odnotowała innych przepływów w 

omawianej kategorii).  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Za wyjątkiem 2017 r., Grupa w analizowanym okresie odnotowała dodatnie przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej. Przepływy te wynosiły w 2019 r., 2018 r. oraz w 2017 r. odpowiednio – 

dodatnie przepływy 5.728 tys. PLN oraz 3.092 tys. PLN oraz ujemne przepływy o wartości 513 tys. 

PLN. Oznacza to, że w 2019 r. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2019 r. w 

porównaniu do 2018 r. wzrosły o 2.636 tys. PLN lub o 85,2%, a w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. o 

3.605 tys. PLN. 

Najważniejszą pozycją wpływów w ramach omawianej kategorii były wpływy do Grupy (Emitenta) z 

tytułu emisji akcji (lub udziałów, gdy Spółka działała w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością), które w 2019 r., 2018 r. oraz w 2017 r. wyniosły odpowiednio 10.201 tys. PLN, 

6.100 tys. PLN oraz 158 tys. PLN. Najważniejszą pozycją wypływów w ramach omawianej kategorii 

są z kolei płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, które w 2019 r., 2018 r. oraz w 

2017 r. wyniosły odpowiednio 4.021 tys. PLN, 2.665 tys. PLN oraz 841 tys. PLN. 

Przepływy pieniężne razem 

Grupa w analizowanym okresie odnotowała dodatnie przepływy pieniężne razem, które w 2019 r., 2018 

r. oraz 2017 r. wynosiły odpowiednio 9.894 tys. PLN, 861 tys. PLN oraz 1.584 tys. PLN. Porównując 

2019 r. do 2018 r. przepływy pieniężne razem zwiększyły się o 9.033 tys. PLN lub o 1.048,7%, a 

porównując 2018 r. do 2017 r., przepływy pieniężne w 2018 r. zmniejszyły się o 723 tys. PLN lub o 

45,6%. 

Spadek przepływów pieniężnych razem w 2018 r. (w stosunku do 2017 r.) wynika ze spadku 

przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2018 r. (ujemne przepływy w wysokości 

2.131 tys. PLN). 

Zadłużenie 

Grupa pokrywa zapotrzebowanie na finansowanie – zarówno na finansowanie krótko- jak i 

długoterminowe – z emisji akcji Spółki oraz z dotacji uzyskiwanych przez Spółkę od NCBR, jak 

również w mniejszym stopniu z finansowania dłużnego w postaci pożyczek oraz umów leasingu. Celem 

Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania. 

Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na ostatni dzień bilansowy, tj. na dzień 30 

czerwca 2020 r., według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności: 

Stan na 30 czerwca 

2020 r. 

Zapadalność na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności: 

Na 

żądanie 

Poniżej 3 

miesięcy 

Od 3 do 12 

miesięcy 

Od 1 roku do 5 

lat 

Powyżej 5 

lat 
Razem 
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(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Oprocentowane kredyty 

i pożyczki 
0 0 0 214 0 214 

Zobowiązania z tytułu 

umów ujętych zgodnie z 

MSSF 16 

0 1.515 3.588 5.023 0 10.126 

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 

0 2.732 0 0 0 2.732 

Zobowiązania z tytułu 

otrzymanych dotacji 
0 0 13.989 0 0 13.989 

Razem 0 4.247 17.576 5.237 0 27.061 

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe 

Saldo pożyczek otrzymanych przez Grupę na ostatni dzień bilansowy, tj. na 30 czerwca 2020 r. wynosi 

214 tys. PLN. Saldo to wynika z pożyczki udzielonej Spółce przez byłego akcjonariusza Spółki - 

Alternative w 2017 r. (więcej informacji zobacz pkt 15 „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”). 

Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku. 

Pozycja zobowiązań z tytułu umów ujętych zgodnie z MSSF 16 o wartości 10.126 tys. PLN obejmuje 

zobowiązania finansowe Grupy wynikające z tytułu leasingu (długo- i krótkoterminowego). 

Przedmiotem leasingu są przede wszystkim sprzęty laboratoryjne. Kategoria zobowiązań z tytułu 

otrzymanych dotacji obejmuje zobowiązania krótkoterminowe (okres zapadalności do 12 miesięcy), 

które wynikają przede wszystkim z otrzymanych zaliczek z tytułu dotacji. Środki w kwocie 13.989 tys. 

PLN – na datę bilansową 30 czerwca 2020 r., będą wykorzystane do pokrycia odpowiadających im 

kosztów w następnym okresie sprawozdawczym. 

8.7. Nakłady inwestycyjne 

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje na temat nakładów inwestycyjnych Grupy brutto 

(rozumianych jako suma nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych 

w danym okresie). 

 

za okres 6 

miesięcy 

zakończony 30 

czerwca 

Rok zakończony 31 

grudnia 
Zmiana 

 2020 2019 2019 2018 2017  2020/2019 2019/2018 2018/2017 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

(w tys. PLN) 

(zbadane)  
 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Nabycia 

rzeczowych 

aktywów trwałych  

103 52 118 6.568 0  98,1% -98,2% - 

Nabycia wartości 

niematerialnych  
0 0 39 46 196  - -15,2% -76,5% 

Nakłady 

inwestycyjne 

brutto 

(niezbadane) 

103 52 157 6.614 196  98,1% -97,6% 3.274,5% 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Spółka 
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Nakłady inwestycyjne Grupy brutto (rozumiane jako suma nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz 

nabycia wartości niematerialnych w danym roku obrotowym) w okresie 6 miesięcy 2020 r. wyniosły 

103 tys. PLN i obejmowały usługi modernizacji i dostosowania wentylacji powierzchni zajmowanych 

przez Emitenta na potrzeby prac badawczo-rozwojowych. 

Nakłady inwestycyjne Grupy brutto (rozumiane jako suma nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz 

nabycia wartości niematerialnych w danym roku obrotowym) w pozostałych okresach, wyniosły 157 

tys. PLN, 6.614 tys. PLN oraz 196 tys. PLN odpowiednio w 2019 r., 2018 r. oraz w 2017 r. W 2019 r. 

w porównaniu do 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy brutto zmniejszyły się o 6.457 tys. PLN lub o 

97,6%. W 2018 r. w porównaniu do 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy brutto wzrosły o 6.418 tys. 

PLN lub o 3.247,5%. Znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych Grupy brutto w 2018 r. (w porównaniu 

do 2019 r. oraz do 2017 r.) wynika z tego, że w 2018 r. Grupa poniosła istotne nakłady na inne środki 

trwałe w postaci sprzętu laboratoryjnego w leasingu – wartość nabyć w tej kategorii wyniosła w 2018 r. 

6.514 tys. PLN (w 2017 r. wskazana pozycja nie została odnotowana przez Grupę, a w 2019 r. wyniosła 

66 tys. PLN). Jednocześnie wartość nabyć innych środków trwałych w postaci sprzętu laboratoryjnego 

w leasingu stanowi najbardziej istotną pozycję w kategorii nakładów inwestycyjnych Grupy brutto 

(rozumiane jako suma cen nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz cen nabycia wartości 

niematerialnych). 

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy brutto (rozumiane jako suma nabycia rzeczowych aktywów 

trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych w danym roku obrotowym) wyniosły 248 tys. PLN, z 

czego kwota 145 tys. PLN przypada na drugą połowę 2020 r. W drugiej połowie 2020 r. nakłady 

inwestycyjne obejmowały nabycie specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz pracę 

adaptacyjne w budynku laboratorium w Polsce. W styczniu 2021 r. Grupa nie poniosła nakładów 

inwestycyjnych. 

Grupa nie planuje nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2021 r. 

Grupa nie ma na Datę Prospektu wiążących zobowiązań w stosunku do poniesienia nakładów 

inwestycyjnych w przyszłości.  

8.8. Najważniejsze zasady rachunkowości i istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i 

szacunkach 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zostały sporządzone zgodnie z MSSF UE. Należy zauważyć, 

że poniższe podsumowanie wybranych najważniejszych zasad rachunkowości, szacunków i osądów nie 

powinno być utożsamiane z wyczerpującym ujawnieniem przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości, 

szacunków i osądów. Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Skonsolidowanych 

Sprawozdaniach Finansowych. 

Najważniejsze stosowane zasady rachunkowości 

Koszty prac badawczych i rozwojowych 

Koszty prac badawczych są odpisywane do wyniku w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na 

prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli 

można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace 

rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były 

ujmowane według cen nabycia/kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i 

skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny 

okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania korzyści z danego przedsięwzięcia. 

Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli 

składnik aktywów nie został jeszcze oddany do użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu 
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sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, że ich wartość bilansowa 

może nie być możliwa do odzyskania. 

W celu poprawnej identyfikacji prac rozwojowych Grupa odróżnia je od prac badawczych. Według 

MSR 38 prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z 

zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Do przykładowych prac 

badawczych zgodnie z MSR 38 kwalifikuje się: 

• działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy; 

• poszukiwanie, ocenę końcową i selekcję sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub 

wiedzy innego rodzaju; 

• poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów systemów lub usług 

• formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję nowych lub udoskonalonych materiałów, 

urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług. 

Grupa wytwarzając we własnym zakresie składniki aktywów niematerialnych przyporządkowuje 

nakłady odpowiednio do prac badawczych bądź rozwojowych. Jeżeli Grupa nie jest w stanie wyodrębnić 

etapu prac badawczych od etapu prac rozwojowych, to całość poniesionych kosztów traktuje jako koszty 

etapu prac badawczych. Skutkuje to obciążeniem wyniku okresu, w którym koszty te zostały poniesione. 

Nakłady poniesione w trakcie prac rozwojowych ujmuje się w koszty w momencie ich poniesienia bądź 

odnosi się na wartości niematerialne, w zależności od spełnienia kryteriów ich aktywowania. 

Możliwość ujęcia nakładów i klasyfikacja ich do prac rozwojowych jest możliwa pod warunkiem, że: 

• istnieje możliwość technicznego ukończenia danego składnika wartości niematerialnych 

i prawnych tak by nadawał się do użytkowania bądź można by go przeznaczyć do sprzedaży, 

• istnieje realna możliwość wytwarzania przez dany składnik wartości niematerialnych 

prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych, 

• istnieje zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

• istnieje dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych oraz możliwość 

wiarygodnego określenia nakładów, 

• istnieje sposób wdrożenia i możliwości zastosowania z uwzględnieniem istnienia rynku na dany 

produkt. 

Gdy nakłady na prace rozwojowe spełnią powyższe warunki, ponoszone nakłady są aktywowane i 

wykazane jako składnik wartości niematerialnych w grupie „prace rozwojowe w toku”. 

Zgodnie z MSR 38 koszt wytworzenia obejmuje wszystkie nakłady, które można bezpośrednio 

przyporządkować czynnościom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika aktywów do 

użytkowania w sposób zamierzony przez kierownictwo. Nakłady te obejmują: 

• nakłady na materiały i usługi wykorzystane lub zużyte przy wytwarzaniu składnika wartości 

niematerialnych, 

• koszty z tytułu świadczeń pracowniczych wynikające bezpośrednio z wytworzenia składnika 

wartości niematerialnych, 

• opłaty za rejestrację tytułu prawnego, 

• amortyzację patentów i licencji, które są wykorzystywane przy wytwarzaniu składnika wartości 

niematerialnych. 
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Prace rozwojowe w toku (w realizacji) 

Rozpoczęcie pracy rozwojowej dokumentowane jest otwarciem karty projektu. Na podstawie tej 

dokumentacji wyznaczony zostaje moment, od którego wydatki w danym projekcie traktowane są jako 

prace rozwojowe w realizacji i podlegają kapitalizacji w aktywach sprawozdania z sytuacji finansowej, 

w pozycji wartości niematerialne, analitycznie w pozycji „prace rozwojowe w toku”. Pozycja ta nie 

podlega amortyzacji, ale podlega testom na utratę wartości. 

Prace rozwojowe zakończone 

Projekt prac rozwojowych podlega zamknięciu, jeżeli spełnione zostały poniższe kryteria: 

• zrealizowano zakres prac wynikających z karty projektu oraz umowy o dotację, 

• zrezygnowano z kontynuowania pracy, nakłady spisywane są wtedy w ciężar pozostałych 

kosztów operacyjnych.  

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki 

wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości aktywów z tytułu prac rozwojowych w realizacji. 

W razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują przeprowadzany jest odpowiedni test. Jeśli wartość 

bilansowa testowanych aktywów przekracza ich wartość odzyskiwalną wówczas tworzony jest 

odpowiedni odpis aktualizujący. 

Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych 

Grupa analizuje przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji 

wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”. 

W ocenie Zarządu Spółki prace rozwojowe podlegają kapitalizacji po spełnieniu kryteriów kapitalizacji 

określonych w § 57 MSR 38 „Wartości niematerialne”. 

Leasing 

Zgodnie z MSSF 16, Grupa klasyfikuje umowy jako leasing, jeśli na mocy umowy Grupa uzyskuje 

prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za 

wynagrodzenie. Spółka ocenia ponownie czy umowa jest leasingiem lub czy zawiera leasing tylko 

wtedy, gdy warunki umowy ulegną zmianie.  

W przypadku umowy, która jest leasingiem Grupa stosuje praktyczne rozwiązanie i nie wyodrębnia 

elementów nieleasingowych od elementów leasingowych i zamiast tego ujmuje każdy element 

leasingowy oraz jakiekolwiek towarzyszące elementy nieleasingowe jako pojedynczy element 

leasingowy.  

Grupa stosuje jedno podejście do ujmowania i wyceny dla wszystkich umów leasingu, których jest 

leasingobiorcą, z wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i leasingu aktywów o niskiej wartości, które 

ujmowane są jako koszty w wyniku metodą liniową przez okres trwania leasingu.  

Grupa rozpoznaje aktywa z tytułu prawa do użytkowania w dacie rozpoczęcia leasingu (tj. w dniu, kiedy 

bazowy składnik aktywów jest dostępny do użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 

wyceniane są według kosztu, pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty 

wartości, skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązań z tytułu leasingu. 

Koszt aktywów z tytułu prawa do użytkowania obejmuje kwotę ujętych zobowiązań z tytułu leasingu, 

poniesionych początkowych kosztów bezpośrednich oraz wszelkich opłat leasingowych zapłaconych w 

dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. O ile 

Grupa nie ma wystarczającej pewności, że na koniec okresu leasingu uzyska tytuł własności przedmiotu 
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leasingu, ujęte aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane metodą liniową przez krótszy z 

dwóch okresów: szacowany okres użytkowania lub okres leasingu.  

W dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości 

bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe obejmują opłaty 

stałe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe, 

zmienne opłaty, które zależą od indeksu lub stawki oraz kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach 

gwarantowanej wartości końcowej. Opłaty leasingowe obejmują również cenę wykonania opcji kupna, 

jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć jej wykonanie przez Grupę oraz płatności kar 

pieniężnych za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano możliwość 

wypowiedzenia leasingu przez Grupę. Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub 

stopy, są ujmowane jako koszty w okresie, w którym następuje zdarzenie lub warunek powodujący 

płatność.  

Przy obliczaniu wartości bieżącej opłat leasingowych Grupa stosuje krańcową stopę procentową 

leasingobiorcy w dniu rozpoczęcia leasingu, jeżeli stopy procentowej leasingu nie można z łatwością 

ustalić. Po dacie rozpoczęcia kwota zobowiązań z tytułu leasingu zostaje zwiększona w celu 

odzwierciedlenia odsetek i zmniejszona o dokonane płatności leasingowe. Ponadto wartość bilansowa 

zobowiązań z tytułu leasingu podlega ponownej wycenie w przypadku zmiany okresu leasingu, zmiany 

zasadniczo stałych opłat leasingowych lub zmiany osądu odnośnie do zakupu aktywów bazowych.  

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

Prace badawcze i rozwojowe 

Nakłady na prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętych z 

zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Są to:  

• działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy;  

• poszukiwanie, ocena i końcowa selekcja sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub 

wiedzy innego rodzaju;  

• poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń produktów, procesów, systemów lub usług;  

• formułowanie, projektowanie, ocena i końcowa selekcja nowych lub udoskonalonych 

materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.  

Grupa ujmuje nakłady na prace badawcze w ciężar kosztów w momencie ich poniesienia. Stanowią więc 

one element wyniku.  

Grupa ujmuje nakłady poniesione na prace rozwojowe, gdy spełniają między innymi następujące 

warunki (MSR 38, pkt 57): 

• występuje możliwość z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości 

niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;  

• jednostka jest w stanie udowodnić, że ma zamiar ukończenia składnika oraz jego użytkowanie 

lub sprzedaż;  

• składnik wartości niematerialnych odznacza się zgodnością do użytkowania lub sprzedaży;  

• jednostka jest w stanie określić, w jaki sposób składnik wartości niematerialnych będzie 

przynosił korzyści ekonomiczne;  
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• występuje dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych, które mają 

służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości 

niematerialnych; 

• nakłady związane z tym składnikiem są wiarygodnie ustalone.  

Nakłady te ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w odrębnej pozycji, w grupie wartości 

niematerialnych. 

Kryteria Oceny Prawdopodobieństwa Komercjalizacji Projektów 

Grupa w momencie rozpoczęcia prac nad danym projektem ocenia czy wydatki poniesione należy 

kwalifikować w ramach prac badawczych czy prac rozwojowych. W pierwszej kolejności ocenie 

podlega zakres danych prac, jakiego produktu dotyczy, jakie są wymagania regulacyjne względem tego 

produktu, jaki jest potencjał rynku, na którym ma zostać skomercjalizowany, a także kierownictwo 

Grupy ocenia prawdopodobieństwo otrzymania rejestracji i możliwości komercjalizacji według 

poniższych kryteriów decyzyjności.  

Grupa dokonuje wyraźnego rozróżnienia projektów pod kątem prawdopodobieństwa ich 

komercjalizacji. W konsekwencji jest możliwe określenie jak zostaną rozliczone koszty wynikające z 

ich realizacji. Koszty projektów, których komercjalizacja nie jest pewna zostaną zaliczone w koszty 

bieżącego okresu natomiast kapitalizowane są te, co do których komercjalizacja jest pewna zgodnie z 

warunkami MSR 38. Grupa wyznaczyła wewnętrzny poziom prawdopodobieństwa, którego osiągnięcie 

wskazywać będzie na to, iż dany projekt i jego nakłady będą mogły podlegać kapitalizacji – poziom ten 

został ustalony w wysokości nie niższej niż 70% prawdopodobieństwa. 

Kryteria decyzyjne do oceny prawdopodobieństwa odnoszą się do następujących elementów: 

1) wielkość i trend rynku, którego dany projekt dotyczy, 

2) zgodność nowego projektu z obecnym portfelem Grupy,  

3) zgodność nowego projektu z modelem komercyjnym Grupy,  

4) spełnienia wymagań rejestracyjnych w możliwie najkrótszym czasie, 

5) posiadanego zaplecza produkcyjnego i laboratoryjnego,  

6) wystarczalności środków finansowych lub potencjalnych źródeł finansowania poprzez już 

istniejące lub przyszłe umowy,  

7) uzyskanie niezależnej lub wewnętrznej opinii dotyczącej wdrożenia projektu.  

Projekty podlegają corocznej ocenie według tych samych kryteriów biznesowych jak i wymogów 

wskazanych powyżej zgodnych z par 57 MSR 38. 

Dotacje 

Grupa dokonuje oszacowania prawdopodobieństwa konieczności zwrotu otrzymanych dotacji. W 

zależności od przyjętego szacunku otrzymane dotacje mogą być zaliczone do wyniku w roku poniesienia 

koszów finansowanych dotacjami lub zawieszone na przychodach przyszłych okresów do czasu 

uzyskania racjonalnej pewności dotyczącej bezzwrotności otrzymanych kwot. 

Grupa wyznaczyła wewnętrzny poziom prawdopodobieństwa, którego osiągnięcie wskazywać będzie 

na to, iż przekazana przez NCBR dotacje (zaliczki bądź refundacje) nie będą musiały zostać zwrócone- 

poziom ten został ustalony w wysokości nie niższej niż 70% prawdopodobieństwa. 
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9. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

9.1. Podsumowanie działalności Spółki 

Spółka jest innowacyjną firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących 

celowaną degradację białek chorobotwórczych. Spółka koncentruje działalność na lekach na jednostki 

chorobowe w zakresie onkologii oraz w zakresie autoimmunologii. W obydwu rodzajach schorzeń, 

obecne leki nie zapewniają skuteczności lub powodują skutki uboczne.  

Stosowana przez Spółkę celowana degradacja białek przełamuje ograniczenia leków 

małocząsteczkowych oraz niszczy białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków wykorzystując 

przewagę farmakologiczną degraderów nad inhibitorami. Za pomocą tej innowacyjnej technologii, 

Spółka dysponuje o wiele szerszymi możliwościami odkrywania kandydatów na leki. 

Zaplecze badawczo–rozwojowe Spółki, w tym profesjonalna kadra naukowa oraz nowoczesne 

laboratoria, umożliwiają Spółce przeprowadzenie wszystkich wczesnych etapów rozwoju leków z 

wykorzystaniem technologii degradacji białek. Czyni to Spółkę europejskim liderem w tym zakresie.  

Spółka zakłada – w ramach modelu biznesowego – komercjalizację cząsteczki leczniczej stanowiącej 

kandydata na lek. Komercjalizacja nastąpi przez udzielenie licencji (ewentualnie sprzedaż) praw do 

uzyskanych wyników badań. Partnerów biznesowych Spółki będą stanowiły duże firmy 

farmaceutyczne, rozwijające i wdrażające nowe leki w oparciu o kandydatów na leki, które zostały 

opracowane przez podmioty zewnętrzne. Spółka planuje udzielenie licencji do wyników badań 

(ewentualnie ich sprzedaż) firmie farmaceutycznej, która w oparciu o swoje doświadczenie i potencjał 

operacyjny przeprowadzi dalsze fazy badań klinicznych, opracuje produkcję i wprowadzi lek na rynek 

polski oraz zagraniczny. Spółka zakłada udzielenie licencji na danego kandydata na lek jednemu 

podmiotowi na zasadzie tzw. partneringu, który to podmiot przejmie prawa do rozwoju i wdrożenia 

leku. Standardowo dokonywane jest to w oparciu o licencję na technologię i związane z nią patenty oraz 

know-how, o typowej strukturze obejmującej 3 etapy płatności: opłatę wstępną (ang. up-front payment), 

wielokrotne płatności zależne od realizacji kamieni milowych (ang. milestone payments) i tantiemy od 

sprzedaży leku (ang. royalties). 

Spółka realizuje obecnie 5 projektów badawczo-rozwojowych w zakresie odkrycia i opracowania 

skutecznych i innowacyjnych leków na choroby autoimmunologiczne i onkologiczne oraz 3 projekty 

platformowe (z czego 2 zakończone): 

• w I kwartale 2020 r. zostały zakończone prace nad projektem P1 (Opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron) 

(obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu, które Spółka zamierza 

wykonać we współpracy z firmami farmaceutycznymi); 

• pod koniec 2019 r. zakończono prace nad projektem P2 (Opracowanie zestawów 

laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy 

leków) (obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu, które Spółka zamierza 

wykonać we współpracy z firmami farmaceutycznymi); 

• projekt CT1 (Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, 

pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez 

indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego) znajduje się obecnie na 

etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, że projekt 

znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT2 (Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w 

terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego) znajduje się 

obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, 

że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 
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• projekt CT3 (Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako 

interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych) znajduje się obecnie na etapie 

optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Emitent szacuje, że projekt znajdzie 

się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.; 

• projekt CT4 (Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego 

degradera, w terapii raka jelita grubego) znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku 

wiodącego (ang. lead optimization) oraz ekspansji chemotypów drugiej serii do wyłonienia 

związku wiodącego. Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych między 

2023 r. a 2025 r.; 

• projekt CT5 (Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i 

reumatoidalnego zapalenia stawów) znajduje się obecnie na etapie ekspansji chemotypów do 

uzyskania związku wiodącego (ang. hit-to-lead), Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie 

I badań klinicznych między 2023 r. a 2025 r.; oraz 

• w maju 2020 r. zostały rozpoczęte prace nad projektem P3 (Rozwój zintegrowanej platformy 

technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek 

farmaceutyczny). 

Spółka dysponuje dodatkowo listą kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, które potencjalnie 

mogą stanowić atrakcyjnych kandydatów na leki z zakresu autoimmunologii oraz onkologii, które, w 

ocenie Spółki, będą interesujące dla firm farmaceutycznych mających silne zapotrzebowanie na nowe 

efektywne produkty. W efekcie nawet jeżeli obecne projekty znajdą się na etapie komercjalizacji, 

Spółka posiada kolejne projekty oparte o wytypowane już przez Spółkę zwalidowane cele molekularne. 

Spółka zatrudnia na Datę Prospektu 85 pracowników (co obejmuje również jedną osobę zatrudnioną w 

Spółce Zależnej) – 37 z nich posiada stopień naukowy doktora. Spółka zarządzana jest przez cztery 

osoby ze świat nauki, finansów i biotechnologii, tj. przez Thomasa Shepherda, Michała Walczaka, 

Aleksandrę Skibińską oraz Sylvaina Cottensa – kadra zarządzająca Spółki ma zatem wieloletnie, 

unikatowe oraz międzynarodowe doświadczenie. Pracownicy Spółki pochodzą z kilku różnych krajów, 

w dorobku naukowym mają ponad 200 publikacji naukowych oraz współpracowali łącznie przy ponad 

100 zarejestrowanych patentach. Zespół zdobywał doświadczenia w takich instytucjach jak: Harvard 

University, University of Cambridge, The Scripps Research Institute, UCSD, Merck & Co, Almac 

Group, Medivir, AstraZeneca, Novartis, Kymab i wiele innych. W celu zmotywowania i wynagrodzenia 

wysiłków zespołu Spółki – dostrzegając jednocześnie jego istotę dla rozwoju Spółki – Spółka 

wprowadziła Program Motywacyjny oparty na akcjach Spółki. Oprócz doskonałej kadry naukowej, 

Spółka posiada – działając we Wrocławskim Parku Technologicznym – nowoczesne zaplecze 

badawczo-rozwojowe, na które składają się powierzchnie laboratoryjne oraz biurowe. 

Spółka finansuje potrzeby kapitałowe głównie ze środków pieniężnych z dotacji NCBR oraz od 

akcjonariuszy w formie finansowania kapitałowego. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 

2020 r. Spółka zawarła z NCBR umowy na dofinansowanie projektów w łącznej wartości 175.129 tys. 

PLN (co obejmuje również dofinansowanie Projektu CT6, którego Emitent nie zamierza kontynuować), 

a w tym samym okresie Spółka w ramach emisji akcji (wcześniej udziałów) uzyskała 18.059 tys. PLN 

od inwestorów. Znaczna część działalności operacyjnej Spółki, jest zatem finansowana ze środków 

publicznych (z dotacji NCBR). W pozostałym zakresie, Spółka uzyskuje środki przez emisję akcji 

(wcześniej udziałów) w ramach rund finansowania skierowanych do ograniczonego kręgu inwestorów. 

W okresie od lipca 2020 r. do Daty Prospektu w kolejnych rundach finansowania Spółka pozyskała ok. 

14.600 tys. PLN. Do Daty Prospektu, Spółka nie osiągnęła przychodów z komercjalizacji projektów, 

nad którymi prowadzone są prace badawczo – rozwojowe i które są finansowane dotacjami. 
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9.2. Historia Spółki 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w dniu 7 listopada 2018 r. (data wpisania Spółki do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) spółki Captor Therapeutics sp. z o.o. (poprzedniczki 

prawnej Spółki). Spółka Captor Therapeutics sp. z o.o. (poprzedniczka prawna Spółki) powstała 30 

grudnia 2015 r. i została utworzona przez Michała Walczaka oraz Filipa Jelenia. 

Intensywny rozwój działalności Spółki miał miejsce w 2017 r., w którym to okresie Spółka 

przygotowywała się do podjęcia działalności operacyjnej, poszukując źródeł finansowania na 

działalność badawczo-rozwojową. 

W 2017 r. Spółka złożyła do NCBR trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę około 

28,4 mln PLN (podana kwota stanowi łączną kwotę dofinansowania NCBR – budżet projektów wynosi 

łącznie około 37,1 mln PLN). W wyniku rozpatrzenia wspomnianych wniosków i podpisania umów 

finansowania z NCBR, Spółka rozpoczęła w 2017 r. 3 projekty z wykorzystaniem środków publicznych: 

• „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych 

w rozwoju nowej klasy leków”, nad którym prace zostały sfinalizowane na koniec 2019 r. 

(maksymalna kwota dofinansowania z NCBR: 1.685.268,00 PLN, budżet projektu: 

2.165.085,00 PLN). Obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu – co 

oznacza, w szczególności to, że Spółka podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia w 

pełni własności intelektualnej oraz organizuje działania marketingowe i akcje informacyjne dla 

potencjalnych odbiorców produktu, w tym prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami z 

przemysłu farmaceutycznego nad wykorzystaniem platformy w ramach wspólnych projektów; 

• „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków 

terapeutycznych typu degron”, który został zakończony w lutym 2020 r. (maksymalna kwota 

dofinansowania z NCBR: 2.241.369,00 PLN, budżet projektu: 2.950.155,00 PLN). Obecnie 

trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu (w znaczeniu wskazanym powyżej); 

• „Rozwój nowych leków przeciwzapalnych specyficznie degradujących komórkowe receptory 

powierzchniowe”, na Datę Prospektu Emitent nie zamierza kontynuować wskazanego projektu 

(maksymalna kwota dofinansowania z NCBR wynosiła: 24.460.807,48 PLN, budżet projektu 

wynosił: 31.989.076,35 PLN). 

W związku z zaangażowaniem Spółki w realizację powyższych projektów Spółka zwiększyła w 2017 

r. zatrudnienie do 18 pracowników (stan na 31 grudnia 2017 r.), głównie o profilu naukowym 

koniecznym do efektywnego prowadzenia projektów. 

W latach 2017-2019 Spółka pozyskała kapitał na kontynuację jej działalności. Początkowo od głównego 

inwestora Spółki – Alternative Capital sp. z o.o. (tj. Alternative – byłego akcjonariusza Spółki) – w 

formie objęcia praw udziałowych (a po przekształceniu akcji) oraz pożyczek (zob. pkt. 15 „Transakcje 

z podmiotami powiązanymi” w odniesieniu do pożyczek), a w dalszej kolejności od inwestorów 

prywatnych w drodze objęcia przez nowych wspólników nowo wyemitowanych udziałów lub akcji. 

W celu dalszego rozwoju prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka złożyła w 2017 r. 

oraz 2018 r. kolejne 3 wnioski o dofinansowanie na łączną maksymalną kwotę około 82,8 mln PLN 

(podana kwota stanowi łączną kwotę dofinansowania NCBR – budżet projektów wynosi łącznie około 

105,1 mln PLN). W wyniku ich rozpatrzenia i podpisania umów o dofinansowanie Spółka rozpoczęła 

w 2018 r. 3 kolejne projekty: 

• „Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja 

terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych”, Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w 

fazie I badań klinicznych w 2023 r. (maksymalna kwota dofinansowania z NCBR: 

27.683.098,00 PLN, budżet projektu: 35.902.013,75 PLN); 
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• „Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, 

w terapii raka jelita grubego”, Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań 

klinicznych między 2023 r. a 2025 r. (maksymalna kwota dofinansowania z NCBR: 

25.510.680,00 PLN, budżet projektu: 32.041 906,25 PLN); 

• „Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego 

zapalenia stawów”, Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych między 

2023 r. a 2025 r. (maksymalna kwota dofinansowania z NCBR: 29.558.070,00 PLN, budżet 

projektu: 37.130.943,75 PLN). 

W celu obsługi projektów Grupa zwiększyła zatrudnienie w 2018 r. i 2019 r. do, odpowiednio, 47 

według stanu na 31 grudnia 2018 r. i 76 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 30 

czerwca 2020 r. oraz 85 na Datę Prospektu (co obejmuje również jedną osobę zatrudnioną w Spółce 

Zależnej). 

W dniu 7 listopada 2018 r. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Był to kolejny etap rozwoju 

Spółki nakierowanego na zwiększenie skali działalności w branży biotechnologicznej oraz uzyskanie 

większej elastyczności w pozyskiwaniu finansowania. 

W związku z rozwojem Spółki, od września 2019 r. Spółka wynajmuje dodatkową powierzchnię 

laboratoryjną we Wrocławskim Parku Technologicznym, aby usprawnić i zwiększyć pracę nad 

przeprowadzaniem badań nad nowymi cząsteczkami leczniczymi. 

Korzystając z pozyskanego zaplecza badawczego, oraz realizując misję ciągłego rozwoju, w 2019 r. 

oraz 2020 r., Spółka złożyła w NCBR 3 kolejne wnioski o dofinansowanie projektów rozwoju leków, 

na łączną kwotę maksymalną około 64,1 mln PLN (podana kwota stanowi łączną kwotę dofinansowania 

NCBR – budżet projektów wynosi łącznie około 81,0 mln PLN). W wyniku rozpatrzenia wspomnianych 

wniosków i podpisania umów finansowania z NCBR, Spółka rozpoczęła w 2020 r. 3 projekty z 

wykorzystaniem środków publicznych: 

• od 1 stycznia 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Opracowanie i rozwój kandydata 

na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie 

nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego 

czynnika transkrypcyjnego”, Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych 

w 2023 r. (maksymalna kwota dofinansowania z NCBR: 28.959.643,00 PLN, budżet projektu: 

36.389.016,25 PLN); 

• od 1 stycznia 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Opracowanie i rozwój 

nietoksycznych ligandów ligaz i ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych i 

nowotworów układu krwionośnego”, Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań 

klinicznych w 2023 r. (maksymalna kwota dofinansowania z NCBR: 27.411.400,00 PLN, 

budżet projektu: 34.411.900,00 PLN); 

• od 1 maja 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Rozwój zintegrowanej platformy 

technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek 

farmaceutyczny”, którego finalizację przewiduje się na I połowę 2023 r. (maksymalna kwota 

dofinansowania z NCBR: 7.759.469,50 PLN, budżet projektu: 10.135.628,75 PLN); 

W II połowie 2018 r. została założona spółka zależna Captor Therapeutics GmbH z siedzibą w Allschwil 

(numer w szwajcarskim rejestrze: CHE-469.137.510), działająca zgodnie z prawem szwajcarskim. 

Jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej jest Spółka. Głównym zadaniem Spółki Zależnej będzie aktywne 

przedstawicielstwo Spółki na terenie Szwajcarii, gdzie siedzibę posiada wiele podmiotów z branży 

farmaceutycznej, które mogą stać się potencjalnymi partnerami strategicznymi Spółki. Wpisuje się to w 

politykę Spółki budowania relacji z potencjalnymi branżowymi partnerami. 
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W 2020 r. Spółka została wybrana przez redakcję magazynu Scrip jako jedna z firm "Scrip’s 10 To 

Watch" na #BIOEurope Digital 2020 (jest to konferencji dla firm biotechnologicznych). Scrip jest 

wiodącym, międzynarodowym serwisem informacyjnym dla branży farmaceutycznej i 

biotechnologicznej. Nominowane firmy reprezentują najbardziej obiecujące podmioty zajmujące się 

odkrywaniem i opracowywaniem leków i są zapraszane do bezpłatnego udziału w konferencji BIO-

Europe Digital 2020. Spółka jest pierwszą firmą biotechnologiczną z Polski, która otrzymała taką 

nominację. 

W grudniu 2020 r. Spółka podpisała pierwszą umowę o współpracy z podmiotem z grupy Sosei 

Heptares, notowanym na giełdzie w Tokio globalnym liderem w projektowaniu i rozwoju leków 

celujących w białka GPCR. Umowa zakłada wspólne odkrywanie i rozwój nowych leków 

małocząsteczkowych do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych z wykorzystaniem 

technologii TPD Spółki oraz fachowej wiedzy Sosei Heptares na temat celów terapeutycznych (GPCR).  

9.3. Misja, wizja i wartości Spółki 

Misją Spółki jest rozwój leków najlepszych w klasie (ang. first in class), poprawiających jakość życia 

pacjentów. 

Wizją Spółki jest zbudowanie wielopokoleniowej firmy biofarmaceutycznej, która będzie rozwijać 

najwyższej jakości leki, kultywując wartości szacunku, naukowej doskonałości i nieustannej innowacji. 

Fundamentalne wartości na których zbudowana jest Spółka są następujące: 

• Prawość - postępowanie w zgodzie ze standardami etycznymi i moralnymi; 

• Współpraca - napotykane problemy są rozwiązywane poprzez współpracę i swobodny przepływ 

myśli, przy czym odpowiedzialność za rozwiązanie problemu jest przypisywana do określonej 

osoby, aby uniknąć negatywnych sporów kompetencyjnych i problemu rozmycia 

odpowiedzialności; 

• Naukowa doskonałość - Spółka akceptuje porażki naukowe, ale nie akceptuje niekompetencji 

lub braku obiektywności. Przeprowadzanie eksperymentów w sposób systematyczny i oparty o 

najwyższe naukowe standardy jakości, jak również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, 

stanowią integralną część procesu rozwoju leków; 

• Rozwój - stałe dążenie do doskonałości poprzez rozwój własny i rozwój zespołu. Nieustanny 

rozwój umiejętności naukowych jest równie istotny jak rozwój zdolności komunikacji 

międzyludzkich, zdolności przywódczych, planowania oraz realizacji zadań; 

• Dyscyplina - najwyższe osiągnięcia są wynikiem dobrego pomysłu, szczegółowego planowania 

krótko - i długo - terminowego, i zdyscyplinowanej realizacji planu. Każdy z tych czynników 

składowych stanowi odrębną umiejętność, którą należy stale rozwijać. „Powstanie pomysłu” 

jest wynikiem zdolności dostrzegania braków i nieścisłości w obecnym stanie wiedzy. 

„Planowanie” wymaga dogłębnego zrozumienia celu przedsięwzięcia oraz potrzebnych 

zasobów ludzkich i budżetowych do osiągnięcia celu w określonym czasie. „Realizacja planu” 

polega na pozostawaniu skoncentrowanym na celu i zdyscyplinowanej implementacji 

powierzonych zadań. 

9.4. Konkurenci Spółki 

Jako swoich konkurentów, Spółka postrzega w pierwszej kolejności firmy biofarmaceutyczne 

skoncentrowane na technologii celowanej degradacji białek, a więc: Arvinas, Kymera Therapeutics, 

Nurix Therapeutics oraz C4 Therapeutics (wszystkie z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) oraz 

koncerny farmaceutyczne, które również budują kompetencje w tym zakresie (np. Novartis, Genentech, 

AstraZeneca z siedzibą, odpowiednio, w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Wielkiej 
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Brytanii). Ponadto, firmy farmaceutyczne rozwijające kandydatów na leki w tych samych obszarach 

terapeutycznych (np. Celgene, Amgen, BioTheryX), mogą rozwinąć konkurencyjne terapie 

zmniejszające atrakcyjność rynkową projektów realizowanych przez Spółkę. 

9.5. Przewagi konkurencyjne 

Realizacja strategii i rozwoju Spółki będzie możliwa dzięki wymienionym poniżej przewagom 

konkurencyjnym. 

Zastosowanie potwierdzonej klinicznie metody celowanej degradacji białek w rozwoju leków 

Spółka jest firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących celowaną 

degradację białek chorobotwórczych. Spółka działa w obszarze chorób nowotworowych i 

autoimmunologicznych, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia, bądź też dostępne metody 

leczenia wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne. Spółka przeprowadza wszystkie prace badawczo-

rozwojowe związane z wczesnym etapem rozwoju leków. 

Technologia celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) przełamuje wiele 

z dotychczasowych ograniczeń leków, usuwając białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków, 

białka dla których nie ma możliwości opracowania klasycznych inhibitorów oraz wykorzystując 

potencjalną przewagę efektów farmakologicznych degraderów nad inhibitorami. 

Do pięciu najważniejszych zalet TPD w stosunku do innych podejść terapeutycznych należą: 

1. Zdolność do usuwania szerokiej gamy białek powodujących choroby, w tym białek 

strukturalnych, które są uważane za „niewyleczalne” przy użyciu klasycznych leków, takich jak 

inhibitory lub przeciwciała. 

2. Niższe dawki leku są potrzebne do uzyskania odpowiedzi terapeutycznej. Wysokie dawki leków 

prowadzą do występowania efektów niepożądanych i skutkują wyższymi kosztami leków. 

3. Przedłużony efekt terapeutyczny z powodu oddzielenia efektu terapeutycznego 

(farmakodynamika) od poziomu krwi (farmakokinetyka). 

4. Usuwanie aktywności białek chorobotwórczych z komórek zamiast jedynie ich hamowania. 

Degradacja białek eliminuje wszystkie patologiczne funkcje, podczas gdy hamowanie tylko 

wybrane. Hamowanie funkcji białek skutkuje ograniczonym działaniem leku, nabytą 

odpornością w nowotworach oraz koniecznością podawania wysokich dawek.  

5. Zdolność pokonywania odporności nowotworów na leki klasyczne. 

Mimo, że TPD jest względnie nowym obszarem terapeutycznym, leki oparte na TPD odnoszą sukcesy 

w onkologii, tj. Pomalyst / Imnovid (pomalidomid) i Revlimid (lenalidomid). Te degradery „pierwszej 

generacji” potwierdzają skuteczność kliniczną leków TPD, ale mają pewne ograniczenia w postaci 

skutków ubocznych, które Emitent chce pokonać dzięki swojemu nowatorskiemu podejściu. 

Emitent odróżnia się od innych firm biofarmaceutycznych specjalizujących się w TPD w następujący 

sposób jeśli chodzi o profil działalności i podejście do technologii TPD: 

1. Doświadczenie i wyciąganie wniosków z działań konkurentów – Emitent oraz kluczowe osoby 

zatrudnione przez Emitenta posiadają duże doświadczenie w relatywnie nowej i innowacyjnej 

technologii TPD, jednocześnie Emitent, mimo, iż jest jednym z liderów w wykorzystaniu 

technologii TPD nie jest pionierem w tej działalności, co pozwala Spółce uniknąć wczesnych 

pułapek odnoszących się do TPD i wyciągać wnioski z wyników działań konkurentów będących 

pionierami w tej dziedzinie; 

2. Szerokie spektrum stosowanych rodzajów TPD – Emitent wykorzystuje trzy różne rodzaje TPD 

(degradery bifunkcjonalne (tzw. BIDy), kleje molekularne, Obteron®), które pozwalają na 

zastosowanie różnych podejść dostosowanych do potrzeb każdego celu i choroby; 
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3. Koncentracja na ligazach E3 (tzw. Lilis) – Emitent mocno koncentruje swoją działalność na 

wykorzystaniu nowych ligaz E3, aby umożliwić osiągnięcie nowej klasy celów i wskazań. 

Dzięki ligazom E3 możliwa jest degradacja białek chorobotwórczych w poszczególnych 

tkankach lub organach, a nie w całym organizmie, co pozwala tak przeprowadzić proces 

degradacji, aby degradacja białka chorobotwórczego następowała tylko w miejscu jego 

występowania. Spółka posiada wiedzę i know-how w zakresie produkcji ligaz E3, która to 

produkcja jest prowadzona bezpośrednio w laboratoriach Spółki. 

Zastosowanie degradacji białek niedostępnych dla innych technologii w leczeniu śmiertelnych 

nowotworów i chorób autoimmunologicznych 

Technologia TPD jest szczególnie przełomowa w zakresie celowania w białka uznawane za niemożliwe 

do celowania (ang. Undruggable Proteome). Spółka obecnie rozwija pierwsze w klasie związki o 

potencjale terapeutycznym w leczeniu chorób takich jak choroby autoimmunologiczne i onkologiczne 

(rak wątrobokomórkowy, piersi, płuc, i jajnika). 

Celem TPD jest usunięcie dysfunkcyjnego białka na poziomie post-translacyjnym, czyli bez ingerencji 

w materiał genetyczny komórki. Wiele schorzeń jak na przykład choroby autoimmunologiczne, jest 

obecnie leczonych z zastosowaniem leków biologicznych tj. białek terapeutycznych (peptydy, 

przeciwciała lub ich fragmenty) i technologie nukleotydowe, które regulują aktywność receptorów 

białek chorobotwórczych. W wielu przypadkach różne receptory podlegają aktywacji tymi samymi 

aktywatorami białkowymi (ligandami), co skutkuje aktywacją kilku szlaków sygnalnych – tych 

prowadzących do rozwoju choroby oraz tych zaangażowanych w prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu. Tym samym inhibicja kilku receptorów lub wspólnego liganda powoduje nie tylko 

zahamowanie choroby, ale wpływa też negatywnie na inne mechanizmy kontrolne organizmu 

ludzkiego. Terapia taka prowadzi do wystąpienia silnych efektów ubocznych, co jest główną wadą 

dostępnych obecnie leków.  

Spółka stosuje opracowaną własnymi zasobami platformę technologiczną, która umożliwia wybiórczą 

degradację białek sygnalnych z zachowaniem pozostałych szlaków sygnalnych receptorów, 

minimalizując efekty uboczne terapii. Leki, nad którymi pracuje Spółka są również łatwiejsze w 

podawaniu (najczęściej doustnie) niż tradycyjne leki stosowane w przypadku części z wymienionych 

chorób zwłaszcza leki biologiczne.  

Przewagą technologii stosowanej przez Spółkę nad konwencjonalnymi metodami opracowywania 

leków jest również duża liczba celów molekularnych, dla których niedostępne są klasyczne metody 

opracowywania leków. W wyniku powyższego istnieje duża pula unikalnych białek nadających się do 

interwencji terapeutycznej, zapewniając Spółce wiele możliwości w otwieraniu kolejnych programów 

rozwoju leków, na które istnieje zapotrzebowanie rynkowe. Szerokie zastosowania terapeutyczne 

opracowywanych związków znacznie zwiększają ich potencjał rynkowy i obniżają ryzyko 

niepowodzenia prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych. 

Spółka realizuje programy badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie małocząsteczkowych 

związków terapeutycznych ukierunkowanych na leczenie chorób autoimmunologicznych i 

onkologicznych.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Institute for Health Metrics and Evaluation Uniwersytetu 

Waszyngtońskiego zachorowalność na choroby onkologiczne sukcesywnie wzrasta, w samym 2017 r. 

na choroby nowotworowe zmarło 9,6 mln ludzi, przy czym szacuje się, że około 100 mln ludzi w 2017 

r. chorowało na jakąś odmianę raka, co stanowi ponad podwójny wzrost w stosunku do roku 1990, w 

którym 45 mln ludzi chorowało na choroby onkologiczne. Według raportu „Global Oncology Trends 

2019 – therapeutics, clinical development and health system implications” opublikowanego przez 

IQVIA Institute for Human Data Science światowe wydatki na leki onkologiczne w 2018 r. wyniosły 

150 mld USD (z 12,9% wzrostem rok do roku). Szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat wartość rynku 

leków onkologicznych wzrośnie do poziomu około 220-250 mld USD. W okresie 2014-2018 
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opracowano 57 leków na 89 wskazań terapeutycznych w zakresie 23 rodzajów chorób onkologicznych. 

Tempo wzrostu jest stymulowane również rosnącą liczbą substancji czynnych stosowanych w leczeniu 

onkologicznym, które znajdują się w zaawansowanej fazie badań klinicznych. W okresie 2008-2018 

liczba tych cząsteczek wzrosła z blisko 500 do 849 w 2018 r. zgodnie z wyżej wskazanym raportem. W 

efekcie działalność Spółki wpisuje się w zapotrzebowanie rynkowe. 

Również w zakresie chorób autoimmunologicznych wzrasta wielkość rynku i zapotrzebowanie na nowe 

rozwiązania medyczne. Według raportu “Autoimmune Disease Therapeutics Market by Drug Class 

(Anti-Inflammatory, Antihyperglycemics, NSAIDs, Interferons, and Others), Indication (Rheumatic 

Disease, Type 1 Diabetes, Multiple Sclerosis, Inflammatory Bowel Disease and Others) and Sales 

Channel (Hospital Pharmacy, Drug Store & Retail Pharmacy, and Online Store): Global Opportunity 

Analysis and Industry Forecast, 2018–2025” opublikowanego przez Allied Market Research, w 2017 r. 

wartość rynku leków autoimmunologicznych wyniosła 109,93 mld USD i szacuje się, iż do 2025 r. 

wzrośnie do poziomu 153,32 mld USD. Do 2016 r. odkryto ponad 80 rodzajów chorób 

autoimmunologicznych, natomiast w samych tylko Stanach Zjednoczonych na choroby 

immunologiczne cierpi prawie 24 mln ludzi (dane za American Autoimmune Related Diseases 

Association). W 2016 r. opracowywanych było 311 nowych kandydatów na leki przeciw chorobom 

autoimmunologicznym. Dynamiczny rozrost rynku leków autoimmunologicznych powoduje, że 

programy badawczo-rozwojowe Spółki mające na celu rozwój nowych kandydatów na leki dla słabo 

wyleczalnych chorób trafiają w potrzeby rynkowe, w ramach których istnieje duże popyt na 

innowacyjne rozwiązania medyczne. Podobnie jak przy rynku leków onkologicznych, rosnąca wartość 

rynku leków autoimmunologicznych powoduje, że ten obszar działalności prowadzonej przez Spółkę 

jest bardzo atrakcyjny z komercyjnego punktu widzenia. 

Ukierunkowanie się na dwa wymienione obszary terapeutyczne (choroby autoimmunologiczne i 

onkologiczne), na które jest istotne zapotrzebowanie ze strony pacjentów, pozwala na budowanie 

zbalansowanego portfolio produktów z powodów omówionych poniżej. Po pierwsze, dla wielu chorób 

nowotworowych nie ma skutecznych terapii, a ich skutki są na tyle poważne, że wczesne etapy rozwoju 

klinicznego są przeprowadzane u pacjentów. Powyższe umożliwia wykonanie względnie szybkich 

badań pokazujących mechanizm działania leku (ang. proof of mechanism), co skutkuje zwiększeniem 

wartości rozwijanego kandydata na lek. Po drugie, leki celujące w nieuleczalne lub nieskutecznie 

leczone choroby nowotworowe, mają większe szanse na przyspieszony proces oceny przez instytucje 

nadzorujące (FDA, EMA), co z kolei umożliwia dużo szybszą i efektywną kosztowo komercjalizację 

wyników programu badawczego. Po trzecie, celując w choroby autoimmunologiczne, które w 

większości są przewlekłe i leczone wstrzykiwanymi lekami biologicznymi (takimi jak Humira® oraz 

Enbrel®, które są jednymi z najlepiej sprzedających się leków na świecie), Spółka otwiera nowe 

możliwości opracowywania leków doustnych na te schorzenia. Spółka oczekuje, że leki stosujące TPD 

będą prostsze i tańsze w produkcji od leków biologicznych i jednocześnie łatwiejsze w aplikowaniu 

pacjentom. 

Wykorzystanie innowacyjnej platformy technologicznej opartej o trzy mechanizmy degradacji białek i 

unikatową bibliotekę ligaz ubikwityny – 4 filary działalności Emitenta  

Spółka wykorzystuje w swojej działalności innowacyjną platformę technologiczną opartą o trzy 

mechanizmy działania (degradery bifunkcjonalne (tzw. BIDy), kleje molekularne, Obteron®) oraz 

unikatową na skalę światową bibliotekę ligaz ubikwityny (które Emitent określa nazwą własną „LiLis”). 

Są to 4 filary działalności Emitenta. 

Zastosowanie różnych mechanizmów degradacji białek umożliwia dostosowanie metody do potrzeb 

pacjentów. Przykładowo, kleje molekularne cechują się znakomitymi własnościami 

biofarmaceutycznymi, co umożliwia opracowanie leków podawanych doustnie, a ich własności 

mechanistyczne umożliwiają degradację klasy białek (czynników transkrypcyjnych), które pozostają 

nieosiągalne dla metod konwencjonalnych. Ponadto, Emitent opracował – w opinii Emitenta – 

nowatorskie, ulepszone kleje molekularne o zwiększonej selektywności. Degradery bifunkcjonalne 
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umożliwiają z kolei rozwój leków o bardzo wysokiej selektywności, minimalizując tym samym skutki 

uboczne wielu leków, oraz umożliwiają pokonywanie niektórych odporności w chorobach 

nowotworowych. Z kolei podejście wypracowane w Spółce tj. technologia Obteron®, pozwala na 

degradację białek w oparciu o tzw. naturalne, endogenne ligazy prowadzące do degradacji wybranych 

celów molekularnych, tym samym zapewniając wysoki profil bezpieczeństwa, który jest szczególnie 

pożądany w przypadku chorób przewlekłych (więcej informacji na temat technologii stosowanej przez 

Spółkę zob.  pkt. 9.9„Opis działalności Spółki” – „Opis programów” – „Technologia stosowana przez 

Spółkę”). 

Ponadto, platforma technologii degradacji białek zawiera bibliotekę białek indukujących degradację w 

naturalnych procesach biologicznych - ligaz ubikwityny (określane przez Emitenta jako „LiLis”). 

Biblioteka ta zawiera ponad 100 ligaz ubikwityny, które cechują się różnymi własnościami zależnie od 

kontekstu biologicznego, między innymi, występowaniem w wybranych narządach, tkankach lub 

chorobach. Tak bogaty i unikatowy na skalę światową zasób ligaz ubikwityny umożliwi Spółce 

realizację strategii długoterminowej dzięki zdolności eliminacji choroby zależnie od miejsca 

występowania. 

Europejski lider w wykorzystaniu celowanej degradacji białek w opracowaniu leków 

Spółka rozpoczęła badania celowanej degradacji białek w 2017 r., kiedy ten obszar działalności zaczynał 

dopiero istnieć. Zaplecze badawczo–rozwojowe Spółki, w tym w szczególności profesjonalna kadra 

naukowa oraz nowoczesne laboratoria umożliwiają Spółce przeprowadzenie wszystkich wczesnych 

etapów rozwoju leków z wykorzystaniem technologii degradacji białek. Czyni to Spółkę europejskim 

liderem w wykorzystaniu metody celowanej degradacji białek.  

Dodatkowo, firmy biotechnologiczne stosujące tradycyjne metody nie są w stanie pokryć dużej części 

białkowych celów molekularnych, które mogą zostać pokryte metodą celowanej degradacji białek, co 

skutkuje tym, że Spółka posiada istotną przewagę w zakresie celów molekularnych, które może obrać. 

Mimo tego, że technologia TPD jest młoda w kategoriach przemysłu farmaceutycznego, niektóre 

podmioty cieszą się już wysokim zainteresowaniem wielkich koncernów farmaceutycznych. Arvinas 

Holding Company Inc, Nurix Inc., C4 Therapuetics Inc. oraz Kymera Therapeutics Inc. są przykładami 

spółek z siedzibą w Stanach Zjednocznych, które zawarły transakcje na wczesnym etapie (ang. early 

stage deals) z dużymi koncernami farmaceutycznymi. Wszystkie z tych firm z sukcesem 

przeprowadziły pierwsze oferty publiczne na NASDAQ, pracując jedynie nad lekami w fazie 

przedklinicznej. W ocenie Emitenta, wskazany trend w sektorze farmaceutycznym, w szczególności w 

zakresie transakcji odnoszących się do TPD, będzie kontynuowany z korzyścią dla projektów 

realizowanych przez Emitenta. 

Spółka prowadzi działalność w Polsce, gdzie istnieje środowisko wspierające i ułatwiające prowadzenie 

działalności badawczo-rozwojowej 

Innowacyjna działalność badawczo-rozwojowa w zakresie prowadzonym przez Spółkę może 

wykorzystywać dofinansowanie od instytucji publicznych, które jest dostępne w Polsce, co często 

pozwala na sfinansowanie prowadzonych projektów badawczo–rozwojowych w dużej części z 

bezzwrotnych dotacji lub grantów. Łączna kwota dofinansowania od NCBR, na którą Spółka zawarła 

umowy, wynosi ponad 175 milionów PLN na 6 projektów badawczo-rozwojowych (co obejmuje 

również dofinansowanie Projektu CT6, którego Emitent nie zamierza kontynuować) oraz dodatkowo na 

3 projekty platformowe, z których 2 realizowane były w konsorcjum z innym podmiotem, a jeden 

realizowany jest samodzielnie przez Spółkę. Finansowanie ze środków publicznych stanowi obecnie, i 

Spółka oczekuje, że w przyszłości również będzie stanowić, istotne źródło finansowania projektów 

prowadzonych przez Spółkę. Dzięki umiejętnemu korzystaniu ze źródeł publicznych finansowania, 

Spółka może pozyskiwać finansowanie kapitałowe (poprzez emisję akcji) na rozwój projektów jedynie 

w ograniczonym zakresie ograniczając tym samym potrzebę dużych rund inwestycyjnych. 
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Spółka, prowadząc działalność w Polsce, dysponuje również dostępem do wysoko wykwalifikowanego 

kapitału ludzkiego, w tym w szczególności nawiązuje współpracę ze specjalistami o odpowiednim 

profilu edukacyjnym oraz doświadczeniu branżowym. Kadra naukowa Spółki jest zbudowana głównie 

z wysoko wykwalifikowanych osób, które ukończyły w Polsce lub za granicą uczelnie lub instytucje 

oraz posiadają znaczące doświadczenie zawodowe w spółkach z branży biotechnologicznej i 

farmaceutycznej. Spółka stara się rekrutować młodszą kadrę spośród najbardziej utalentowanych 

studentów najlepszych polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich w zakresie biotechnologii. 

Dodatkową korzyścią wynikającą z prowadzenia przez Spółkę działalności w Polsce są znacznie niższe 

koszty prowadzenia badań niż w krajach Europy Zachodniej, w USA bądź Japonii, w szczególności ze 

względu na bardziej korzystne koszty wynagrodzenia w Polsce niż za granicą. W konsekwencji, Spółka 

angażuje dużo mniej środków własnych – w porównaniu do zagranicznych konkurentów – w celu 

przeprowadzania badań, jednocześnie zachowując ten sam międzynarodowy standard. 

Wsparcie dla działalności badawczo – rozwojowej w Polsce przejawia się również w funkcjonowaniu 

parków technologicznych, które umożliwiają dostęp do powierzchni biurowej i laboratoryjnej na 

korzystnych warunkach i w atrakcyjnych lokalizacjach. Laboratoria Spółki są również zlokalizowane w 

jednym z parków technologicznych – we Wrocławskim Parku Technologicznym. Wrocławski Park 

Technologiczny to największa w Polsce instytucja biznesowa, pełniąca funkcję ośrodka innowacyjnego, 

w którym działają dynamicznie rozwijające się firmy z zapleczem badawczym. Na terenie 

Wrocławskiego Parku Technologicznego działają firmy innowacyjne, przedsiębiorcy i naukowcy 

z sektora badawczo-rozwojowego. 

Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym od początku swojego istnienia, 

wynajmując na jego terenie pomieszczenia laboratoryjne wraz z wysokiej klasy sprzętem badawczym. 

Dzięki nowoczesnemu oraz najbardziej zaawansowanemu technologicznie zapleczu badawczo-

rozwojowemu, Spółka może sprawnie realizować działania badawczo-rozwojowe i optymalizować 

koszty działalności. Wrocławski Park Technologiczny, dokonując inwestycji infrastrukturalnych w 

postaci, m.in. budowy nowych budynków, umożliwia Spółce rozwój bez konieczności zmiany 

lokalizacji, czego wyrazem jest wynajem przez Spółkę dodatkowej powierzchni laboratoryjnej od 

września 2019 r. w nowo przystosowanym budynku na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego 

(więcej informacji znajduje się w rozdziale „Opis działalności Spółki - Istotne rzeczowe aktywa trwałe 

i wartości niematerialne”). Emitent najmuje na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego na 

wyłączność ok. 1100 m2 powierzchni laboratoryjnej, przy czym Emitent może powiększyć 

powierzchnię laboratoryjną, zgodnie z potrzebami Emitenta. Laboratorium Emitenta wyposażone jest 

w najnowocześniejsze sprzęty, w tym w szczególności: chromatografy do oczyszczania białek np. ligaz 

E3, sprzęt do pomiarów spektroskopowych np. umożliwiający śledzenie ubikwitynacji i degradacji 

białek, sprzęt do badań z zakresu biologii strukturalnej i modelowania oraz 18 dygestoriów chemicznych 

na powierzchni około 400 m2. 

Silny i doświadczony zespół zarządzający z udowodnionymi przełomowymi odkryciami oraz 

transakcjami licencyjnymi w zakresie biotechnologii oraz wykwalifikowany i zmotywowany zespół 

pracowników 

Jedną z głównych przewag konkurencyjnych Grupy są dekady zgromadzonego, unikatowego oraz 

międzynarodowego doświadczenia osób zarządzających Grupą, a także specjalistyczna i wysoce 

wykwalifikowana kadra badawcza. Grupa zarządzana jest przez zespół czterech osób powiązanych ze 

światem nauki, finansów i branży biotechnologicznej, tj. przez Michała Walczaka, Aleksandrę 

Skibińską, Sylvaina Cottensa oraz Thomasa Shepherda.  

Michał Walczak jest członkiem Zarządu Spółki – Dyrektorem Naukowym (ang. chief scientific oficer, 

CSO), odpowiedzialnym za realizację badań i opracowywanie projektów pod kątem naukowym. Z 

wykształcenia jest biofizykiem z doktoratem uzyskanym na Politechnice Federalnej w Zurychu, tytułem 

magistra Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadził badania na University of Virginia, i doświadczeniem 

podoktorskim w Instytucie Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera w Bazylei (Novartis 
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Research Foundation). Specjalizuje się w mechanistycznych aspektach struktury i funkcji białek ze 

szczegółową znajomością oddziaływań molekularnych, spektroskopią magnetycznego rezonansu 

jądrowego białek i biologią chemiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży badawczo-

rozwojowej. 

Aleksandra Skibińska ma dziesięcioletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów, tworzeniu 

strategii finansowych oraz analizie otoczenia biznesowego. Jest członkiem Zarządu – Dyrektorem 

Finansowym (ang. chief financial oficer, CFO) i nadzoruje prace związane ze strategią finansową, 

koordynuje i nadzoruje realizację projektów z funduszy europejskich. Aleksandra Skibińska jest 

absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: bankowość, 

ubezpieczenia i rynki kapitałowe. Posiada również dyplom studiów podyplomowych Akademii Leona 

Koźmińskiego, kierunek: kontroler finansowy. 

Thomas Shepherd posiada ponad 25 lat doświadczenia w spółkach farmaceutycznych oraz 

biotechnologicznych oraz osiągnięcia jako CEO i wiceprezes w USA, Europie i Australii. W odniesieniu 

do współpracy z podmiotami farmaceutycznymi, prowadził oraz zamknął 12 transakcji licencyjnych, z 

czego jedna z nich (Rebetrol/Intron A) w szczytowym momencie osiągnęła sprzedaż na poziomie 2 mld 

USD rocznie. Dodatkowo, był odpowiedzialny za przejęcie 3 spółek, za przeprowadzenie 6 prywatnych 

rund inwestycyjnych oraz uczestniczył w dwóch pierwszych publicznych ofertach akcji (IPO) (w 

Australii oraz UK). Posiada doktorat z Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania) i 

ukończył Program Doskonalenia dla Osób Zarządzających (Continuing Executive Programme) w 

London Business School w Londynie. W Spółce Thomas Shepherd od dnia 20 stycznia 2021 r. pełni 

funkcję Prezesa Zarządu, wcześniej pełnił funkcję Dyrektora do spraw rozwoju biznesu (ang. Chief 

Business Officer), jest odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz relacji biznesowych Grupy. 

Sylvain Cottens posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży biotechnologicznej, przez długi czas 

związany z Novartis AG, czołową spółką biotechnologiczną ze Szwajcarii (pełnił rolę szefa na świat 

(Global Head) centrum Chemii Proteomicznej). Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie chemii 

medycznej i rozwoju leków. Podczas swojej kariery przyczynił się do odkrycia oraz rozwoju takich leków 

jak GilenyaTM, AfinitorTM oraz wielu innych kandydatów na leki (testowanych podczas II i III fazy badań 

klinicznych). Posiada stopień doktora chemii organicznej uzyskany na Politechnice Federalnej w 

Lozannie (fr. École Polytechnique Fédérale de Lausanne) oraz staż podoktorski przeprowadzony na 

California Institute of Technology. W Spółce jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie 

strategii badawczo-naukowych oraz nadzoruje działalność Spółki w zakresie chemii i pełni w Spółce 

funkcję Pierwszego Wiceprezesa do spraw Chemii (ang. Senior Vice President Chemistry). 

Oprócz wskazanych powyżej osób zarządzających, Spółka dysponuje wykwalifikowanym zespołem 

badawczym pochodzącym z kilku różnych państw. Spółka ma również bardzo silne wsparcie ze strony 

doświadczonej Rady Nadzorczej, która zapewnia wsparcie w zakresie doświadczenia branżowego, 

międzynarodowej sieci kontaktów jak również kompetencji finansowych (zob. szerzej informacje na 

temat Rady Nadzorczej w pkt. 13 „Zarządzanie i Ład Korporacyjny”). Spółka zatrudnia na Datę 

Prospektu 85 pracowników (co obejmuje również jedną osobę zatrudnioną w Spółce Zależnej). Spółka 

korzysta z doświadczenia pracowników pochodzących z kilku różnych krajów. Pracownicy Spółki 

(według stanu na Datę Prospektu) mają w dorobku naukowym ponad 200 publikacji naukowych oraz 

współpracowali łącznie przy ponad 100 zarejestrowanych patentach. Zespół Spółki zdobywał 

doświadczenia z zakresu rozwoju leków lub dziedzin pokrewnych w takich instytucjach jak: Harvard 

University, University of Cambridge, The Scripps Research Institute, UCSD, Merck & Co, Almac Group, 

Medivir, AstraZeneca, Novartis, Kymab i wiele innych.  

Niezależnie od wieloletniego doświadczenia w branży biotechnologicznej i znacznych osiągnięć 

naukowych, źródłem sukcesu zespołu naukowego Spółki jest również pasja i zaangażowanie w rozwój 

nowych terapii w zakresie chorób, na które obecnie nie ma skutecznych leków. Spółka w celu 

zmotywowania i wynagrodzenia wysiłków zespołu wprowadziła program motywacyjny oparty na 
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akcjach Spółki (program motywacyjny został szerzej opisany w pkt. 12 „Ogólne informacje o Emitencie” 

– „Program Motywacyjny” Prospektu), który, jak oczekuje Spółka, będzie stanowił dodatkowy element 

motywujący dla pracowników oraz zwiąże pracowników ze Spółką, zapewniając im udział w przyszłym 

wzroście wartości Spółki, który będzie rezultatem osiągniecia celów Spółki oraz postępu w 

komercjalizacji leków. 

Szerokie zaplecze zwalidowanych celów molekularnych mogących stanowić kandydatów na leki 

Spółka dysponuje listą kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, które mogą stanowić 

atrakcyjnych kandydatów na leki z zakresu autoimmunologii oraz onkologii, które, w ocenie Spółki, 

będą interesujące dla firm farmaceutycznych mających silne zapotrzebowanie na nowe efektywne 

produkty. W efekcie nawet jeżeli obecne projekty znajdą się na etapie komercjalizacji, Spółka posiada 

kolejne projekty oparte o wytypowane przez Spółkę zwalidowane cele molekularne, które stanowią 

istotny element wartości oraz know-how Spółki. 

Dzięki szerokiemu zapleczu zwalidowanych celów molekularnych dostępnych dla Spółki, Spółka ma 

zamiar rozbudować swoją platformę przez współpracę z innymi firmami farmaceutycznymi w celu 

odkrycia nowych związków oraz kandydatów na leki, które będą łączyły know-how oraz własność 

intelektualną Spółki ze środkami finansowymi jej partnerów. 

9.6. Strategia 

Strategia Spółki oparta jest o założenie budowania przewagi konkurencyjnej wynikającej z innowacji i 

koncentracji na rozwoju platformy technologicznej oraz zbudowania kompetencji w zakresie biologii 

procesów degradacji. W ramach przyjętej strategii Spółka zamierza dążyć do maksymalizacji wartości 

Spółki dla akcjonariuszy poprzez realizację celu krótkoterminowego i długoterminowego. 

• Strategia Spółki w krótszym horyzoncie czasu (tj. w horyzoncie 2-3 lat) skupia się na rozwoju 

nowotworowych terapii celowanych i na dalszym rozwoju i udoskonaleniu platformy 

technologicznej, która umożliwi wejście technologii w nowe obszary terapeutyczne takie jak: 

choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby zakaźne oraz choroby przewlekłe w których 

szczególnie istotna jest minimalizacja skutków ubocznych. Realizacja strategii w krótszym 

horyzoncie skupia się na: 

o zastosowaniu tzw. klejów molekularnych w indukcji degradacji białek 

nowotworowych. Wybór klejów molekularnych jako formy degraderów stanowi istotną 

przewagę farmakologiczną nad podejściami konkurencyjnymi. Jest to technologia 

skuteczna i prostsza do zastosowania niż rozwiązania alternatywne, jednocześnie, kleje 

molekularne opracowane przez Emitenta są nowatorskie oraz o zwiększonej 

selektywności.  

o intensywnym rozwoju projektów nowotworowych, ponieważ umożliwiają one 

najszybszy rozwój leków oraz badanie odpowiedzi terapeutycznej już w pierwszej fazie 

badań klinicznych. Wybór ten przekłada się na brak konieczności wykonania 

czasochłonnych badań toksykologicznych w początkowych fazach rozwoju leku.  

o zastosowaniu przez Spółkę na szeroką skalę ligaz E3 w procesach degradacji białek 

dzięki którym Spółka ma zamiar wejść w nowe obszary terapeutyczne. Wybór 

odpowiedniej ligazy E3 pozwala na specyficzną degradację białek chorobotwórczych 

zależnie od kontekstu biologicznego, przykładowo w poszczególnych narządach, 

tkankach czy przedziałach komórkowych. To z kolei pozwala zminimalizować ilość 

skutków ubocznych leku. 

Zaletą zastosowanej strategii krótkoterminowej jest możliwość szybkiego wykazania (już w 

pierwszej fazie badań klinicznych), że lek opracowany w oparciu o projekt badawczo-
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rozwojowy Spółki jest skuteczny, co powinno przełożyć się na wartość komercyjną projektu 

oraz szybki wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. 

• Strategia w dłuższym horyzoncie czasu (tj. w horyzoncie czasu przekraczającym 2-3 lata) oparta 

jest o rozwój kandydatów na leki w onkologii jak dotychczas, ale dodatkowo w innych 

obszarach terapeutycznych, tj. w chorobach autoimmunologicznych. Wzbogacenie portfolio o 

zwalidowane cele molekularne w choroboach autoimmunologicznych kreauje elementy 

innowacyjne przez doustną formę podania leku oraz istotnie przedłużoną efektywność, co 

spowoduje, że pacjenci nie będą musieli być hospitalizowani. Drugim elementem tej części 

strategii jest dalszy rozwój platformy technologii degradacji białek, w szczególności z 

wykorzystaniem ligaz E3, co umożliwi podejmowanie współpracy z przemysłem 

farmaceutycznym oraz poszerzenie obszarów terapeutycznych dla technologii TPD. Badania 

związane ze strategią długoterminową są dokonywane przez Spółkę w dłuższym horyzoncie 

czasowym niż badania związane z projektami onkologicznymi, jednakże potencjalna wartości 

komercyjna projektów autoimmunologicznych jest, co do zasady, większa niż projektów 

onkologicznych, co wynika, między innymi, z długości okresu leczenia chorób, który przekłada 

się na poziom sprzedaży leków. 

Skoncentrowanie się wyłącznie na działalności badawczo–rozwojowej w zakresie metody celowanej 

degradacji białek 

Spółka prowadzi wyłącznie działalność polegającą na odkrywaniu i opracowywaniu kandydatów na leki 

(tj. związków chemicznych o wysokim potencjale terapeutycznym (wykazanym przynajmniej w 

układzie eksperymentalnym) oraz o pożądanych właściwościach farmakologicznych, które nie zostały 

jeszcze zarejestrowane jako leki)) używając innowacyjnej metody celowanej degradacji białek (ang. 

Targeted Protein Degradation, TPD). TPD przełamuje dotychczasowe ograniczenia leków 

małocząsteczkowych oraz niszczy białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków wykorzystując 

przewagę farmakologiczną degraderów nad inhibitorami. Spółka jest jedną z nielicznych firm 

koncentrujących się na stosowaniu metody degradacji białek w leczeniu chorób, których odporność na 

konwencjonalne metody leczenia jest wysoka lub wykazują one efekty uboczne.  

W efekcie działalność Spółki i jej zasoby kapitałowe oraz ludzkie są skoncentrowane prawie wyłącznie 

na udoskonalaniu procesu odkrywania i opracowywania celów molekularnych z wykorzystaniem 

metody degradacji białek, skupiając są wyłącznie na czynnościach badawczo-rozwojowych. 

Sprofilowanie działalności Spółki tylko na działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnych 

leków powoduje, iż Spółka jest w stanie racjonalnie i efektywnie zaplanować rozłożenie projektów w 

stosunku do jej zasobów operacyjno-kadrowych oraz oszacować kosztorys danego projektu. 

Minimalizuje to ryzyko wystąpienia niespodziewanych niedoborów finansowych lub problemów 

logistycznych projektu. 

Technologia celowanej degradacji białek przejawia więcej korzyści nad tradycyjnymi metodami, np. 

inhibitorami. Inhibitory poprzez blokadę danej funkcji białka mogą wpływać negatywnie na inne 

mechanizmy kontrolne organizmu ludzkiego. Terapia taka prowadzi do wystąpienia silnych efektów 

ubocznych, co jest główną wadą dostępnych obecnie leków. Metoda stosowana przez Spółkę natomiast 

jest w stanie wyłączyć większość lub wszystkie funkcje danego celowanego białka, unikając lub 

minimalizując tym samym efekty uboczne terapii. Co więcej, leki opracowywane na podstawie 

degraderów białka są podawane pacjentom w przystępniejszej formie, tj. zazwyczaj doustnie. 

Konsekwencją innowacyjności metody degradacji białek oraz liczby dostępnych celów molekularnych 

jest względnie niskie ryzyko, iż konkurenci Spółki podejmą pracę nad tym samym związkiem 

chemicznym dla tego samego wskazania terapeutycznego. Wielkość bibliotek związków chemicznych 

jest na tyle duża na obecnym etapie rozwoju technologii degraderów, iż podmioty działające w tej 

niszowej gałęzi biotechnologii nie są w stanie w krótkim czasie ich wyczerpać pod kątem możliwości 

rozwoju leków i zastrzeżenia praw własności intelektualnej na dane wskazanie. W konsekwencji, w 
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ocenie Spółki, stosunkowo wczesny etap rozwoju technologii celowanej degradacji białek powoduje, iż 

prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka, że Spółka lub któryś z podmiotów prowadzących 

równolegle do Spółki badania związane z celowaną degradacja białek będą pracowały nad tym samym 

związkiem chemicznym dla tego samego wskazania terapeutycznego jest stosunkowo niskie. 

Skoncentrowanie działalności badawczo–rozwojowej na nieuleczalnych jednostkach chorobowych lub 

takich których leczenie nie daje satysfakcjonujących rezultatów  

Spółka w ramach strategii krótkoterminowej koncentruje się na opracowywaniu leków na jednostki 

chorobowe w zakresie onkologii, a w strategii długoterminowej – na opracowywaniu leków w zakresie 

autoimmunologii. W obydwu rodzajach schorzeń obecne leki nie zapewniają odpowiedniej skuteczności 

lub przejawiają skutki uboczne. Ponadto, na rynku leków biologicznych oraz klasycznych inhibitorów 

pracuje obecnie duża liczba firm biotechnologicznych, a liczba możliwych nowych rozwiązań 

wykorzystujących te techniki jest ograniczona i kosztowna. Wykorzystując rozwijającą się technologię 

degradacji białek, Spółka ma o wiele większą szansę na odkrycie kandydatów na leki jednostek 

chorobowych ze znaczącą, niezaspokojoną potrzebą medyczną. 

TPD może zostać zastosowana do obszernego katalogu potencjalnych celów molekularnych i wskazań 

terapeutycznych, z których wiele nie zostało do tej pory zaspokojonych. Oznacza to, że kandydaci na leki 

opracowani przez Spółkę w zakresie tych chorób mogą mieć istotne znaczenie komercyjne dla 

globalnych firm farmaceutycznych, które są szczególnie zainteresowane współpracą badawczo-

rozwojową i licencyjną lub licencjami w fazie przedklinicznej i klinicznej, które z kolei często są 

związane ze znaczącymi płatnościami na rzecz inicjatorów projektu. W samym 2018 r. (dane za IQVIA 

Pharma Deals 2018) zostało zawartych około 700 transakcji dotyczących rozwiązań w zakresie chorób 

onkologicznych (wliczając w to, m.in., gotowe produkty, udzielenie licencji, współprace badawczo-

rozwojowe nad lekami). 

Zawiązanie partnerstwa z firmami farmaceutycznymi 

Ze względu na długi cykl inwestycyjny oraz znaczny kapitał, który jest niezbędny do wprowadzenia 

pojedynczego programu badawczo-rozwojowego na rynek, Spółka zamierza podjąć strategiczną 

współpracę opartą na zasadach partneringu z niektórymi z największych firm farmaceutycznych. W tym 

celu Spółka uczestniczy w konferencjach oraz spotkaniach naukowych, a także publikuje opracowania 

naukowe w renomowanych pismach branżowych, mając na celu dotarcie do potencjalnych partnerów z 

branży farmaceutycznej. Kadra Spółki zaangażowana w budowanie relacji z tymi partnerami posiada 

wieloletnie doświadczenie pracy w dużych firmach farmaceutycznych na poziomie międzynarodowym 

(Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Azja) oraz do tej pory (w poprzednich miejscach pracy) 

zawarła transakcje licencyjne lub partneringowe z większością z 10 największych firm 

farmaceutycznych na świecie. 

Partnering pozwala dzielić ryzyko i korzyści z odkrycia lub opracowania innowacyjnego leku pomiędzy 

firmę biotechnologiczną i partnera farmaceutycznego. Efektem współpracy ze strategicznym partnerem 

powinno być zapewnienie kapitału oraz innych zasobów koniecznych do przeprowadzenia dalszych 

badań przedklinicznych oraz klinicznych, rejestracji leku, a w dalszej kolejności produkcji leku, jego 

dystrybucji i wprowadzenia na światowy rynek. Spółka zakłada, że partnering będzie prowadzony w 

dwóch modelach współpracy opisanych szerzej w punkcie 9.7 „Opis działalności Spółki – Model 

biznesowy”. 

Spółka oczekuje, że nawiązanie współpracy partneringowej przy opracowywaniu leków innowacyjnych 

nastąpi już na etapie badań przedklinicznych. 

Spółka budując swoją strategię opiera się na doświadczeniach innych firm biotechnologicznych o 

zbliżonym profilu działalności w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Według raportu 

EvaluatePharma w 2017 r. łączna wartość opłat wstępnych (up-front payments) dla firm 

biotechnologicznych wyniosła około 4,2 mld USD. 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

109 

Wykorzystanie możliwości stwarzanych przez wsparcie działalności badawczo–rozwojowej poprzez 

środki publiczne 

Jednym z elementów strategii Spółki jest także możliwość wykorzystania dofinansowania ze środków 

publicznych działalności badawczo-rozwojowej jako innowacyjnej gałęzi gospodarki. Dotychczas 

Spółka w ramach 9 projektów badawczo-rozwojowych zawarła z NCBR umowy w przedmiocie 

finansowania publicznego na poziomie ponad 175 milionów PLN (co obejmuje również dofinansowanie 

Projektu CT6, którego Emitent nie zamierza kontynuować). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

prowadzony na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji nadzorowany przez NCBR, z którego Spółka 

finansuje swoje projekty badawczo-rozwojowe, odnosi się do wniosków złożonych w perspektywie 

czasowej obejmującej lata 2014-2020, przy okresie ukończenia projektów do 2023 r. 

Uzyskanie finansowania ze strony agencji rządowych pozwala Spółce finansować zewnętrznie znaczną 

część bieżących prac badawczo-rozwojowych, co umożliwia wykorzystanie finansowania kapitałowego 

Spółki jako wkład własny uzupełniający środki publiczne oraz pozostałe koszty ponoszone przez Spółkę 

(koszty ogólno-zarządcze i administracyjne). 

W konsekwencji, Spółka może prowadzić większą liczbę projektów badawczo-rozwojowych niż 

miałoby to miejsce w innym przypadku. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój był pomocny dla Spółki, jeżeli chodzi o tworzenie jej 

programów badawczo-rozwojowych i wzniesienie ich na kolejny poziom wartości. Jednakże, po 

pozyskaniu środków w ramach Oferty oraz od partnerów z branży farmaceutycznej, Spółka zamierza 

zdywersyfikować źródła finansowania i finansować część projektów ze środków niepublicznych. 

Umożliwi to również Spółce elastyczniejsze i efektywniejsze planowanie realizacji takich projektów, 

ponieważ Spółka nie będzie związana niektórymi ograniczeniami narzucanymi przez NCBR – na 

przykład obowiązek przeprowadzania przetargów przy składaniu zamówień (gdzie najważniejszym 

czynnikiem wyboru jest cena). 

9.7. Model biznesowy 

Działalność Spółki polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych związanych z wczesnym 

etapem rozwoju innowacyjnych leków na atrakcyjne cele terapeutyczne, wśród których brakuje 

skutecznych oraz bezpiecznych terapii, z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów działania 

substancji aktywnych. 

Prowadzona przez Spółkę działalność wypełnia niszę rynkową powstałą wskutek redukcji działów B+R 

w dużych firmach farmaceutycznych, który to trend od kilkunastu lat można zaobserwować na rynku. W 

celu zapełnienia powyższej niszy w procesie opracowania leków, duże firmy farmaceutyczne szukają 

wyspecjalizowanych mniejszych spółek biofarmaceutycznych skupionych tylko na działalności 

badawczo–rozwojowej i rozwijających leki na wczesnym etapie badań – tj. takich firm jak Spółka.  

Obiecujące wyniki działalności badawczo-rozwojowej (zwykle tzw. “proof of concept”) takich spółek 

biofarmaceutycznych są podstawą do wejścia we współpracę z dużymi firmami farmaceutycznymi, która 

to współpraca może polegać na nabyciu takiej spółki lub wykupieniu praw własności intelektualnej do 

rozwijanego leku (lub opracowywanych kandydatów na leki). Taki model współpracy jest korzystny dla 

obydwu stron. Z jednej strony zapewnia małym spółkom biotechnologicznym finansowanie i 

doświadczenie w końcowych fazach rozwoju leku, a dużym firmom farmaceutycznym dostęp do 

najnowszych rozwiązań biotechnologicznych, szeroką ekspertyzę twórców spółek biotechnologicznych 

czy nowoczesne technologie rozwijane w tych spółkach. Inwestowanie w zróżnicowane obszary badawcze 

w ramach struktury dużej firmy farmaceutycznej może być kosztowne, stąd tego typu “rozproszona 

strategia badawcza” polegająca na współpracy z mniejszymi spółkami biofarmaceutycznymi cieszy się 

obecnie szczególnym powodzeniem. 
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Spółka zamierza realizować powyżej opisany model biznesowy. Założeniem Spółki jest komercjalizacja 

cząsteczki leczniczej, która stanowi kandydata na lek poprzez udzielenie licencji (ewentualnie sprzedaż) 

praw do uzyskanych wyników badań, przy czym grupę docelową stanowić będą duże firmy 

farmaceutyczne, rozwijające i wdrażające nowe leki w oparciu o kandydatów na leki, które zostały 

opracowane przez podmioty zewnętrzne. Spółka planuje udzielenie licencji do wyników badań 

(ewentualnie ich sprzedaż) firmie farmaceutycznej, która w oparciu o swoje doświadczenie i potencjał 

operacyjny przeprowadzi dalsze fazy badań klinicznych, opracuje produkcję i wprowadzi lek na rynek 

polski oraz zagraniczny. Zgodnie z oceną Spółki optymalny punkt transakcyjny korzystny dla 

przeprowadzenia komercjalizacji leku, stanowi faza przedkliniczna oraz, w zależności od okoliczności 

(zaawansowanie rozmów z firmami farmaceutycznymi, sytuacja rynkowa, dostępność finansowania) i 

decyzji Spółki, faza I-A (tzw. faza bezpieczeństwa). 

Spółka, na Datę Prospektu, zakłada udzielenie licencji na danego kandydata na lek tylko jednemu 

podmiotowi na zasadzie tzw. partneringu, który to podmiot przejmie prawa do rozwoju i wdrożenia 

leku. Spółka oczekuje, iż będzie to licencja wyłączna, nieograniczona terytorialnie, na technologię i 

związane z nią patenty oraz know-how, o typowej strukturze obejmującej 3 etapy płatności: opłatę 

wstępną (ang. up-front payment), wielokrotne płatności zależne od realizacji kamieni milowych (ang. 

milestone payments) i tantiemy od sprzedaży leku (ang. royalties). Umowy partnerskie na 

podstawowych warunkach opisanych powyżej stanowią obecnie dominujący model komercjalizacji 

kandydata na lek. 

Ponadto, Spółka nie wyklucza implementacji drugiego modelu współpracy z firmami 

farmaceutycznymi, w ramach którego potencjalny partner zleci Spółce dalsze opracowanie już 

odkrytego kandydata na lek przy wykorzystaniu wiedzy i know-how Spółki. W ramach tego modelu 

Spółka otrzyma opłatę wstępną (ang. up-front payment), która co do zasady, relatywnie będzie niższa 

niż w przypadku pierwszego modelu opisanego powyżej, partner Spółki opłaci koszty zaangażowania 

pracowników Spółki w projekcie, a następnie przewidziane będą dalsze płatności zależne od realizacji 

tzw. kamieni milowych projektu (ang. milestone payments) i tantiem od ewentualnej sprzedaży leku 

(ang. royalties), przy czym ich wysokość będzie niższa niż przewidziana w modelu pierwszym 

opisanym powyżej. Zaletą drugiego modelu współpracy jest zawiązanie partneringu na wcześniejszym 

etapie niż w pierwszym modelu, co również przynosi obustronne korzyści wynikające z wymiany 

wiedzy pomiędzy Spółką a firmą farmaceutyczną w ramach współpracy. Model ten również zmniejsza 

ryzyko kosztów ponoszonych przez Spółkę na wczesnym etapie odkrywania leku, lecz również, co do 

zasady, wiąże się z mniejszym udziałem Spółki w korzyściach z opracowanego leku. 

W celu realizacji przyjętego modelu biznesowego Spółka aktywnie bierze udział w konferencjach oraz 

spotkaniach naukowych, a jej pracownicy publikują opracowania badawczo-naukowe w renomowanych 

czasopismach branżowych, mając na celu dotarcie do potencjalnych kontrahentów z branży 

farmaceutycznej. W ten sposób Spółka stara się budować bazę kontaktów potencjalnych partnerów i 

realizuje przyjęty model biznesowy.  

Emitent już na obecnym etapie, na Datę Prospektu, prowadzi wstępne rozmowy z firmami 

farmaceutycznymi w zakresie potencjalnej współpracy i realizacji przyjętego przez Spółkę modelu 

biznesowego. 

9.8. Prace badawczo-rozwojowe – opis procesu 

Opis procesu drug discovery 

Proces opracowania nowego leku składa się z kilku etapów, których przeprowadzenie jest niezbędne do 

wytworzenia bezpiecznego i skutecznego produktu (leku), spełniającego wszystkie wymogi 

regulacyjne. 

Pierwszy etap zaczyna się od identyfikacji celu molekularnego odpowiedzialnego za chorobę i 

opracowania wstępnej struktury chemicznej związku, który ma oddziaływać z wybranym celem 
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terapeutycznym. Celem terapeutycznym jest makrocząsteczka w żywym organizmie, odpowiedzialna 

za patogenezę danej choroby, która oddziałuje z lekiem i wynikiem tej interakcji jest zablokowanie ich 

chorobotwórczej funkcji. Na tym etapie, w laboratoriach biochemicznych, testowana jest interakcja od 

kilku tysięcy do kilku milionów związków z danym celem terapeutycznym. W trakcie wstępnej selekcji 

związki są badane pod kątem genomiki funkcjonalnej oraz proteomiki. Oceniana jest również ich 

charakterystyka chemiczna, tj. rozmiar, kształt, toksyczność, bioaktywność oraz najlepsze warunki 

wiązania z celem terapeutycznym. 

W drugim etapie, po identyfikacji wstępnych związków leczniczych wiążących cel molekularny, 

związki te są optymalizowane pod kątem pożądanych parametrów biologicznych. Na tym stadium 

dopracowywane są takie właściwości związku jak: stabilność, rozpuszczalność, selektywność i 

aktywność względem celu molekularnego lub podatność na interakcje z innymi ścieżkami chemicznymi 

w organizmie. Efektem tych czynności jest powstanie struktury wiodącej. W trakcie kolejnego etapu 

dokonuje się modyfikacji struktury wiodącej kandydata na lek, aby uzyskać pożądany kierunek 

działania i wyeliminowania efektów ubocznych. W ramach tego stadium przeprowadzane są testy 

biologiczne oparte na metodach biochemicznych, biologii molekularnej i komórkowej, a także z 

wykorzystaniem chemicznych metod analitycznych. W dalszej kolejności prowadzone są badania na 

zwierzętach, które mają za zadanie określenie cech farmakokinetycznych opracowywanego związku. 

Celem tych badań jest określenie czy kandydat na lek odpowiednio wchłania się do krwioobiegu po 

doustnym podaniu, długości utrzymywania się we krwi i czasu, po którym jest wydalany, które są 

częścią wstępną rozszerzonego badania ADME (ang. absorption, distribution, metabolism and 

excretion, pol. absorpcja, dystrybucja, metabolizm i eliminacja). Kandydaci na lek spełniający wszelkie 

niezbędne kryteria są kwalifikowani do dalszych badań na zwierzętach na wskazania terapeutyczne, na 

które kandydat na lek jest nakierowany. 

Podczas trzeciego etapu procesu, związek, który pomyślnie przeszedł poprzednie etapy jest skierowany 

do badań przedklinicznych. Celem badań przedklinicznych jest wstępna ocena samej cząsteczki pod 

kątem toksyczności, skuteczności oraz profilu farmakokinetycznego u zwierząt bądź w warunkach in 

vitro, zanim zostanie ona po raz pierwszy zastosowana u człowieka. Badania przedkliniczne 

prowadzone w warunkach in vitro pozwalają na wstępną ocenę działania cząsteczki na wyizolowanych 

z organizmu zwierzęcego narządach, takich jak serce, tchawica, żołądek, jelita, tkankach lub na 

poszczególnych komórkach. Badania oceniające farmakokinetykę cząsteczki, jak i jej profil 

farmakologiczny oceniane są na co najmniej trzech gatunkach zwierząt laboratoryjnych (badania in 

vivo): dwóch niższych (np. myszy, szczury, świnki morskie, chomiki) i jednym wyższym (np. króliki, 

koty lub psy). W uzasadnionych przypadkach działanie farmakologiczne cząsteczki ocenia się także na 

zwierzętach naczelnych (np. małpy). 

Profil farmakologiczny leku wyznacza się w oparciu między innymi o dawkę wywołującą efekt 

farmakologiczny u połowy z grupy badanych zwierząt. Ocena toksyczności cząsteczki obejmuje 

określenie toksyczności ostrej poprzez wyznaczenie dawki śmiertelnej (DLM) na podstawie procenta 

padłych zwierząt i wyników badań laboratoryjnych. Bada się również toksyczność podostrą oraz 

przewlekłą u zwierząt, aby wstępnie ocenić działania niepożądane cząsteczki i ustalić potencjalne 

przeciwwskazania. W tym celu badaną cząsteczkę podaje się zwierzętom laboratoryjnym przez okres 

od 6 do 12 miesięcy i ocenia się stan czynnościowy takich narządów jak szpik kostny, wątroba, nerki, 

układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy oraz ośrodkowy układ nerwowy. Każda nowa cząsteczka 

oceniana jest również pod kątem embriotoksycznym i teratogennym. W tym celu związek stosuje się u 

co najmniej trzech gatunków zwierząt w okresie ciąży i obserwuje czy wpływa on na rozwój płodu lub 

powoduje deformacje jego narządów. Działanie kancerogenne ocenia się w badaniach trwających kilka 

lub kilkanaście miesięcy. Oznaczane jest także mutagenne działanie badanej substancji. 

Jednocześnie do wyżej wskazanych czynność badawczych, przeprowadzane są prace CMC (ang. 

chemistry, manufacturing and controls, pl. chemia, wytwarzanie i kontrola), których celem jest 

opracowanie procesu syntezy substancji czynnej na skalę i w jakości pozwalającej na podawanie leku 
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człowiekowi. Dodatkowo, opracowywana jest odpowiednia forma leku, której używa się w badaniach 

klinicznych. 

Przed dopuszczeniem leku do obrotu, konieczne jest przeprowadzenia badań klinicznych, które 

stanowią czwarty etap procedury drug discovery. Badania kliniczne produktów leczniczych przebiegają 

w czterech fazach. Każda z nich musi być zakończona pozytywnie, aby można było rozpocząć następny 

etap. Wszystkie dane uzyskane w czasie badań przedklinicznych oraz klinicznych fazy od I do III (z 

których każda obejmuje większą liczbę osób) są obowiązkowym elementem dokumentacji wymaganej 

w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Po zarejestrowaniu 

produktu leczniczego można prowadzić badania IV fazy. 

Wyróżnia się następujące fazy badań: 

• fazę I badania klinicznego - polegającą na pierwszym podaniu przyszłego produktu leczniczego 

człowiekowi, zwykle przeprowadzaną z udziałem zdrowych ochotników (poza lekami 

przeciwnowotworowymi); celem badania jest dokonanie wstępnej oceny bezpieczeństwa i 

zebrania pierwszych danych farmakokinetycznych, a jeżeli to możliwe, również określenie 

profilu farmakodynamicznego substancji czynnej u ludzi; badania te są zazwyczaj 

przeprowadzane na niewielkiej liczbie zdrowych ochotników (za wyjątkiem wskazań 

onkologicznych) (20-100 osób) i trwają kilka miesięcy; 

• fazę II badania klinicznego - polegającą na badaniu pilotażowym mającym wykazać działanie i 

określić bezpieczeństwo krótkotrwałego stosowania przyszłego produktu leczniczego u 

pacjentów cierpiących na określoną chorobę; próby te przeprowadza się na ograniczonej grupie 

chorych; ta faza badań ma na celu ustalenie właściwego sposobu dawkowania, dawki 

terapeutycznej (o ile to możliwe) oraz określenie związku między dawką a reakcją pacjenta; 

dostarcza również niezbędnych danych do zaplanowania badań III fazy; badania tej fazy mogą 

trwać od kilku miesięcy do dwóch lat i bierze w nich udział do kilkuset pacjentów; 

• fazę III badania klinicznego - polegającą na badaniu obejmującym większą grupę pacjentów; 

ma ono na celu zbadanie skuteczności terapeutycznej oraz bezpieczeństwa w odniesieniu do 

krótkotrwałego stosowania, określenie współczynnika korzyść/ryzyko, ocenę wartości 

terapeutycznej przyszłego produktu leczniczego, zbadanie częstości oraz rodzaju działań 

niepożądanych; są to badania randomizowane, prowadzone na ogół metodą podwójnie ślepej 

próby, z zastosowaniem placebo lub rzadziej preparatu o zbliżonym działaniu terapeutycznym; 

w badaniach III fazy testuje się lek na kilkuset do kilku tysięcy pacjentów; dzięki tak dużej skali 

badań można dokładniej poznać skuteczność leku, korzyści płynące z terapii oraz zakres 

możliwych reakcji niepożądanych; 

• fazę IV badania klinicznego - polegającą na badaniu, w którym podaje się produkt leczniczy 

zgodnie ze wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego; ma ona zwykle na 

celu ocenę bezpieczeństwa długoterminowego stosowania po dopuszczeniu produktu 

leczniczego do obrotu; w badaniach IV fazy badane są zagadnienia porównania produktu 

leczniczego z innymi produktami leczniczymi obecnymi na rynku, monitorowanie 

długoterminowej skuteczności leku i jego wpływu na jakość życia pacjenta; ponadto wiele 

badań ma na celu określenie korzyści płynących z danej terapii względem innych tradycyjnych 

lub nowych terapii. 

Rozpoczęcie badań klinicznych uzależnione jest od uzyskania pozwolenia na prowadzenie badania. 

W ramach Unii Europejskiej badania kliniczne uregulowane zostały w Rozporządzeniu 536/2014, które 

wskazuje procedurę uzyskania pozwolenia na badania prowadzone w państwach UE, w tym 

szczegółowe warunki, które spełniać musi dokumentacja wniosku o prowadzenie badania klinicznego. 

Do wniosku załącza się m.in. ważną z punktu widzenia badań przedklinicznych Dossier Badanego 

Produktu Leczniczego (DBPL; ang. IMPD, Investigational Medicinal Product Dossier), zawierające 

szczegółowe informacje dotyczące badanego produktu leczniczego, procesu jego wytwarzania i kontroli 
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jakości oraz dane farmakologiczne i wyniki przedklinicznych badań toksykologicznych. W każdym 

państwie UE stworzone zostały odpowiednie organy regulacyjne odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń 

na przeprowadzenie badań klinicznych. Więcej szczegółów na temat regulacji prawnych dotyczących 

badań klinicznych znajduje się w Rozdziale „Otoczenie prawne”. 

9.9. Opis programów 

Obszary badań 

Emitent jest spółką biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących celowaną 

degradację białek chorobotwórczych. Spółka obecnie prowadzi badania związane z opracowaniem 

związków, które mogą być wykorzystane w leczeniu chorób nowotworowych i autoimmunologicznych, 

dla których obecnie brak jest możliwości leczenia, bądź też dostępne metody wykazują istotne 

ograniczenia terapeutyczne.  

Technologia celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) przełamuje 

dotychczasowe ograniczenia leków małocząsteczkowych, zwalczając białka oporne na działanie 

dostępnych terapeutyków oraz wykorzystując przewagę farmakologiczną degraderów nad inhibitorami 

(cząsteczka, która blokuje białko chorobotwórcze), które były historycznie dominująca grupą leków. 

Technologia TPD jest także przełomem pod względem potencjału celowania w dowolne białko, także 

w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome), 

stanowiące 80% ludzkich białek. 

Założeniem Spółki jest wyciszenie chorobotwórczego białka na poziomie post-translacyjnym, czyli bez 

ingerencji w materiał genetyczny komórki. W tym celu Spółka wykorzystuje szerokie spektrum metod 

analizy instrumentalnej. Obecnie Spółka rozwija pierwsze w swojej klasie związki o potencjale 

terapeutycznym w leczeniu chorób takich jak: choroby autoimmunologiczne, rak piersi, trzustki, jajnika, 

jelita grubego oraz wątrobowokomórkowy. Wiele schorzeń, na przykład choroby autoimmunologiczne, 

jest obecnie leczonych z zastosowaniem białek terapeutycznych (przeciwciała lub ich fragmenty), które 

regulują aktywność receptorów białek chorobotwórczych. Receptory te często biorą udział w więcej niż 

jednej ścieżce sygnalnej. Tym samym, inhibicja receptorów powoduje nie tylko zahamowanie choroby, 

ale może też wpływać negatywnie na inne mechanizmy kontrolne organizmu ludzkiego poprzez 

blokowanie pozostałych ścieżek sygnalnych. Terapia taka prowadzi do wystąpienia silnych efektów 

ubocznych, co jest główną wadą dostępnych obecnie leków. Spółka stosuje platformę do precyzyjnej 

degradacji wyłącznie określonych białek z zachowaniem pozostałych fizjologicznie poprawnych 

ścieżek sygnalnych, minimalizując efekty uboczne terapii. 

Poniższy wykres prezentuje projekty Spółki dotyczące kandydatów na leki (opisane szerzej w punkcie 

„Opis Projektów - Projekty dotyczące kandydatów na leki” a w odniesieniu do projektu z Sosei Heptares 

w punkcie „Planowane badania - Projekt realizowany z Sosei Heptares – Opracowanie 

małocząsteczkowych degraderów bifunkcjonalnych, indukujących selektywną degradację receptora 

powierzchniowego z rodziny GPCR, w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit”) w podziale na 

poszczególne etapy procesu odkrywania leków z zaznaczonym etapem na którym obecnie znajduje się 

dany projekt: 
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Źródło: Spółka 

* „IND” oznacza z ang. Investigational New Drug – jest to nazwa własna zgłoszenia kandydata na lek w USA. 

Na powyższym wykresie jako wskazanie pokazano jedynie wiodące wskazanie terapeutyczne danego 

projektu badawczo-rozwojowego przyjmowane jako wiodące na Datę Prospektu. Emitent zastrzega, że 

ostateczny wybór wskazania chorobowego dla opisanego projektu może ulec zmianie na skutek 

przesłanek merytorycznych, decyzji strategicznych lub otoczenia konkurencyjnego. 

Emitent podkreśla, iż powyższy harmonogram ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w 

zależności od okoliczności, w tym również tych, które są poza kontrolą Spółki i nie powinien stanowić 

podstawy do jakichkolwiek finalnych ocen i prognoz dotyczących projektów. 

Technologia stosowana przez Spółkę 

Działalność Spółki polega na poszukiwaniu kandydatów na lek z wykorzystaniem technologii celowanej 

degradacji białek, której gwałtowny rozwój obserwowany był w ostatnich latach. Technologia ta 

umożliwia celowanie w tzw. “undraggable targets” (ok. 80% ludzkich białek), dzięki wykorzystaniu 

naturalnych systemów kontrolnych komórki (usuwaniu niepotrzebnych lub zmienionych białek przez 

proteasom).   

Wśród niewątpliwych zalet degraderów, w porównaniu do klasycznych inhibitorów, można wymienić: 

• brak konieczności blokowania funkcji białek wchodzących w skład ścieżki sygnalnej, co często 

wiąże się z występowaniem skutków ubocznych w przypadku stosowania inhibitorów; 

• nieograniczone możliwości wyboru celu molekularnego – technologia umożliwia celowanie w 

białka błonowe i czynniki transkrypcyjne, dla których możliwości opracowania leków były do 

tej pory bardzo ograniczone; 

• brak konieczności hamowania funkcji białka np. jego aktywności enzymatycznej; 

• możliwość pokonania nabytej odporności np. w chorobach nowotworowych; 

• możliwość celowania w dowolne miejsce na białku chorobotwórczym lub ligazie ubikwityny; 

• minimalizacja skutków ubocznych działania leku, przez wsparcie naturalnych procesów 

regulacyjnych komórki. 

Niskocząsteczkowe degradery mogą być postrzegane jako technologia wyciszania białek. Ich przewaga 

nad znanymi technologiami oferującymi tę funkcję (na przykład interferencja RNA), to: 

• łatwość podawania pacjentom (także doustna); 
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• możliwość przenikania do komórki (analogicznie do związków niskocząsteczkowych); 

• większa stabilność w ustroju (w porównaniu z lekami biologicznymi takimi jak białka czy 

kwasy nukleinowe). 

Celowana degradacja białek może zostać osiągnięta dzięki wykorzystaniu niskocząsteczkowych 

związków działających z wykorzystaniem różnych mechanizmów prowadzących do naznaczenia celu 

molekularnego przez ligazę ubikwityny (proces modyfikacji białka poprzez przyłączenie do niego 

mniejszego białka - ubikwityny), a przez to jego degradację. Spółka specjalizuję się w rozwoju niżej 

wymienionych klas związków: 

• BIDy – bifunkcjonalne degradery, znane również jako związki typu PROTAC. Związki te 

posiadają z jednej strony grupę funkcyjną rozpoznającą białko chorobotwórcze, a z drugiej - 

grupę funkcyjną rozpoznającą ligazę ubikwityny. Białko chorobotwórcze zostaje fizycznie 

zbliżone do ligazy ubikwityny i zostaje przez nią naznaczone ubikwityną, co jest sygnałem 

prowadzącym do degradacji białka chorobotwórczego w proteasomie. BIDy mogą zostać 

opracowane na każde białko, dla którego znany jest ligand (niskocząsteczkowy związek 

wiążący cel molekularny). W przypadku tych związków, wysoka selektywność i siła ich 

działania może być osiągnięta nie tylko przez modyfikację liganda celu molekularnego, ale też 

przez optymalizację łącznika ligandów; 

• Obteron® – degradery allosteryczne. Spółka opracowała i rozwija technologię Obteron®, która 

umożliwia odkrywanie cząsteczek leczniczych o korzystnych właściwościach 

biofarmaceutycznych. Związki te prowadzą do celowanej degradacji białek. Te bezpośrednie 

degradery w wyniku wiązania celu molekularnego, prowadzą do ekspozycji naturalnego 

degronu, rozpoznawanego przez ligazy, które indukują ubikwitylację celowanego białka, które 

następnie są degradowane. Platforma Obteron® opierająca się na bezpośrednich degraderach 

wykazuje przewagi nad BID-ami, głownie z powodu mniejszej wagi molekularnej, doustnym 

stosowaniem, lepszym profilem toksykologicznym oraz potencjałem terapeutycznym (więcej 

informacji na temat platformy Obteron® znajduje się w części „Planowane badania – Prace w 

zakresie Obteron® – opracowanie i rozwój platformy bezpośrednich degraderów”); 

• kleje molekularne (ang. molecular glues). W odróżnieniu od Obteron® ich mechanizm 

działania opiera się o bezpośrednie wiązanie do ligazy ubikwityny, co stwarza nową 

powierzchnię rozpoznania białek (tzw. neosubstratów) poszerzając przez to spektrum działania 

tych ligaz. Związki tej klasy umożliwiają rozpoznanie białek, posiadających szczególny motyw 

oddziałujący ze ‘zmodyfikowaną’ ligazą. Do takich białek zaliczają się m.in. czynniki 

transkrypcyjne, które przez lata były nieosiągalne dla konwencjonalnego podejścia rozwoju 

leków w oparciu o klasyczne inhibitory. Emitent ponadto opracował – w opinii Emitenta – 

nowatorskie, ulepszone kleje molekularne o zwiększonej selektywności. 

Poniższy schemat (wraz z podstawową charakterystyką) w sposób obrazowy prezentuje mechanizm 

działania opisanych klas związków: 
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Źródło: Spółka 

• Modułowa i racjonalna 

konstrukcja 

• Systematyczne 

podejście 

• Zależny od ligazy  

• Podejście 

opracowywane przez 

Emitenta 

• Dobre właściwości 

biofarmaceutyczne 

• Niezależny od 

konkretnej ligazy 

• Dobre właściwości 

biofarmaceutyczne 

• Właściwości 

potwierdzone 

klinicznie 

• Zależne od ligazy 

W poniższej tabeli Emitent wskazał projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez Emitenta wraz z 

stosowaną klasą związków: 

Projekt badawczo-rozwojowy realizowany 

przez Emitenta 

Klasa związku 

CT1 Klej molekularny 

CT2 Klej molekularny 

CT3 BID 

CT4 Obteron oraz BID 

CT5 BID 

Projekt realizowany z Sosei Heptares* - 

Źródło: Spółka 

* - projekt jest na wczesnym etapie zaawansowania.  
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Oprócz tego Emitent dysponuje unikatową na skalę światową biblioteką ligaz ubikwityny („LiLis”): 

LiLis 

 

Źródło: Spółka 

Następna generacja degraderów opierać się będzie – w opinii Emitenta – na nowych ligandach 

opracowanych dla zróżnicowanych ligaz E3 (LiLis). Biblioteka Emitenta zawiera ponad 100 ligaz 

ubikwityny, które cechują się różnymi właściwościami zależnie od kontekstu biologicznego, między 

innymi, występowaniem w wybranych narządach, tkankach lub chorobach. Zaletami tego rozwiązania są 

w szczególności bezpieczeństwo, specyficzność tkanek, odpowiednie właściwości biofarmaceutyczne i 

niższa oporność. 

Opis projektów 

Wskazane poniżej projekty dotyczące kandydatów na leki (punkt „Projekty dotyczące kandydatów na 

leki”) oraz projekty związane z platformami opracowywania leków (punkt „Projekty związane z 

platformami opracowywania leków”)  są finansowane przez Spółkę ze środków pochodzących z NCBR 

oraz ze środków pozyskanych przez Spółkę z emisji praw udziałowych do inwestorów (w tym 

akcjonariuszy Spółki) (zob. pkt. 8.3 „Analiza operacyjna i finansowa” - „Czynniki mające wpływ na 

wyniki z działalności operacyjnej Grupy” - „Dotacje uzyskiwane przez Grupę”). W dalszej części 

omówiono również planowane przez Emitenta prace badawczo-rozwojowe (punkt „Planowane 

badania”), jak również projekt CT6, który nie jest obecnie kontynuowany przez Emitenta (punkt 

„Projekt niekontynuowany przez Emienta”). 

Projekty dotyczące kandydatów na leki 

Projekt CT1 - Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, 

pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną 

degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego 

Opis projektu i wskazań terapeutycznych 

Celem projektu jest opracowanie kandydata na lek w oparciu o technologię indukowanej degradacji 

białek, która poprzez wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych (ang. Cancer Stem 

Cells, „CSC”) pozwoli na zahamowanie rozwoju raka wątrobowokomórkowego (ang. Hepatocellular 

carcinoma, „HCC”). HCC jest najczęściej występującym rodzajem pierwotnego nowotworu wątroby, 

w skali świata zajmuje 5 miejsce pod względem zachorowalności i jest trzecią przyczyną zgonów z 

powodu nowotworów. Wysoka śmiertelność pacjentów z HCC związana jest w dużym stopniu z ich 

późną diagnozą i ograniczonymi metodami terapii. Działanie proponowanego małocząsteczkowego 

leku, polegać będzie na indukowanej degradacji celu molekularnego, który, jako czynnik regulujący 

funkcje nowotworowych komórek macierzystych (ang. Cancer Stem Cells, CSC), odgrywa znaczącą 

rolę w procesie karcynogenezy oraz progresji HCC. 

Pomimo zaawansowanych badań w dziedzinie onkologii, nierozwiązanymi problemami pozostają: 

wysoki poziom nawrotów nowotworów, przerzuty oraz pojawianie się odporności na terapie 

przeciwnowotworowe. Opublikowane wyniki badań sugerują, że za powyższe procesy może być 
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odpowiedzialna specyficzna populacja komórek nowotworowych – nowotworowe komórki macierzyste 

(CSC), które charakteryzują się zwiększoną zdolnością do onkogenezy. CSC odpowiedzialne są za 

heterogeniczność guzów, jak również za ich potencjał do wznawiania i tworzenia przerzutów. 

Dodatkowo komórki te cechuje wyższa, niż w zróżnicowanych komórkach guza, lekooporność oraz 

bardzo wydajny system naprawy DNA. W związku z tym obecnie stosowane metody chemio – i 

radioterapii są nieskuteczne w odniesieniu do populacji nowotworowych komórek macierzystych. 

Możliwość eliminacji CSC pozwoliłaby na osiągnięcie całkowitego i długotrwałego efektu 

terapeutycznego u większej liczby pacjentów. 

Jedną z obiecujących metod jest celowana inhibicja biomarkerów komórek macierzystych, takich jak 

wybrany cel molekularny. Białko to jest kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym w czasie rozwoju 

płodowego, odpowiedzialnym za pluripotencję i zdolność do samoodnawiania embrionalnych komórek 

macierzystych, a jego poziom spada w rozwoju postembrionalnym i jest zachowana tylko w komórkach 

macierzystych (np. systemu krwiotwórczego) utrzymując równowagę tkankową u zdrowych osób. 

Badania wykazały wysoki poziom wybranego czynnika transkrypcyjnego również w komórkach 

nowotworowych, w szczególności CSC, co koreluje z niekorzystną prognozą w odniesieniu do czasu 

przeżycia pacjentów. Prace z wykorzystaniem wyciszania ekspresji genu (shRNA) potwierdziły 

krytyczną rolę wybranego czynnika transkrypcyjnego w przeżywalności komórek macierzystych oraz 

ich rakotwórczości: usunięcie białka poprzez wyłączenie genu w modelu komórkowym, powoduje 

zmniejszenie żywotności, wzrost apoptozy oraz zmniejszenie inwazyjności komórek raka 

wątrobowokomórkowego, wskazując na korzyść terapeutyczną. 

Czynniki transkrypcyjne, ze względu na swoja naturę, nie są dobrymi celami molekularnymi, w 

przypadku rozwoju leków opartych o mechanizm klasycznej inhibicji. Z tego powodu, że zaburzenia 

ich aktywności mogą zostać zniwelowane przez korektę poziomu tych białek w komórce 

nowotworowej, stanowią idealny cel dla opracowania leku w oparciu o technologię indukowanej 

degradacji białek.  

Spółka planuje opracować innowacyjny lek - degrader w leczeniu HCC, oparty o wyżej wymienione 

technologie, wykorzystujący komórkowy system ubikwitynacji do selektywnego „usuwania” 

wybranego celu molekularnego z komórek. Związek ten, poprzez wiązanie do białka CRBN i działania 

na zasadzie klei molekularnych, pozwoli na wytworzenie interakcji z celem molekularnym, prowadzącej 

do jego ubikwitynacji i degradacji, co zahamuje podział komórek nowotworowych, w szczególności 

CSC, zwiększając efektywność obecnie stosowanego leczenia HCC. Proponowane podejście 

terapeutyczne będzie cechować wysoki indeks terapeutyczny, wynikający z braku występowania celu 

molekularnego w zdrowych hepatocytach oraz faktu, iż technologia indukowanej degradacji białek jest 

jedynie farmakologicznym wsparciem dla naturalnych procesów regulacyjnych komórki. Dodatkowo, 

opracowany związek będzie miał potencjał do opracowania pierwszej celowanej terapii w systemowym 

leczeniu HCC. 

Rynek docelowy 

Rak wątrobowokomórkowy to najczęściej występujący (od 80% do 90% zachorowalności) pierwotny 

nowotwór złośliwy wątroby. Na niekorzystne statystyki przeżycia pacjentów z HCC wpływają: późna 

diagnoza oraz ograniczone możliwości leczenia. Stopień wykrywalności HCC w fazie umożliwiającej 

skuteczną terapię wynosi zaledwie 40-50%. Związane jest to z bezobjawowym rozwojem nowotworu, 

jego niespecyficznym obrazem klinicznym oraz wysoką zdolnością komórek nowotworowych do 

przenikania naczyń krwionośnych (przerzuty nowotworowe). Leczenie jest utrudnione także przez 

występowanie wielu punktów zapalnych oraz częstej obecności zaawansowanej marskości wątroby 

(przeciwskazanie do interwencji chirurgicznej). Dodatkowo, istnieje wysokie ryzyko nawrotu choroby. 

Jak dotąd, najpopularniejszą metodą leczenia jest interwencja chirurgiczna (resekcja lub przeszczep 

wątroby), jednak leczenie to może być zastosowane jedynie u około 30% pacjentów. Ponadto, 

zadowalający efekt resekcji (pięcioletnie przeżycie 30−50%) obserwuje się u mniej niż 40% chorych z 

HCC. Z kolei przeszczep wątroby daje pacjentom największe szanse na całkowite wyleczenie - pozwala 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

119 

uzyskać pięcioletnie przeżycie u 70% chorych z odsetkiem nawrotów HCC nieprzekraczającym 15%. 

W przypadkach nieoperacyjnych, stosuje się metody alternatywne: termiczną ablację, 

chemoembolizację dotętniczą, leczenie farmakologiczne, radioterapię. Powyższe postępowanie może 

przynieść korzystniejsze efekty, jeżeli zostanie skojarzone z chemioterapią systemową. W przypadku 

progresji nowotworu pierwotnego wątroby, jak i jego zaawansowanego stadium, stosuje się leczenie 

systemowe z użyciem Sorafenibu (inhibitor kinaz, w tym VEGFR typu 1-3 i Raf). Lek ten jest w stanie 

zwiększyć przeżywalność pacjentów z zaawansowanym HCC zaledwie o 3 miesiące, a terapii mogą 

towarzyszyć uciążliwie skutki uboczne. 

Brak efektywnej terapii w przypadku HCC powoduje wzrost śmiertelności o około 2,4% z każdym 

rokiem, mimo że ogólnoświatowa tendencja umieralności z powodu chorób nowotworowych ulega 

zmniejszeniu. Według raportu opublikowanego przez FiorrMarkets w 2019 r., z powodu wzrostu 

zachorowań na nowotwór wątroby oraz zwiększenie aktywności w obszarze rozwoju nowych terapii, 

spodziewany jest wzrost wartości rynku leku na nowotwory wątroby z 513 mln USD w 2017 r. do 2 186 

mln USD 2025 r. (źródło: raport Liver Cancer Treatment Market by Therapeutic Class (Targeted 

Therapy, Immunotherapy, Chemotherapy), Distribution Channel, Regions, Global Industry Analysis, 

Market Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2018 to 2025). 

Emitent zastrzega, że ostateczny wybór wskazania chorobowego dla opisanego projektu może ulec 

zmianie na skutek przesłanek merytorycznych, decyzji strategicznych lub otoczenia konkurencyjnego. 

Status i harmonogram 

Poniżej przedstawione zostały w sposób graficzno-opisowy postępy dokonane przez Spółkę w ramach 

Projektu CT1. 

 

 

Źródło: Spółka 

Ryc. 1 Porównanie aktywności związków w teście biofizycznym (oś Y) mierzącym tworzenie kompleksu 

między PoI (celem molekularnym) a ligazą CRBN w obecności związku z wykorzystaniem techniki BLI 

(ang. Bio-Layer Interferometry) względem degradacji celu molekularnego (PoI) w teście komórkowym 

(oś X). W badaniach przesiewowych wykorzystane zostały ligandy CRBN opracowane przez Spółkę. 
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Źródło: Spółka 

Ryc. 2 Wyselekcjonowane związki prowadzą do szybkiej i skutecznej degradacji celu molekularnego (A) 

oraz hamują proliferację nowotworowej linii komórkowej raka watrobowokomórkowego w teście 

klonogennym (B). W obu przypadkach obserwowany efekt jest silniejszy w porównaniu do kontroli; cel 

molekularny – PoI, K- związek kontrolny, β-aktyna – wewnętrzna kontrola jakości eksperymentu, DMSO 

– rozpuszczalnik 

Projekt CT1 znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization), 

Spółka szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r. Spółka podkreśla, iż 

powyższe stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w zależności od okoliczności, w 

tym również tych, które są poza kontrolą Spółki i nie powinno stanowić podstawy do jakichkolwiek 

finalnych ocen i prognoz dotyczących Projektu CT1. 

Projekt CT2 - Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii 

chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego 

Opis projektu i wskazań terapeutycznych 

Celem projektu jest opracowanie kandydatów na leki oparte o mechanizmy immunomodulacji. Tak 

opracowani kandydaci na leki mogą znaleźć zastosowanie w szczególności w leczeniu zespołów 

mielodysplastycznych (mielodysplazja) („MDS”) i wywodzących się z nich ostrych białaczek 

szpikowych, chorób autoimmunologicznych np. tocznia rumieniowatego układu („TRU”) oraz 

potencjalnie chłoniaków. Proponowany niskocząsteczkowy związek indukować będzie selektywną 

degradację czynników transkrypcyjnych, obecnych na podwyższonym poziomie w prekursorowych 

komórkach krwi, związanych ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się MDS lub TRU. W rezultacie 

degradacji celu molekularnego w przypadku TRU, ograniczone zostanie ich różnicowanie się do 

plazmoblastów produkujących przeciwciała auto-reaktywne, co zmniejszy występowanie stanów 

zapalnych i doprowadzi do pożądanej odpowiedzi terapeutycznej. W ostatnich latach wykazano, że 

komórki jednojądrzaste krwi obwodowej pacjentów cierpiących na TRU wykazują zwiększona 

aktywność dwóch czynników transkrypcyjnych. Polimorfizm w genach kodujących te białka związany 

jest ze zwiększonym ryzykiem występowania TRU, co podkreśla ich rolę w patogenezie choroby. 

Wiadomo również, że podwyższony poziom tych czynników transkrypcyjnych promuje powstanie 

długożyjących komórek plazmatycznych produkujących przeciwciała, jak również promuje 

dojrzewanie monocytów, upośledza apoptozę aktywowanych limfocytów T, prowadząc do 

przewlekłego stanu zapalnego oraz zwiększa produkcję autoprzeciwciał przez limfocyty B, które 

atakują tkanki. Ponieważ obniżenie poziomu tych białek w komórce, związane jest z korzyścią 

terapeutyczną u pacjentów z TRU, stanowią one idealny cel dla rozwoju leku z wykorzystaniem 

technologii indukowanej degradacji białek.  

Zespół MDS jako zespół chorób wynikających z upośledzenia procesu powstawania krwinek na skutek 

zaburzenia funkcji krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSC, hematopoietic stem cells) 

charakteryzuje się wysokim stopniem umieralności oraz opornością na leczenie. Obrazem klinicznym 
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jest niedokrwistość hipoproliferacyjna, dysplastyczne megakariocyty w szpiku kostnym i cytopenia. 

Mielodysplazja prowadzi do ciężkiej niedokrwistości, a u 35% pacjentów do szybkiej progresji ostrej 

białaczki szpikowej. 

Stopień zaawansowania choroby dyktuje sposób leczenia, wyróżniając cztery grupy: niskiego ryzyka 

(średni czas przeżycia 6 lat), ryzyka pośredniego 1 (3-5 lat), ryzyka pośredniego 2 (1-2 lata) oraz 

wysokiego ryzyka (4-6 miesięcy, przejście w ostrą białaczkę). W przypadku pacjentów niskiego ryzyka, 

metodą leczenia jest przetaczanie krwi oraz stosowanie preparatów erytropoetyny. W tej samej grupie 

chorych podaje się lenalidomid (Revlimid, Celgene). 

Lenalidomid ma działanie plejotropowe: indukuje ubikwitynację i degradację limfoidalnych czynników 

transkrypcyjnych Ikaros i Aiolos (IKZF1 i IKZF3) oraz kinazy kazeinowej 1α (CK1α), co przyczynia 

się do jego klinicznej skuteczności w leczeniu, odpowiednio, szpiczaka mnogiego i del (5q) MDS. 

Selektywna, w przeciwieństwie do wielokierunkowej, ubikwitynacja i degradacja określonych celów 

zapewnia nowy mechanizm aktywności terapeutycznej dla białek, które w innym przypadku nie byłyby 

podatne na działanie związków małocząsteczkowych. 

Niestety zastosowanie lenalidomidu nie może być wszechstronne z uwagi na występujące skutki 

uboczne jego działania. Najczęstszymi efektami niepożądanymi jego stosowania jest występowanie 

neutropenii i małopłytkowości, co wymusza przerwanie lub zmniejszenie jego dawki u pacjentów. 

Innymi, nieco rzadziej występującymi skutkami niepożądanymi, są: świąd, pokrzywka i wysypka 

skórna, biegunka, niedoczynność tarczycy i hipogonadyzm.  

U pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi często występuje również zaburzenie czynności nerek 

(ang. Renal Impairment, RI) i wiąże się to najczęściej ze złym rokowaniem. Lenalidomid, nie będący 

związkiem nefrotoksycznym, jest wydalany głównie przez nerki i stan nerek ma duży wpływ na jego 

farmakokinetykę. Ponieważ jest on metabolizowany w minimalnym stopniu, zaleca się dostosowanie 

dawki początkowej do poziomu czynności nerek. Dokładna ocena działania lenalidomidu u pacjentów 

z ciężkim RI jest dodatkowo ograniczona przez wykluczenie takich pacjentów z badań klinicznych - 

mała liczba takich pacjentów (tylko 9,1% ogólnej populacji badanej) i ich krótki czas leczenia (krócej, 

niż 7 miesięcy, w porównaniu z 19 miesiącami w przypadku innych pacjentów z RI) nie pozwala na 

precyzyjne zbadanie działania leku. Ponadto standardowe dawkowanie lenalidomidu w badaniach było 

związane ze zwiększoną toksycznością i częstszym stosowaniem kolejnych zmniejszeń dawki i przerw 

z powodu działań niepożądanych u pacjentów z RI umiarkowanym do ciężkiego, w porównaniu z 

pacjentami z łagodnym lub bez RI. 

Powyższe przykłady sugerują, że zastosowanie selektywnego degradera wybranych celów 

molekularnych, umożliwi zwiększenie stosowanej dawki leku i pozwoli na leczenie pacjentów MDS nie 

odpowiadających na jego mniejsze dozowanie. Tak opracowany, selektywny kandydat na lek 

wyeliminuje niebezpieczne skutki uboczne, występujące u pacjentów MDS przyjmujących lenalidomid, 

znajdzie zastosowanie u pacjentów obecnie nie odpowiadających na ten lek i wypełni istotną potrzebę 

rynkową. 

Mielodysplazja często prowadzi do ciężkiej niedokrwistości i szybkiej progresji do ostrej białaczki 

szpikowej („AML”, ang. Acute Myeloid Leukemia). W leczeniu AML stosuje się standardowo 

chemioterapię i przeszczepy szpiku, a u pacjentów w grupie podwyższonego ryzyka - allogeniczny 

przeszczep komórek macierzystych. Jest to jednak zabieg obarczony bardzo dużym ryzykiem powikłań, 

wykonuje się go tylko u osób młodych, ograniczając tym samym dostępność zabiegu dla starszych 

pacjentów, w przypadku których leczenie skupia się tylko na leczeniu paliatywnym. Stosuje się u nich 

przetaczanie koncentratów krwinek czerwonych, a niektórym chorym podawana jest pobudzająca 

wytwarzanie tych krwinek erytropoetyna. 

Jednak nadmiar gromadzącego się w organizmie żelaza także prowadzi do komplikacji. Częstym 

powikłaniem wielokrotnego przetaczania krwi jest wytworzenie przeciwciał odpornościowych lub 

odkładanie się w organizmie zbyt dużej ilości żelaza, co może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia 
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różnych narządów (w tym np. serca, trzustki, wątroby). Powoduje ono również głębokie i długotrwałe 

spadki odporności, co wymaga często kilkutygodniowego hospitalizowania pacjenta. 

Wybrane białka zostały zidentyfikowane jako cele molekularne rozpoznawane, w obecności związków 

z grupy klejów molekularnych, przez ligazę CRBN. Działanie tego typu związków polega na wiązaniu 

się w określonej kieszeni cereblonu, tworząc nową powierzchnię wiązania, w konsekwencji zmieniając 

preferencje rozpoznania substratów przez ligazę CRBN (tzw. neosubstratów). W zależności od 

selektywności degradacji neosubstratu (obecnie znanych jest ich kilka), związki te wykazują 

właściwości anty-angiogenne, immunomodulujące i przeciwzapalne, ale mogą też powodować wysoką 

toksyczność. Przykładem takiego związku jest talidomid, lek stosowany w latach 60-ych u kobiet 

ciężarnych, który spowodował zaburzenia w rozwoju kończyn u ich dzieci. W środowisku 

farmaceutycznym istnieje przekonanie, że angażowanie ligazy CRBN za pomocą klejów molekularnych 

do selektywnej degradacji wybranych celów molekularnych niesie ze sobą ogromny potencjał 

terapeutyczny, jednak wymaga ścisłej kontroli selektywności degradacji neosubstratów. Z tego względu 

opracowanie nietoksycznych ligandów CRBN, degradujących alternatywne neosubstraty, przyniesie 

korzyść terapeutyczną w TRU, jak również w innych jednostkach chorobowych, takich jak zespoły 

mielodysplastyczne, czy ostre białaczki szpikowe lub chłoniaki. Na podstawie doświadczenia nabytego 

w ciągu swojej kilkuletniej działalności w obszarze technologii indukowanej degradacji białek, Spółka 

planuje opracować nowy, nietoksyczny ligand ligazy CRBN (strukturalnie inny niż talidomid) do 

leczenia pacjentów cierpiących na MDS, TRU, czy zespoły mielodysplastyczne, białaczki i chłoniaki. 

W oparciu o analizę ligandów, struktur, patentów oraz doświadczenie w obszarze technologii degradacji 

białek, Spółka stworzyła własną celowaną bibliotekę (ang. focused library) małocząsteczkowych 

związków chemicznych, które zostały sprawdzone pod kątem oddziaływania z ligazą E3 CRBN z 

wykorzystaniem metod biofizycznych w tym opartych o pomiar zmiany polaryzacji fluorescencji, w 

porównaniu do ligandów znanych, takich jak talidomid i jego analogi (pomalidomid, lenalidomid). 

Dodatkowo, aktywne związki zostały skategoryzowane na podstawie selektywności degradacji 

neosubtratów, w tym wytypowanych czynników transkrypcyjnych, i braku degradacji białek 

powiązanych z wywołaniem toksyczności (np. teratogenności). Związki wykazujące pożądany profil 

degradacji będą następnie rozwijane w kierunku kandydatów na lek. Opracowany w ramach projektu 

kandydat na lek będzie innowacyjnym ligandem ligazy cereblon (innym niż talidomid), nie 

powodującym skutków ubocznych, co umożliwi jego zastosowanie w leczeniu wielu przewlekłych 

chorób układu odpornościowego oraz zespołów mielodysplastycznych, białaczek i chłoniaków.Warto 

podkreślić, że analiza czystości patentowej aktywnej serii potwierdziła jej potencjał komercjalizacyjny. 

Ze względu na wysoką konkurencyjność w tym obszarze, Spółka złożyła zgłoszenia patentowe 

dotyczące grup związków będących ligandami ligazy ubikwityny, o interesującym profilu aktywności 

biologicznej. Aplikacje zostały złożone w listopadzie 2019 r. w trybie procedury międzynarodowej 

(PCT) w Urzędzie Patentowym RP w celu zapewnienia ochrony własności intelektualnej już na 

wczesnym etapie prac. 

Rynek docelowy 

Poniżej omówiono rynek docelowy w oparciu o dwa wskazania terapeutyczne dla projektu, CT2 tj. 

zespoły mielodysplastyczne oraz TRU. 

Zespoły mielodysplastyczne 

Trudności w diagnozowaniu zespołu mielodysplastycznego nie pozwalają na oszacowanie dokładnej 

liczby osób chorych. Pomimo że choroba ta może dotknąć osoby w każdym wieku, zdecydowanie 

częściej (w 80%) występuje u osób po 60 roku życia. Choroba występuje też częściej u mężczyzn niż u 

kobiet. Średnia liczba nowych przypadków wynosi 4 osoby na milion, ale wśród osób powyżej 60 r. 

życia częstość ta wzrasta do 7-30 osób na 100 tys. Szacuje się, że rocznie tylko w Stanach 

Zjednoczonych pojawia się od 10.000 do 20.000 nowych przypadków. 
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Całkowite wyleczenie zespołu mielodysplastycznego jest możliwe dzięki przeszczepieniu szpiku. 

Procedura ta jest jednak dostępna dla nielicznych pacjentów. Zgodnie z prognozami Światowej 

Organizacji Zdrowia, liczba nowych zachorowań na białaczki na całym świecie wzrośnie z około 

437.000 w roku 2018 do około 603.000 przypadków w roku 2035, zaś liczba zgonów spowodowanych 

białaczką wzrośnie z około 310.000 do około 444.000. W Polsce, liczba nowych zachorowań wzrośnie 

z około 4.200 w roku 2018 do około 5.100 w roku 2035, zaś liczba zgonów spowodowanych białaczką 

wzrośnie z około 3.100 do około 4.000. AML należy do 4 głównych podtypów białaczek. Biorąc pod 

uwagę liczbę nowych zachorowań w Stanach Zjednoczonych w latach 2003-2007, AML odpowiada za 

26% wszystkich białaczek. Dane te pokazują, że nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie pacjenci mają 

dostęp do najbardziej nowoczesnego leczenia, jedynie 44.7% młodych pacjentów przeżyje 5 lat od 

momentu diagnozy, zaś w grupie pacjentów starszych (powyżej 59 roku zycia) odsetek ten wynosi 16%. 

Dodatkowo, leczenie ostrej białaczki szpikowej jest niezwykle obciążające dla pacjenta. Powoduje ono 

głębokie i długotrwałe spadki odporności, co wymaga hospitalizowania pacjenta przez 4-5 tygodni. 

Wielkość rynku leków na zespoły mielodysplastyczne w 2020 r. wynosi ok. 1,7 - 1,8 mld USD i szacuje 

się, że w 2022 r. przekroczy 2,4 mld USD (źródło: raport Grand View Research Myelodysplastic 

Syndrome Drugs Market Size, Share & Trends Analysis By Therapeutic Class (Hypomethylating Agents, 

Immunomodulatory Drugs, Anti-anemics), And Segment Forecasts, 2016 – 2022)), a w 2027 r. osiągnie 

wartość 3,6 mld USD (źródło: raport Acute Myeloid Leukemia Therapeutics Market By Regimen (DC 

Regimen, AVD Regimen, VCD Regimen), By Treatment (Chemotherapy, Radiation therapy, Stem Cell 

Transplant, Targeted Therapy) And By End-user (Hospital, Retails Drug Stores, Ambulatory Care 

Centers, Clinics), Forecasts To 2027)). Warto zaznaczyć, że szacunki te nie uwzględniają transformacji 

MDS do AML. 

TRU 

TRU to przewlekła choroba autoimmunologiczna, niosąca za sobą ogromne obciążenie fizyczne i 

psychiczne dla chorych na całym świecie. W Polsce na toczeń choruje ok. 15 tys. osób, a ok. 300 osób 

rocznie umiera z powodu powikłań. Około 90% chorych stanowią kobiety (Gryglewicz J., Kosowicz 

M., Majdan M. i wsp., Raport „Toczeń rumieniowaty układowy w Polsce”, Warszawa 2012 r.). Toczeń 

jest chorobą nieuleczalną, przewlekłą, nawracającą z różnym stopniem nasilenia, ale zawsze stanowi 

poważne obciążenie organizmu. Toczniowi towarzyszą zmiany skórne, zaburzenia pracy płuc, serca i 

nerek, bóle stawów, osłabienie organizmu. Około 15% osób chorujących na TRU umiera w ciągu 

szacunkowo 14 lat od diagnozy głównie za sprawą niewydolności krążenia. Ze względu na liczne i 

złożone mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń działania układu odpornościowego u chorych, do tej 

pory nie jest dostępna terapia umożliwiająca całkowite wyleczenie. Dla ludzi chorujących na TRU 

obecnie nie ma na rynku celowanych terapii, a dostępne formy leczenia ograniczają się do zastosowania 

leków sterydowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 

Szansa na terapie celowane dla pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne, pojawiła się 

wraz z odkryciem dwóch cytokin odgrywających kluczową rolę w regulacji odpowiedzi 

immunologicznej i zależnej od limfocytów T odpowiedzi zapalnej. Odkrycie to doprowadziło do 

opracowania przez firmę Janssen Pharmaceutical przeciwciała monoklonalnego ustekinumab 

(Stelara®), redukującego stany zapalne. Stelara® została zarejstrowana w terapii choroby Crohna i 

wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, a jej potencjał terapeutyczny u pacjentów cierpiących na TRU 

został sprawdzony w III fazie badań klinicznych. W czerwcu 2020 r. Janssen Pharmaceutical 

poinformował o przerwaniu fazy III badań klinicznych u pacjentów z TRU, z powodu braku 

skuteczności, podtrzymując tym samym potrzebę opracowania skutecznej terapii celowanej.  

Według analiz Grand View Research rynek terapii TRU ma być warty 3,1 mld USD w 2025 r. (źródło: 

raport Systemic Lupus Erythematosus Market Size, Share & Trends Analysis Report by Drug Class 

(Immunosuppressants, Biologics, Antimalarials, NSAIDs, Corticosteroids), By Route of Administration, 

and Segment Forecasts 2018 - 2025)). 
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Emitent zastrzega, że ostateczny wybór wskazania chorobowego dla opisanego projektu może ulec 

zmianie na skutek przesłanek merytorycznych, decyzji strategicznych lub otoczenia konkurencyjnego. 

Status i harmonogram 

Poniżej przedstawione zostały w sposób graficzno-opisowy postępy dokonane przez Spółkę w ramach 

Projektu CT2. 

 

Źródło: Spółka 

Ryc. 3 Dokowanie wybranych związków CMPD 1, CMPD2 do ligazy E3 (magenta) (A), Dokowanie 

białko-białko pomiędzy ligazą E3 a celem molekularnym - PoI w obecności wybranych związków (B).  

 

Źródło: Spółka 

Ryc. 4 Badanie przesiewowe wiązania opracowanej przez Spółkę biblioteki ligandów do ligazy E3 z 

wykorzystaniem testu biofizycznego z wykorzystaniem polaryzacji fluorescencji (FP); Selekcja związków 

odbywa się na podstawie siły wiązania, oznaczonej na osi Y jako Ki, w porównaniu do siły 

oddziaływania związków referencyjnych (tal – talidomid, len – lenalidomid, pom – pomalidomid). Na 

osi X oznaczono poszczególne ligandy ligaz z posiadanej przez Spółkę bibiliotek oraz związki 

referencyjne. 

Projekt CT2 znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization), 

Emitent szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r. Spółka podkreśla, iż 

powyższe stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w zależności od okoliczności, w 
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tym również tych, które są poza kontrolą Spółki i nie powinno stanowić podstawy do jakichkolwiek 

finalnych ocen i prognoz dotyczących Projektu CT2. 

Projekt CT3 - Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako 

interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych 

Opis projektu i wskazań terapeutycznych 

W ramach projektu Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie 

innowacyjnego kandydata na lek, który będzie stosowany w ukierunkowanych terapiach 

przeciwnowotworowych, przede wszystkim w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc („SCLC”) lub 

niedrobnokomórkowego raka płuc („NSCLC”), potrójnego negatywnego raka piersi („TNBC”), 

szpiczaków mnogich (ang. multiple myeloma) oraz chłoniaków (ang. lymphomas), w tym DLBCL. 

W wyniku prac badawczo-rozwojowych Spółka opracuje niskocząsteczkowy związek ukierunkowany 

na degradację białka będącego członkiem rodziny białek Bcl-2, która ulega nadmiernej produkcji w 

wielu typach nowotworów. Jego nadprodukcja zaburza równowagę między białkami anty-i 

apoptotycznymi, i stanowi ważny czynnik przeżycia dla raka. Nadekspresja obranego celu 

molekularnego jest głównym czynnikiem powodującym zaburzenie proporcji białek pro- i 

antyapoptotycznych i jest jednym z kluczowych czynników decydujących o przeżyciu nowotworu. 

Celem projektu jest opracowanie bifunkcjonalnego degradera (BID), którego mechanizm działania 

polegać będzie na zbliżeniu celu molekularnego do ligazy cereblon (CRBN), powodując wytworzenia 

tzw. kompleksu trójskładnikowego, co w konsekwencji spowoduje naznaczenie celu molekularnego i 

jego zniszczenie w proteasomie. 

Ponadto, linie komórkowe nowotworu podlegają selekcji w kierunku komórek obfitujących w 

przedmiotowego członka rodziny białek Bcl-2, a tym samym nabywają odporności na chemioterapię i 

celowane terapie, np. vinculin lub taxol, które są obecnie lekami pierwszego wyboru w leczeniu 

omawianych nowotworów. Obniżenie poziomu obranego celu molekularnego z rodziny Bcl-2 przez 

terapie genetyczne potwierdza onkogenną rolę tego białka i otwiera nowe możliwości ukierunkowanych 

terapii nowotworowych, co potwierdza, iż skuteczna degradacja powyższego białka powinna przynieść 

efekt terapeutyczny. W odniesieniu do białka będącego obranym celem molekularnym są rozpoznane 

cząsteczki zdolne do selektywnego wiązania (niewiążących się z innymi białkami rodziny Bcl), ale 

dotychczas ich skuteczność terapeutyczna jest niska. Natomiast rozwój terapii biologicznych (takich jak 

przeciwciała, peptydy lub aptamery) nie jest możliwy ponieważ cel molekularny jest białkiem 

wewnątrzkomórkowym. Spółka opracowuje serię małych cząsteczek, które opóźnią i odwrócą procesy 

patologiczne w wybranych nowotworach i ze względu na swoje właściwości, będą stanowiły 

opracowanie kandydata na lek o charakterze "first-in-class". 

W przypadku DLBCL, biorąc pod uwagę pochodzenie komórek inicjatorowych (ang. Cell Of Origin, 

COO) wyróżnić można dwa główne, molekularnie różne typy. Pierwszym typem jest typ GCB-DLBCL 

(GCB, germinal center B-cell like), natomiast drugim typem jest typ ABC-DLBCL (ABC, activated B-

cell like) Spośród dwóch głównych typów molekularnych, typ ABC-DLBCL charakteryzuje się 

gorszymi prognozami dla pacjentów poddanych leczeniu standardową terapią. 

Białko będące obranym celem molekularnym z rodziny Bcl-2 odgrywa również znaczącą rolę w genezie 

patologicznej chłoniaków. Praca na próbkach pacjentów z DLBCL ujawniła, że dochodzi do 

nadprodukcji celu molekularnego w większym stopniu w ABC-DLBCL w porównaniu z GBC-DLBCL. 

Obecnie stosowaną terapią pierwszej linii w leczeniu DLBCL jest terapia R-CHOP będąca połączeniem 

immunoterapii i chemoterapii (ang. rituximab, adriamycin, cyclophosphamide, vincristine, prednisone). 

Terapia ta była badana pierwotnie u pacjentów starszych (60-80 lat), następnie potwierdziła swoją 

skuteczność także u pacjentów młodszych (<60 lat) co pozwoliło FDA w 2006 r. dopuścić to właśnie 

połączenie leków jako pierwszą linię leczenia DLBCL. Jednakże po początkowej odpowiedzi na terapię, 
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30%-40% pacjentów doświadczyło nawrotu choroby. Ponadto, terapia ta niesie ze sobą duże 

prawdopodobieństwo typowych dla chemioterapii skutków ubocznych. 

Pacjenci, którzy doświadczyli nawrotu choroby lub którzy nie odpowiedzieli na terapię pierwszej linii, 

mogą skorzystać w drugiej linii z zaostrzonego kursu chemoterapii, po którym dalszym rozwiązaniem 

jest przeszczep komórek macierzystych (ang. Autologus Stem Cell Transplant, „ASCT”). Transplant 

jest w dużej mierze uzależniony od odpowiedzi na zaostrzoną chemoterapię drugiej linii, a także od 

wieku i kondycji pacjenta. Ostatecznie około 50% pacjentów po ASCT doświadcza nawrotu choroby. 

Ze względu na dużą rolę białek z rodziny Bcl-2 w genezie nowotworów hematologicznych białka te 

również stały się przedmiotem rozwoju terapii celowanych do leczenia tych jednostek chorobowych, 

m.in. DLBCL. Warto chociażby wspomnieć selektywny inhibitor antyapoptotycznego białka Bcl-2, 

Venetoclax, który w wielu badaniach wykazał bardzo obiecujące początkowe wyniki, i otrzymał już 

certyfikat FDA do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. Chronic Lymphocytic Leukaemia, 

CLL). Jednak w przypadku DLBCL, gdzie obserwowana jest często nadprodukcja Bcl-2, Ventoclax 

użyty jako monoterapia nie osiągnął pożądanych rezultatów terapeutycznych. 

Obecnie w badaniach klinicznych jest kilka małocząsteczkowych związków celujących w białko będące 

celem molekularnym Spółki w omawianym projekcie, co pokazuje, iż wybór celu molekularnego jest 

zasadny. 

Rynek docelowy 

Opracowywany kandydat na lek będzie stosowany przede wszystkim w leczeniu DLBCL, SCLC lub 

NSCLC oraz TNBC, co jest związane ze skalą problemu zdrowotnego (duża liczba pacjentów, wysoka 

śmiertelność, złe rokowanie) i brak alternatywnych, skutecznych metod leczenia. Zgodnie z danymi 

WHO w 2018 r. na świecie zmarło na raka ok. 9,5 miliona ludzi. Ponadto, ze względu na brak 

uniwersalnych i skutecznych środków zapobiegawczych i charakter choroby szacuje się, że liczba 

nowych przypadków według WHO zwiększy się nawet o 60% w ciągu następnych dwóch dekad. 

Pomimo wielu lat badań i rozwoju w zakresie raka, wciąż brakuje skutecznych metod leczenia. Obecnie 

dostępne terapie (chirurgia, radioterapia, leczenie systemowe, metody alternatywne) pozwalają osiągnąć 

pewne efekty, ale ogólnie ich skuteczność jest ograniczona, w szczególności w przypadku najbardziej 

złośliwych typów nowotworów. 

Wykorzystując doświadczenie w takich kwestiach jak biologia nowotworowa, komórkowe aspekty 

ubikwitynacji i degradacji proteasomalnej, inżynieria białek, farmakologia, podejścia do 

opracowywania leków, Spółka zidentyfikowała potencjał terapeutyczny w BID i możliwości 

opracowania nowych terapii przeciwnowotworowych opartych na degradacji białka z rodziny Bcl-2. Ze 

względu na innowacyjny cel molekularny i sposób działania, Spółka przewiduje, że kandydat na lek 

będzie mógł znaleźć zastosowanie również w leczeniu innych nowotworów, takich jak rak: prostaty, 

trzustki, jajnika, szyjki macicy, nowotwory krwiotwórcze i czerniak. 

Według raportu Market Insider 2018 wartość rynku leków na TNBC plasowała się w 2018 r. na 

poziomie 505 mln USD. Przy założeniu, że CAGR na lata 2018-2026 wyniesie 4,7%, wartość rynku 

leków na TNBC w roku 2026 szacuje się na około 727 mln USD zgodnie z powyższym raportem. 

Natomiast zgodnie z GlobeNewswire 2019 wartość rynku leków na NSCLC w 2018 r. wyniosła 6,5 mld 

USD. Przy założeniu, że CAGR na lata 2018–2026 wyniesie 6,2%, wartość rynku leków na NSCLC w 

roku 2026 szacuje się na około 10,5 mld USD zgodnie z powyższym raportem. 

W świetle raportu Global Non-Hodgkin Lymphoma Therapeutics Market Report By Cancer Type (Glioma, 

Meningioma, Pituitary Adenoma, Schwannomas And Medulloblastoma), By Therapeutics (Radiation 

Therapy, Chemotherapy And Targeted Therapy) And By Regions - Industry Trends, Size, Share, Growth, 

Estimation And Forecast, 2017-2024 rynek leków na chłoniaki nie-Hodgkinowskie (w tym również 

chłoniaka rozlanego z dużych komórek B) w 2017 r. osiągnął wartość 4,8 mld USD. Przy założeniu, że 
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CAGR na lata 2017–2024 wyniesie 7,0%, wartość rynku leków na chłoniaki nie-Hodginowskie w roku 

2026 szacuje się na około 7,7 mld USD zgodnie z powyższym raportem. 

Według raportu: Hematologic Malignancies Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type 

(Leukemia, Lymphoma, Multiple Myeloma), By Therapy (Chemotherapy, Radiotherapy, Immunotherapy), 

And Segment Forecasts, 2018 – 2025, opublikowanego w 2017 r., rynek leków na złośliwe nowotwory 

krwi, przy założeniu współczynnika CAGR w latach 2020-2025 na poziomie 10,48%, osiągnie wartość 

87,3 mld USD w 2025 r. 

Raport: Multiple Myeloma Market Size, Share & Industry Analysis, By Drug Class (Immunomodulators, 

Proteasome Inhibitor, Anti-CD38 Monoclonal Antibody, Alkylating Agents, and Others), By Distribution 

Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies & Drug Stores, Online Pharmacies), and Regional 

Forecast, 2019-2026, opublikowany w 2018 r., wskazuje, że w 2018 r. rynek leków na szpiczaka 

mnogiego wyniósł 19,5 mld USD, a przy założeniu, że współczynnik CAGR wyniesie do 2025 r. 6%, w 

2025 r. rynek ten urośnie do 29,3 mld USD. 

Zgodnie z publikacją: Lymphoma Treatment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type 

(Hodgkin Lymphoma, Non-Hodgkin Lymphoma), By Drugs (Adcetris, Rituxan, Imbruvica, Keytruda, 

Revlimid, Opdivo), By Region, And Segment Forecasts, 2019 – 2026, z 2019 r., rynek leków na chłoniaka 

w 2018 r. miał wartość 11,7 mld USD, a przy założeniu współczynnika CAGR w kolejnych latach na 

poziomie 9,5%, w 2025 r. wartość tego rynku wyniesie 22,1 mld USD. 

Status i harmonogram 

 

 

Źródło: Spółka 

Ryc. 5 Aktywność bifunkcjonalnego degradera (BID) w teście tworzenia kompleksu trójskładnikowego 

PoI-BID-CRBN w obecności związku, przeprowadzonym metodą AlphaLISA (A) oraz degradacja celu 

molekularnego (oznaczonego jako PoI) w odpowiedzi na 6 godzinną ekspozycję komórek na działanie 

różnych stężeń związku wyselekcjonowanego przez Spółkę. Zanik prążków świadczy o degradacji celu 

molekularnego. Pomiar wykonano przy użyciu technologii Simple Western™ (B). 
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Źródło: Spółka 

Ryc. 6 CPT-8275 powoduje degradację celu molekularnego (PoI) i aktywację śmierci komórek 

nowotworowych zależnych od PoI w wyniku 6h traktowania związkiem; PARP - poli (ADP-ryboza) 

polimerazy (pełna długość), PARP (CL) - poli (ADP-ryboza) (forma cięta). Pojawienie się pociętej 

formy białka PARP wskazuje na aktywację apoptozy, czyli śmierci komórek nowotworowych. Zanik 

prążków (PoI) na żelu świadczy o degradacji celu molekularnego (PoI). Wyniki wskazują na selektywne 

działanie kandydata na lek zgodnie z założonym mechanizmem. 

Projekt CT3 znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). 

Spółka szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r. Spółka podkreśla, iż 

powyższe stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w zależności od okoliczności, w 

tym również tych, które są poza kontrolą Spółki i nie powinno stanowić podstawy do jakichkolwiek 

finalnych ocen i prognoz dotyczących Projektu CT3. 

Projekt CT4 - Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego 

degradera, w terapii raka jelita grubego 

Opis projektu i wskazań terapeutycznych 

Celem projektu jest opracowanie pierwszego w klasie doustnego leku wykorzystywanego w terapii 

pacjentów walczących z rakiem jelita grubego, poprzez hamowanie głównej przyczyny choroby – 

nieprawidłowo działającego szlaku sygnałowego. Proponowany małocząsteczkowy lek będzie 

powodował selektywną degradację białka gromadzącego się w komórkach nowotworowych co 

doprowadzi do zahamowania rozrostu komórek nowotworowych. 

Szlak sygnałowy Wnt odgrywa istotną rolę w regulacji takich procesów jak embriogeneza, różnicowanie 

oraz proliferacja komórek, a jego zaburzenia prowadzą do rozwoju choroby nowotworowej, a także 

powiązane są z wytworzeniem tolerancji niektórych nowotworów na immunoterapeutyki. W przypadku 

raka jelita grubego, analiza około 195 guzów wykazała, że szlak sygnałowy Wnt jest zaburzony w ponad 

93% przypadków, a mutacje powodujące jego dysfunkcje dotyczą genów kodujących 16 różnych białek. 

Badania te podkreślają istotny udział tego szlaku w rozwoju raka jelita grubego, ale też wskazują na 

złożoność mechanizmów go kontrolujących, utrudniając rozwój skutecznej terapii w oparciu o 

klasyczną inhibicję działania pojedynczego składnika szlaku. 

Dodatkowym wyzwaniem w rozwoju skutecznych leków jest fakt, że szlak sygnałowy Wnt pełni 

funkcję zarówno w komórkach zdrowych, jak i nowotworowych, a jego całkowite zahamowanie 

związane jest z wystąpieniem poważnych efektów ubocznych. Nieselektywne zahamowanie działania 

tego szlaku w zdrowych tkankach, może doprowadzić do upośledzenia kluczowych procesów 

komórkowych, zaburzeń homeostazy tkankowej, równowagi w utrzymaniu somatycznych komórek 

macierzystych oraz nieprawidłowości w rozwoju zarodkowym.  

Pomimo wieloletnich badań i prób identyfikacji związków o aktywności hamującej szlak Wnt, do tej 

pory żaden lek nie został dopuszczony do zastosowań klinicznych. Jednym z głównych wyzwań terapii 

celującej w szlak Wnt jest możliwość selektywnej inhibicji przekazywania sygnału jedynie w 

komórkach nowotworowych, przy jednoczesnym zachowaniu poprawności działania szlaku w 
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zdrowych tkankach. Dodatkowo, cel molekularny na który będzie działał opracowany lek, powinien być 

wspólny dla komórek obciążanych różnymi mutacjami, zwiększając skuteczność terapeutyczną przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wytworzenia odporności na działanie leku. 

W odpowiedzi na powstałą niszę rynkową, wynikającą z braku dostępności skutecznej i wysoce 

specyficznej terapii raka jelita grubego, oraz możliwościami technologicznymi celowanej degradacji 

białek, Spółka pracuje nad innowacyjnym kandydatem na lek eliminującym z komórek głównego 

regulatora szlaku Wnt. Wybrany cel molekularny, obecny jest na wysokim poziomie w komórkach 

nowotworowych z zaburzonym szlakiem Wnt, niezależnie od typu, ilości czy też poziomu 

występowania mutacji w tym szlaku. W tkankach zdrowych, białko to utrzymywane jest na niskim 

poziomie przez naturalne mechanizmy komórkowe. Z tego powodu, związek opracowany przez Spółkę 

ma za zadanie przywrócić równowagę, przez indukcję degradacji celu molekularnego. W odróżnieniu 

od klasycznych inhibitorów szlaków sygnałowych, degrader Spółki nie zablokuje całkowitej aktywności 

szlaku, a jedynie naprawi zepsute mechanizmu kontrolujące ilość celu molekularnego w komórkach 

nowotworowych. Ponieważ proponowane podejście terapeutyczne jest jedynie farmakologicznym 

wsparciem dla naturalnych procesów regulacyjnych komórki, ryzyko toksyczności terapii zostanie 

zminimalizowane. W ramach projektu Spółka pracuje nad degraderem typu BID, oraz 

niskocząsteczkowym bezpośrednim degraderem typu Obteron®. 

Rynek docelowy 

Rak jelita grubego (ang. Colorectal cancer, „CRC”), jest trzecim najczęściej diagnozowanym 

nowotworem u mężczyzn oraz drugim u kobiet. Według danych GLOBOCAN (ang. Global cancer 

statistics), w roku 2018 wystąpiło ponad 1,8 miliona przypadków oraz 881 tysięcy zgonów w wyniku 

CRC. Geograficznie, rozkład obciążeń CRC jest bardzo zróżnicowany. Ponad dwie trzecie wszystkich 

przypadków i około 60% wszystkich zgonów ma miejsce w krajach o wysokim lub bardzo wysokim 

wskaźniku rozwoju społecznego (HDI), do których zalicza się Polska. Według publikacji Ministerstwa 

Zdrowia z roku 2015, w Polsce w latach 1980-2010 nastąpił 4-krotny wzrost zachorowań u mężczyzn i 

3-krotny u kobiet. Podstawową metodą terapeutyczną w nowotworach jelita grubego jest zabieg 

operacyjny. Z kolei stosowane leczenie farmakologiczne obejmuje chemioterapię (głównie pochodne 

pirymidynowe oraz cytostatyki), leki celowane nakierowane na receptor EGFR (panitumab, 

cetuksymab) oraz leki antyangiogenne. Natomiast brak jest leczenia celującego bezpośrednio w 

przyczynę rozpoczęcia procesu powstawania nowotworu. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej 

okoliczności, potencjalny lek opracowany przez Spółkę będzie mógł zaspokoić szeroką potrzebę 

pacjentów w leczeniu raka jelita grubego. 

Według raportu Colorectal Cancer: Global Drug Forecast and Market Analysis to 2028, opublikowanego 

w kwietniu 2020 r. przez Global Data, wartość rynku leków na raka jelita grubego plasuje się w 2020 r. 

na poziomie około 6,7 mld USD. Przy założeniu, że CAGR na lata 2020–2026 wyniesie 2,4%, wartość 

rynku leków na raka jelita grubego w 2025 r. szacuje się na około 7,6 mld USD zgodnie z powyższym 

raportem. 

Status i harmonogram 

Poniżej przedstawione zostały w sposób graficzno-opisowy postępy dokonane przez Spółkę w ramach 

Projektu CT4. 
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Źródło: Spółka 

Ryc. 7 Wiązanie wyselekcjonowanego bezpośredniego degradera do celu molekularnego (rysunek po 

lewej) oraz struktura krystaliczna w kompleksie z celem molekularnym (rysunek po prawej). 

Sensorgramy SPR pokazujące specyficzne i dawko-zależne wiązanie najlepszego hitu CPT-7132, 

umożliwiają wyznaczenie siły wiązania. Otrzymanie struktury krystalicznej ułatwia proces rozwijania 

leku; PoI – cel molekularny 

Projekt CT4 znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization) 

oraz ekspansji chemotypów drugiej serii do wyłonienia związku wiodącego. Spółka szacuje, że projekt 

znajdzie się w fazie I badań klinicznych między 2023 r. a 2025 r. Spółka podkreśla, iż powyższe 

stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w zależności od okoliczności, w tym 

również tych, które są poza kontrolą Spółki i nie powinno stanowić podstawy do jakichkolwiek 

finalnych ocen i prognoz dotyczących Projektu CT4. 

Projekt CT5 - Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i 

reumatoidalnego zapalenia stawów 

Opis projektu i wskazań terapeutycznych 

Projekt ma na celu wyłonienie kandydata na lek, który będzie prowadził do degradacji jednej z dwóch 

kinaz (K1 i K2) zaangażowanych w prozapalne ścieżki sygnalne prowadzące do zwiększonego 

wydzielania cytokin. Degradery tych kinaz znajdą zastosowanie w leczeniu przewlekłych stanów 

zapalnych np. łuszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), chorób należących do grupy 

nieswoistego zapalenia jelit (NZJ, ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD) np. choroba Leśniowskiego 

- Crohna (ChL-C), czy wrzodziejącego zapalenie jelita. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa na 

opracowanie leku, Spółka przeprowadza równoległy proces wczesnych badań przesiewowych dla grupy 

kinaz bez istotnego generowania dodatkowych kosztów. Kinazy należące do powyższych grup biorą 

udział w aktywacji produkcji cytokin.  

K1 jest kinazą białkową zaangażowaną w przekazywanie sygnału między elementami układu 

immunologicznego prowadząc ostatecznie do aktywacji produkcji cytokin oraz aktywacji limfocytów. 

Nieprawidłowe pobudzenie tych szlaków prowadzi do rozwoju chorób autoimmunologicznych. 

Zwierzęta laboratoryjne pozbawione kinazy K1 wykazują odporność na szereg chorób 

autoimmunologicznych m.in. na łuszczycę, stwardnienie rozsiane, NZJ czy reumatoidalne zapalenie 

stawów. Największym problemem w opracowaniu leków hamujących aktywność przedmiotowego celu 

molekularnego jest selektywność leków inhibitorowych oraz brak wyłączenia wszystkich funkcji kinazy 

(inhibitor powoduje jedynie zablokowanie centrum aktywnego kinazy) Jak pokazują prace dotyczące 

BID-ów kinaz, zastosowanie odpowiednich łączników o różnej orientacji i długości reguluje 

selektywność degradacji w kierunku wybranych wariantów kinaz. 

Jak wykazały badania GWAS dotyczące kinazy K2, populacja ludzi obarczona deficytem genu 

kodującego tę kinazę, jest odporna na łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów, czy ChL-C. Udział 
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wybranych kinaz w przebiegu wymienionych chorób wykazano również u zwierząt laboratoryjnych, u 

których usunięto geny kodujące celowane białka. Zarówno zwierzęta jak i ludzie nie posiadający tych 

kinaz, są zdrowi oraz odporni na występowanie chorób autoimmunologicznych. Badania te potwierdzają 

potencjał terapeutyczny kandydata na lek indukującego degradację wybranych celów molekularnych.  

Liczne badania wskazują na to, iż oprócz zaangażowania w prozapalne szlaki sygnałowe oba cele 

molekularne, czyli kinazy K1 i K2 odgrywają ważną rolę w onkogennych ścieżkach sygnałowych co 

powoduje, że są one bardzo atrakcyjnym celem również w terapiach białaczkowych. W konsekwencji 

rezultaty Projektu CT5 mogą zostać wykorzystane nie tylko dla wskazań autoimmunologicznych 

(określonych powyżej), ale również przy wskazaniach onkologicznych. 

Aktywacja kinazy K2 prowadzi do wzrostu przeżywalności nieprawidłowych, limfocytów T 

obserwowanej, między innymi, w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej (acute lymphoblastic 

leukemia – ALL). Badania potwierdziły zależność przeżywalności większości przebadanych komórek 

nowotworowych ALL od ścieżki sygnalnej której elementem jest kinaza K2. 

Również K1 pełni ważna rolę zarówno w prozapalnej jak i onkogennej ścieżce sygnalnej. Oprócz 

kluczowej roli jaką K1 odgrywa w aktywacji i proliferacji dojrzałych limfocytów T ostatnie badania 

wskazują na to, iż kinaza ta przyczynia się do wzrostu przeżywalności białaczkowych limfocytów T. 

Zwierzęta nieposiadające genów kodujących celowaną kinazę K1, przejawiały zmniejszoną 

zachorowalność na białaczkę. 

Dzięki lepszemu zrozumieniu mechanizmu powstawania nowotworów, jakie nastąpiło w ostatnich 

latach, powstało wiele terapii nowotworowych opartych głównie na zahamowaniu aktywności 

wybranych enzymów takich jak kinazy białkowe (np. Imatinib, Erlotinib), deacetylazy histonowe (np. 

Belinostat) czy polimerazy (np. Olaparib). Związki te działają głównie poprzez blokowanie (inhibicję) 

miejsc aktywnych danego enzymu powodując utratę jego aktywności. Niestety, biorąc po uwagę, iż 

większość z tych inhibitorów wiąże się ze swoim celem nietrwale, a więc dla zapewnienia ciągłej 

blokady miejsc wiązania stężenie inhibitorów musi być utrzymane na stałym wysokim poziomie. 

Powyższe może prowadzić do niepożądanych efektów ubocznych oraz wykształcenia przez komórki 

nowotworowe odporności na dany inhibitor.  

Wyniki opisanych badań potwierdzają atrakcyjność obu celi molekularnych jak i fakt, że 

wyprodukowanie cząsteczek degradujących K1 i K2 będzie miało pozytywny wpływ zarówno na 

obecnie stosowane terapie chorób autoimmunologicznych, jak i terapie białaczkowe. 

Rynek docelowy 

W 2010 roku RZS było przyczyną śmierci niemal 50 tys. osób na świecie, z czego 70% stanowiły 

kobiety. W krajach rozwiniętych na tę chorobę cierpi blisko 11 mln osób. Pierwszą linię walki z RZS 

stanowią niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (np. metotreksat) lub steroidowe leki 

przeciwzapalne (np. kortykosteroidy), przy czym dla 35% pacjentów podejście to jest nieskuteczne. 

Dostępne na rynku są również białka terapeutyczne (np. Humira) celujące w hamowanie jednej z dwóch 

najważniejszych cytokin. Leki te posiadają status najlepiej sprzedających się, z przychodami 

sięgającymi w 2013 roku odpowiednio: 11,1 mld USD (metotreksat), 9,9 mld USD (kortykosteroid) i 

8,9 (Humira) mld USD, jednak ze względu na wysokie koszty leczenia z użyciem białek 

terapeutycznych, pozostają jedynie do dyspozycji pacjentów, u których nie działa terapia pierwszego 

rzutu. Pomimo skuteczności leczenia biologicznego u ponad 30% pacjentów odpowiedź terapeutyczna 

jest niewystarczająca, a kilkuletnie stosowanie leków opartych o przeciwciała prowadzi do niepożądanej 

reakcji immunologicznej organizmu. Połączenie metotreksatu z białkami terapeutycznymi skutkuje 

silniejszą odpowiedzią niż którakolwiek z tych monoterapii. Nowym sposobem leczenia RZS przy 

użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jest inhibicja kinaz. Metoda ta wiąże się jednak z 

poważnymi skutkami ubocznymi tj. osłabieniem układu odpornościowego czy uwrażliwieniem na 

czynniki infekcyjne. Co roku w USA umiera 3 tysiące pacjentów z powodu wystąpienia komplikacji 

żołądkowo-jelitowych, będących efektem stosowania NLPZ. Kortykosteroidy mogą być stosowane 
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jedynie przez ograniczony czas ze względu na dużą skalę skutków ubocznych (cukrzyca, hiperlipidemia, 

osteoporoza). 

Łuszczyca jest przewlekłą, powracającą chorobą układu odpornościowego. Charakteryzują ją czerwone, 

piekące zmiany skórne, które prowadzą do komplikacji dermatologicznych, zakażeń bakteryjnych, a 

niekiedy do nowotworzenia. Jak pokazują badania kliniczne, istnieje korelacja pomiędzy 

występowaniem łuszczycy, a poważnymi zaburzeniami psychicznymi, szczególnie depresją i 

zwiększonym ryzykiem popełniania samobójstw. Na łuszczycę zapadają średnio 4 na 100 osób. Gdy 

choroba dotyka jednego z rodziców prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u dzieci sięga 25%, gdy 

obojga przekracza 50%. Niestety do tej pory nie ma skutecznych i zarazem bezpiecznych metod leczenia 

łuszczycy. Leczenie objawowe poprzez stosowanie maści ułatwiających gojenie i uśmierzających 

swędzenie bywa trudne, ze względu na dużą powierzchnię skóry zaatakowaną przez chorobę. Terapią z 

wyboru często są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które nie są skuteczne u ponad 50% 

pacjentów, a dodatkowo niosą za sobą obciążenie związane z wystąpieniem wrzodów żołądka. 

Najskuteczniejszą formą leczenia, są terapie celowane. 

Podsumowując, obecnie dostępne leki dla pacjentów cierpiących na wyżej wymienione choroby cechują 

się niską skutecznością, poważnymi skutkami ubocznymi oraz wysokimi kosztami opieki medycznej 

związanymi z podskórną lub dożylną formą podania leku. Ograniczenia te mogą zostać zniwelowane 

dzięki wykorzystaniu technologii celowanej degradacji białek. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Spółka widzi duży potencjał na rynku leków nakierowanych 

na terapię opisanych wyżej chorób. 

Według raportu Grand View Research 2018 wartość rynku leków na łuszczycę plasowała się w 2016 r. na 

poziome około 7,8 mld USD. Według raportu Psoriasis Treatment Market Size, Share & Covid-19 Impact 

Analysis, By Drug Class (TNF inhibitors, Interleukins, and Others), By Type (Plaque Psoriasis, Psoriatic 

Arthritis, and Others), By Route of Administration (Oral, Parenteral/Systemic, and Topical) By 

Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, and Online Pharmacies), and Regional 

Forecast, 2020-2027, przy założeniu, że CAGR na lata 2016–2027 wyniesie 9,2%, wartość rynku leków 

na łuszczycę w 2025 r. szacuje się na około 34,1 mld USD. 

Zgodnie z raportem Marketwatch – May 2019, w zakresie chorób związanych z zapaleniem stawów, tj. 

przykładowo dny moczanowej, wartość rynku w 2019 r. wyniosła 3,6 mld USD. Przy założeniu, że CAGR 

na lata 2019–2026 wyniesie 15,2%, wartość rynku leków na dnę moczanowa w roku 2026 szacuje się na 

około 9,8 mld USD zgodnie z powyższym raportem. 

Odnosząc się do drugiego ze wskazań terapeutycznych dla przedmiotowego projektu, tj. wskazania o 

charakterze onkologicznym, zgodnie z raportem Global Burden of Disease Study 2015 w 2015 r. na ostrą 

białaczkę limfoblastyczną chorowało 876 tys. osób, przy czym 111 tys. osób umarło ze względu na tę 

chorobę. Natomiast zgodnie z analizą American Cancer Society – Cancer Facts & Figures 2019 

szacowano, że w 2019 r. odnotowanych zostanie w USA około 62 tys. nowych przypadków zachorowań 

na białaczkę, w tym około 6 tys.przypadków związanych z ostrą białaczką limfoblastyczną, z czego 

śmiertelność dotknie około 1,5 tys. osób. 

W świetle raportu Acute Lymphocytic/Lymphoblastic Leukemia (ALL) Therapeutics Market by Drug 

(Hyper-CVAD Regimen, Linker Regimen, Nucleoside Metabolic Inhibitors, Targeted Drugs & 

Immunotherapy, CALGB 8811 Regimen, and Oncaspar), and Type (Pediatric and Adult): Global 

Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019–2026 sporządzonego przez Allied Market Research w 

2018 r. wartość rynku leków na ostrą białaczkę limfoblastyczną/limfocytową wyniosła około 2,3 mld 

USD. Przy założeniu, że CAGR na lata 2019–2026 wyniesie 5,3%, wartość rynku leków na ostrą białaczkę 

limfoblastyczną/limfocytową w roku 2026 szacuje się na około 3,5 mld USD zgodnie z powyższym 

raportem. 
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Status i harmonogram 

Poniżej przedstawione zostały w sposób graficzno-opisowy postępy dokonane przez Spółkę w ramach 

Projektu CT5. 

 

Źródło: Spółka 

Ryc. 8 Badania przesiewowe wyselekcjonowanych fragmentów pozwoliły na zidentyfikowanie 

cząsteczek o potencjale do rozwoju związku aktywnego (oznaczone na zielono). W analizie biofizycznej 

sprawdzono 300 fragmentów, wybranych z kilkutysięcznej biblioteki na podstawie analizy 

bioinformatycznej. Wykorzystanie modelowania do wsparcia analiz instrumentalnych zwiększa 

efektywność analiz oraz ich przepustowość 

 

Źródło: Spółka 

Ryc. 9 Wizualizacja selekcji najlepszego fragmentu związku, który może zostać poddany modyfikacjom 

w celu opracowania kandydata na lek (degradera). 

Projekt CT5 znajduje się obecnie na etapie ekspansji chemotypów do uzyskania związku wiodącego 

(ang. hit-to-lead). Spółka szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych między 2023 r. a 

2025 r. Spółka podkreśla, iż powyższe stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w 

zależności od okoliczności, w tym również tych, które są poza kontrolą Spółki i nie powinno stanowić 

podstawy do jakichkolwiek finalnych ocen i prognoz dotyczących Projektu CT5. 

Projekty związane z platformami opracowywania leków 

Projekt P1 - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków 

terapeutycznych typu degron 
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Opis projektu i wskazań terapeutycznych 

Spółka oraz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. (dawniej Wrocławskie Centrum 

Badań EIT+ sp. z o.o.), działając jako konsorcjum, realizuje projekt polegający na opracowaniu i 

wdrożeniu nowatorskiej platformy technologiczno-badawczej DegScreen, która ma stanowić narzędzie 

do poszukiwania związków o znaczeniu terapeutycznym (ang. drug discovery) wykazujących 

właściwości induktorów celowanej degradacji białek. Projekt wykorzystuje profesjonalną ekspertyzę i 

wiedzę naukowców z PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o. w połączeniu z 

biznesowo-badawczym doświadczeniem Spółki. 

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie nowatorska technologia dwuetapowego 

wysokoprzepustowego przesiewania (HTS – ang. High-Throughput Screening) związków 

niskocząsteczkowych pod kątem degradacji wybranego białkowego celu molekularnego, stanowiąca 

odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe i naukowe. Metoda pozwoli wśród tysięcy związków, 

pochodzących z biblioteki Spółki lub biblioteki związków dostarczanych przez partnera Spółki, 

poszukiwać takich substancji, które specyficznie oddziałują z badanym białkiem i indukują jego 

degradację w komórkach na drodze dowolnego mechanizmu. Technologia DegScreen umożliwi więc 

na przykład izolację nowych specyficznych degraderów w ramach prac badawczo – rozwojowych 

prowadzonych przez Spółkę lub w ramach współpracy z partnerem biznesowym.  

Opracowana technologia DegScreen będzie wykorzystywana do przesiewowego wyszukiwania (i) 

związków aktywnych wobec wybranego białka i będących potencjalnymi prekursorami substancji o 

działaniu terapeutycznym, (ii) związków pomocniczych dla celów określania funkcji białek i roli białek 

w procesach chorobotwórczych (których znaczącą przewagę nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami 

stanowi fakt, że możliwe jest czasowe i miejscowe ograniczenie podania związku; oraz (iii) dla 

określania profilu polifarmakologicznego potencjalnych leków. Wdrożenie rezultatów projektu jest 

planowane przez wykorzystanie platformy w projektach realizowanych we współpracy z firmami 

farmaceutycznymi oraz większymi firmami biotechnologicznymi. 

Rynek docelowy 

Docelowym odbiorcą oferowanej usługi będą firmy farmaceutyczne zajmujące się celowaną degradacją 

białek indukowaną małymi związkami chemicznymi. Biorąc pod uwagę dynamiczne tempo rozwoju 

technologii degradacji białek większość firm farmaceutycznych otworzyła lub otwiera własne programy 

badawcze zmierzające do wykorzystania tej technologii w rozwoju leków. 

W firmach farmaceutycznych duża część działalności badawczo-rozwojowej np. biologia molekularna, 

produkcja białek w systemach rekombinowanych, synteza organiczna, przesiewowe testy biochemiczne 

i biofizyczne czy testy analityczne, nie są wykonywane w jednostkach badawczych, lecz zlecane 

wyspecjalizowanym firmom badawczo–rozwojowym o profilu takim jak Spółka. Konsekwencją tego 

jest tendencja likwidowania lub ograniczania przez duże firmy farmaceutyczne własnych działów 

badawczo-rozwojowych i wzrost zainteresowania firm farmaceutycznych współpracą z 

wyspecjalizowanymi spółkami biotechnologicznymi zajmującymi się rozwijaniem leków opartych o 

nowe mechanizmy działania, czyli takimi jak Spółka. 

Spółka przewiduje również wykorzystanie platformy opracowywania leków będącej efektem 

zakończenia Projektu P1 na potrzeby własne, w tym w szczególności w celu realizacji bieżących 

projektów dotyczących odkrywania i optymalizowania cząsteczek leczniczych. 

Status i harmonogram 

W I połowie 2020 r. zostały zakończone prace nad projektem P1 prowadzone zarówno przez Spółkę jak 

i konsorcjanta tj. PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. Obecnie trwa przygotowanie 

do wdrożenia rezultatów projektu, które Spółka zamierza wykonać we współpracy z firmami 

farmaceutycznymi. 
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Projekt P2 - Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków 

chemicznych w rozwoju nowej klasy leków 

Opis projektu 

W toku projektu Spółka oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda 

Polskiej Akademii Nauk, działając jako konsorcjum, realizują projekt polegający na opracowaniu i 

wdrożeniu nowatorskiego i unikalnego w skali światowej produktu umożliwiającego 

wysokoprzepustowe badanie aktywności związków typu BID przy użyciu nowoczesnego testu 

biofizycznego. 

Bazując na doświadczeniu Spółki oraz intensywnej analizie rynkowej i literaturowej, Spółka oraz 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, 

działając jako konsorcjum, ustalili cechy, które powinien spełniać test biofizyczny odpowiadający na 

obecną potrzebę rynkową. Odpowiedni test biofizyczny, który konsorcjum zamierza opracować 

powinien cechować się następującą charakterystyką: 

• szeroki panel testowanych ligaz; 

• niski poziom skomplikowania i uniwersalność użycia (oparcie o standardowe techniki 

biotechnologiczne, łatwość odczytu wyników); 

• szybka identyfikacja związków typu BID przez weryfikację łączenia badanego celu 

molekularnego z wybraną ligazą; 

• wysoka przepustowość testowanych związków BID (np. poprzez system płytek 

wielodołkowych); 

• możliwość osiągnięcia dużego efektu skali przy testowaniu znacznej liczby związków (niski 

nakład pracy na pojedynczy test, niewysoki koszt jednostkowy). 

Rynek docelowy 

Docelowym odbiorcą rezulatów projektu będą firmy farmaceutyczne zajmujące się celowaną 

degradacją białek indukowaną małymi związkami chemicznymi. Biorąc pod uwagę dynamiczne tempo 

rozwoju technologii degradacji białek większość firm farmaceutycznych otworzyła lub otwiera własne 

programy badawcze zmierzające do wykorzystania tej technologii w rozwoju leków. 

W firmach farmaceutycznych duża część działalności badawczo-rozwojowej np. biologia molekularna, 

produkcja białek w systemach rekombinowanych, synteza organiczna, przesiewowe testy biochemiczne 

i biofizyczne czy testy analityczne, nie są wykonywane w jednostkach badawczych, lecz zlecane 

wyspecjalizowanym firmom badawczo – rozwojowym o profilu takim jak Spółka. Konsekwencją tego 

jest tendencja ograniczania lub likwidowania przez duże firmy farmaceutyczne własnych działów 

badawczo-rozwojowych i wzrost zainteresowania firm farmaceutycznych współpracą z 

wyspecjalizowanymi spółkami biotechnologicznymi takimi jak Spółka. 

Spółka przewiduje również wykorzystanie platformy opracowywania leków będącej efektem 

zakończenia Projektu P2 na potrzeby własne, w tym w szczególności w celu realizacji bieżących 

projektów dotyczących odkrywania i optymalizowania cząsteczek leczniczych. 

Status i harmonogram 

Pod koniec 2019 r. zakończono prace nad projektem P2 prowadzone przez Spółkę, jak i konsorcjanta tj. 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk. 

Obecnie trwa przygotowanie do wdrożenia rezultatów projektu, które Spółka zamierza wykonać we 

współpracy z firmami farmaceutycznymi. 
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Projekt P3 - Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek 

oraz jej wdrożenie na rynek farmaceutyczny 

Opis projektu 

W ramach projektu P3, Spółka planuje rozbudować platformę technologiczną umożliwiającą 

otrzymanie związków degradujących cele molekularne, poprzez opracowanie nowych 

małocząsteczkowych ligandów enzymów E3, do tej pory niedostępnych dla przemysłu 

farmaceutycznego.  

Obecnie większość projektów ukierunkowanych na rozwój nowych leków opartych jest o dwie najlepiej 

poznane ligazy E3, w tym cereblon (CRBN). Do niepodważalnych zalet stosowania wymienionych ligaz 

należą: dobrze poznana biologia, istnienie tzw. sond molekularnych, czyli małych związków 

chemicznych ułatwiających projektowanie nowych kandydatów na leki, wysoka wydajność w procesach 

degradacji białek i kilka innych właściwości chemicznych zdolnych do degradacji białek w zależności 

od kontekstu biologicznego np. rodzaju choroby lub organu w którym występuje. Niemniej ligazy te 

stanowią zaledwie ok. 0,15% wszystkich ligaz zdolnych do ubikwitylacji i degradacji białek, a 

dodatkowo wykazują pewne istotne ograniczenia tj.: wpływ na teratogenność i potencjalnie neutropenię 

w przypadku CRBNu, zaburzenia regulacji hipoksji w przypadku drugiej ligazy, a także liczne skutki 

uboczne wynikające z obecności obu białek we wszystkich typach tkanek, komórek i organelli. 

Szczególnie te ostatnie właściwości powszechnej ekspresji genów tych ligaz powodują, że 

chorobotwórcze białka usuwane są równomiernie w organizmie, co z kolei prowadzi do skutków 

ubocznych degradacji białek. Mimo iż w chorobach nowotworowych wiele skutków ubocznych jest 

akceptowalnych, o tyle we wskazaniach przewlekłych nie ma miejsca na nieselektywną degradacje i tu 

pojawia się istotna potrzeba rynkowa w postaci celowanej degradacji białek w wybranych organach lub 

rodzajach komórek. 

Spółka zidentyfikowała potrzebę rynkową i zweryfikował zapotrzebowanie przemysłu 

farmaceutycznego na małocząsteczkowe związki chemiczne dla nowych ligaz ubikwityny E3, 

cechujących się specyficznością organową, tkankową, komórkową oraz chorobową. Spółka oczekuje, 

że dowód koncepcji, który Spółka ma zamiar przeprowadzić w ramach projektu, wykaże zdolność 

degradacji wybranych białek w różnych typach komórek oraz przedziałach komórkowych. 

Wyselekcjonowane związki chemiczne budujące platformę zostaną wyprodukowane w skali gramowej 

w ramach prac rozwojowych, a następnie Spółka planuje, że zostaną objęte ochroną patentową i będą 

stanowić gotową do sprzedaży platformę degradacyjną, która umożliwi licencjobiorcy celowaną 

degradację białek co istotnie ograniczy ilość skutków ubocznych wynikających z natury obecnie 

używanych podejść terapeutycznych. 

Rynek docelowy 

Główną grupę docelową dla rezultatów projektu stanowią firmy farmaceutyczne, których podstawową 

działalnością są badania i rozwój leków. W ostatnich latach firmy farmaceutyczne stopniowo 

zmniejszyły poziom inwestycji na badania przedkliniczne, podstawowe oraz technologiczne, 

zwiększając tym samym nakłady na wyszukiwanie, inkorporację i rozwój kandydatów na leki oraz 

nowych technologii. Większość amerykańskich start-up’ów biotechnologicznych to spółki kilku 

osobowe wykonujące większość swoich badań u podwykonawców w krajach Europy środkowo-

wschodniej oraz w Azji, gdzie koszty są niższe. Stąd utrwala się globalny trend w firmach 

farmaceutycznych polegający na pobieraniu licencji na kandydatów na leki lub na technologie, zamiast 

ich rozwijania. 

Opracowane małocząsteczkowe ligandy nowych ligaz o specyficzności tkankowej, narządowej lub 

chorobowej, będą stanowić gotowy produkt, o potencjale komercjalizacji poprzez: 
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• udzielanie licencji niewyłącznej dla firm farmaceutycznych, na podstawie której licencjobiorca 

będzie również zobowiązany to opłat tantiemowych z tytułu sprzedaży produktów, bądź opłat 

na zasadzie kamieni milowych; 

• podjęcie współpracy, na podstawie której partner farmaceutyczny dokona opłaty wstępnej (tzw. 

upfront payment), będzie opłacał rozwój projektu oraz ponosił opłaty z tytułu kamieni 

milowych. Tego typu partnering technologiczny jest ukierunkowany na rozwój leków na cele 

wyłączne dla partnera farmaceutycznego i jest coraz popularniejszy w sektorze 

farmaceutycznym; 

• licencjonowanie wyłącznie chemotypów wokół jednej lub wszystkich ligaz jednemu partnerowi 

farmaceutycznemu. 

Spółka przewiduje również wykorzystanie platformy opracowywania leków będącej efektem 

zakończenia Projektu P3 na potrzeby własne, w tym w szczególności w celu realizacji bieżących 

projektów dotyczących odkrywania i optymalizowania cząsteczek leczniczych. 

W maju 2020 r. zostały rozpoczęte prace nad projektem P3. Pierwsze badania przesiewowe, prowadzące 

do identyfikacji ligandów nowych ligaz E3 zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2020 r. 

Planowane badania 

Wskazane poniżej projekty są finansowane oraz będą finansowane w przyszłości przez Spółkę ze 

środków pozyskanych przez Spółkę z emisji praw udziałowych do inwestorów (w tym akcjonariuszy 

Spółki) oraz na podstawie umowy z podmiotem trzecim (w odniesieniu do projektu realizowanego z 

Sosei Heptares). 

Projekt realizowany z Sosei Heptares – Opracowanie małocząsteczkowych degraderów 

bifunkcjonalnych, indukujących selektywną degradację receptora powierzchniowego z rodziny GPCR, 

w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit. 

Opis projektu i wskazań terapeutycznych 

W ramach projektu partnerskiego z firmą Sosei Heptares (zob. pkt. 9.10 „Opis działalności Spółki – 

Istotne Umowy – Umowy badawcze”), Spółka zamierza rozpocząć prace badawczo-rozwojowe 

ukierunkowane na opracowanie kandydata na lek, który będzie indukował proteasomalną degradację 

białka z rodziny GPCR. Cel molekularny należy do rodziny białek G (ang. G Protein-Coupled 

Receptors), a jego rola w rozwoju autoimmunologicznych stanów zapalnych układu pokarmowego, 

głównie chorób z grupy nieswoistego zapalenia jelit („NZJ”, ang. „Inflammatory Bowel Diseases” lub 

IBD), jest dobrze rozumiana i zwalidowana w badaniach in vitro oraz in vivo.  

Z uwagi na wysoki poziom trudności w hamowaniu aktywności białek z rodziny GPCR, do tej pory nie 

udało się z sukcesem opracować kandydatów na lek dla tego konkretnego celu molekularnego. 

Trudności w podejściu klasycznym wynikają z biologicznych funkcji tych receptorów, która przekłada 

się na skomplikowaną farmakologię. 

Usunięcie białka celowanego z komórek przy użyciu technologii Spółki, we wstępnej ocenie Spółki, 

pozwoli na rozwiązanie problemów wynikających z klasycznej farmakologii inhibicji, a tym samym na 

osiągnięcie oczekiwanego efektu terapeutycznego. 

Współpraca z Sosei Heptares ma na celu wyłonienie związku wiodącego indukującego degradację celu 

molekularnego. 

Prace w zakresie Obteron® – opracowanie i rozwój platformy bezpośrednich degraderów 

Technologia oparta na niskocząsteczkowych związkach chemicznych – BID-ach przedstawia 

obiecujące wstępne rezultaty i wykazuje znaczne przewagi nad klasycznymi inhibitorami. Jednakże 

istnieją wątpliwości odnoszące się do złożonej struktury niskocząsteczkowych związków chemicznych 
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i wykazywanych właściwości, odnoszących się, m.in., do ich biodostępności po podaniu doustnym, 

toksyczności związane z ligazami oraz kompleksową optymalizacją tych związków chemicznych. 

W związku z powyższymi wątpliwościami, głównym obszarem zastosowania BID-ów jest onkologia, 

w którym to obszarze występuje wiele skutków ubocznych. 

Spółka opracowała i kontynuuje dalszy rozwój technologii Obteron®, która umożliwia odkrywanie 

cząsteczek leczniczych o korzystnych właściwościach biofarmaceutycznych. Związki te prowadzą do 

celowanej degradacji białek. Te bezpośrednie degradery aktywują naturalne ligazy, które indukują 

ubikwitylację celowanego białka, które następnie są degradowane. Platforma Obteron® opierająca się 

na bezpośrednich degraderach wykazuje przewagi nad BID-ami, głownie z powodu mniejszej wagi 

molekularnej, doustnym stosowaniem, lepszym profilem toksykologicznym oraz potencjałem 

terapeutycznym. 

Dotychczas, Spółka zgromadziła doświadczenie oparte na przeprowadzonych badaniach pozwalające 

na identyfikację degradowalnych celów białkowych i przeprowadziła szereg badań identyfikujących 

cele o potencjale degradacyjnym. 

Wyniki prac w zakresie Obteron® mogą zostać wykorzystane dla wewnętrznych celów Spółki oraz 

projektów prowadzonych na zasadzie partneringu. Spółka traktuje technologię Obteron® jako swoją 

unikalną własność intelektualną i przewagę konkurencyjną, którą może wykorzystać w przyszłości w 

celu opracowania kandydatów na leki wobec celów molekularnych zaproponowanych przez partnera 

farmaceutycznego. Obecnie Emitent prowadzi prace eksploracyjne dotyczące rozwoju technologii 

Obteron®. Prace odnoszące się do rozwoju tej technologii nie są obecnie finansowane z dotacji NCBR. 

Projekt CT7 - Degradacja proteasomalna kluczowych białek pro-onkogennych jako interwencja 

terapeutyczna w zespołach mielodysplastycznych i białaczce 

Spółka rozważa prowadzenie projektu dotyczącego niskocząsteczkowych związków degradujących cele 

molekularne zidentyfikowane u pacjentów cierpiących na zespoły mielodysplastyczne („MDS”) i ostrą 

białaczkę szpikową („AML”), oraz posiadających korzystny profil biofarmaceutyczny („Projekt 

CT7”). 

AML jest diagnozowana u około 50 tys. nowych pacjentów w Europie i USA rocznie, i w ciągu 5 lat od 

diagnozy zabija blisko 10 tys. spośród nich. Zespoły mielodysplastyczne (MDS), niegdyś klasyfikowane 

jako stany przedbiałaczkowe, występują u 50 na 100 tys. osób w wieku powyżej 60. roku życia i cechują 

się średnim czasem przeżycia wynoszącym 30 miesięcy. 

W obrazie klinicznym MDS charakteryzuje się zaburzeniem procesu tworzenia krwinek i transformacją 

do AML. Część pacjentów MDS, posiadających szczególną mutację, jest leczona lenalidomidem. 

Jednakże silne skutki uboczne (w postaci postaci trombocytopenii i neutropenii), umożliwiają podanie 

skutecznej dawki jedynie u ok. 40% pacjentów. Powyższe skutki uboczne wynikają z niespecyficzności 

leku, prowadzącej do nieselektywnej degradacji ważnych czynników transkrypcyjnych. Lek selektywny 

wypełniłby olbrzymią niszę i dotarł do pacjentów, dla których obecna terapia jest ograniczona ze 

względu na toksyczność. Z kolei, celem molekularnym w leczeniu AML jest inny czynnik 

transkrypcyjny, konieczny do przeżycia komórek macierzystych białaczki. Jego usunięcie będzie 

toksyczne dla macierzystych komórek białaczki AML i jednocześnie nie będzie wpływano na zdrowe 

komórki. 

Przedmiotowy projekt jest na etapie badań eksploracyjnych i Spółka na Datę Prospektu nie podjęła 

szczegółowych decyzji dotyczących jego realizacji (lub braku realizacji), jak również planowanego 

harmonogramu projektu. Spółka realizuje projekt z własnych środków. Spółce nie została przyznana 

dotacja z NCBR na ten projekt. 

Projekt niekontynuowany przez Emitenta 
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Projekt CT6 - Rozwój nowych leków przeciwzapalnych specyficznie degradujących komórkowe 

receptory powierzchniowe 

Opis projektu i wskazań terapeutycznych oraz informacja o braku realizacji projektu 

Celem projektu było opracowanie aplikowanych doustnie, niskocząsteczkowych związków 

chemicznych hamujących działanie jednego z białek receptorowych ścieżki sygnalnej zależnej od TNF 

przy użyciu technologii BID.  

W listopadzie 2020 r. Emitent postanowił - z uwagi na to, że dalsze prace badawcze odnoszące się do 

projektu mogą nie doprowadzić do osiągniecia zakładanych wyników - nie kontynuować realizacji 

Projektu CT6. Emitent w dniu 22 grudnia 2020 przesłał NCBR pismo, w którym poinformował, że z 

uwagi na napotkane problemy w trakcie procesu badawczego, po wielu próbach rozwiązania tych 

problemów, zmuszony jest wnioskować o zakończenie realizacji projektu. Łącznie z pismem, Emitent 

przekazał NCBR informację końcową z realizacji projektu, w której przedstawiono przyczyny 

rezygnacji z realizacji projektu. W dniu 31 grudnia 2020 r. Emitent złożył do NCBR wniosek o płatność 

końcową (tj. wniosek o rozliczenie poniesionych kosztów), który do Daty Prospektu nie został jeszcze 

rozpatrzony (zob. również „Czynniki ryzyka – Ryzyka związane z otoczeniem, w którym Spółka prowadzi 

działalność – Ryzyko związane z dotacjami”). 

Podjęcie decyzji o braku kontynuacji projektu jest konsekwencją strategii Emitenta, zgodnie z którą 

Emitent zamierza koncentrować zasoby na najbardziej obiecujące projekty oraz ograniczać je w 

stosunku do mniej rokujących projektów. 

Ścieżka sygnalna objęta projektem CT6 odgrywa istotną rolę w stanach zapalnych. Zidentyfikowany 

BID miał indukować degradację białka receptorowego równocześnie nie wpływając na inne elementy 

składowe wybranej ścieżki sygnalnej i otworzyć nowe perspektywy leczenia patologicznych stanów 

zapalnych przy zmniejszeniu skutków ubocznych leczenia. W obszarze zainteresowania Spółki w 

ramach tego projektu znajdowały się choroby takie jak reumatoidalne zapalenie stawów („RZS”), 

choroby z grupy nieswoistego zapalenia jelit („NZJ”, ang. Inflammatory Bowel Diseases), w tym 

choroba Leśniowskiego-Crohna („ChL-C”) czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Rola obranego 

celu molekularnego została potwierdzona również w patologii innych chorób - Alzheimera, Parkinsona 

i łuszczycy (co daje perspektywy dalszego rozwoju opracowanych w projekcie kandydatów na leki). 

Pozostałe komponenty ścieżki sygnalnej TNF biorą udział w naprawie tkanek, a ich chorobotwórcza 

rola w chorobach RZS, NZJ nigdy nie została wykazana.  

Projekt miał być odpowiedzią na obserwowane oczekiwanie rynkowe, wynikające z niedoskonałości 

rozwiązań obecnie stosowanych w leczeniu chorób zapalnych. Dotychczas nie udało się opracować 

niskocząsteczkowych, selektywnych inhibitorów wybranego białka receptorowego. Białka 

terapeutyczne stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i ChL-C mają niską 

skuteczność (ok. 35% pacjentów odpowiada na leczenie), dodatkowo cechuje je szereg wad (np. 

konieczność podawania dożylnego i/lub podskórnego) i potencjał wywołania skutków ubocznych, np. 

generowanie przeciwlekowej odpowiedzi immunologicznej i anafilaksji. 

Spółka zakładała opracowanie niskocząsteczkowego, selektywnego BID-a prowadzącego do 

wyłączenia ścieżki sygnalnej TNF, który miał zaoferować nowe możliwości leczenia pacjentów 

cierpiących na przewlekłe stany zapalne. Jednak z uwagi na to, że dalsze prace badawcze odnoszące się 

do projektu mogą nie doprowadzić do osiągniecia zakładanych wyników, Emitent w listopadzie 2020 r. 

postanowił nie kontynuować realizacji Projektu CT6.  

9.10. Istotne umowy 

W niniejszej części Prospektu zawarto podsumowanie istotnych umów zawartych przez Spółkę lub 

Spółkę Zależną w okresie trzech lat poprzedzających Datę Prospektu, a także umów zawartych w 
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okresie wcześniejszym, jeżeli takie umowy dotyczą istotnych praw lub obowiązków Spółki na Datę 

Prospektu. 

Na potrzeby Prospektu, za umowy istotne zostały uznane te umowy, które obowiązują na Datę Prospektu 

oraz będą mieć istotne znaczenie dla prowadzonej przez Grupę działalności, to jest: (i) umowy 

(zawierane w normalnym toku działalności lub poza normalnym tokiem działalności), których wartość 

przekroczy 10% przychodów Grupy za okres czterech ostatnich zakończonych kwartałów obrotowych 

poprzedzających Datę Prospektu; (ii) umowy, które nie spełniają kryterium finansowego wskazanego 

w pkt (i) powyżej, jednakże zostały uznane za istotne dla Grupy ze względu na ich znaczący wpływ na 

działalność Grupy. 

Informacje dotyczące istotnych dla Emitenta umów zawartych z podmiotami powiązanymi zostały 

przedstawione w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”, a informacje dotyczące istotnych 

dla Emitenta umów najmu nieruchomości zostały przedstawione w punkcie 9.11 „Istotne rzeczowe 

aktywa trwałe i wartości niematerialne - Rzeczowe aktywa trwałe”. 

Na Datę Prospektu Emitent i Spółka Zależna Emitenta nie są uzależnione od żadnych umów handlowych 

lub finansowych. 

Umowy o dofinansowanie projektów oraz umowy konsorcjum 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z dnia 22 

czerwca 2017 r. 

Na mocy tej umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) przyznało Emitentowi 

dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozwój nowych leków przeciwzapalnych specyficznie 

degradujących komórkowe receptory powierzchniowe” („Projekt CT6”).  

Całkowity koszt realizacji Projektu CT6 wynosił 31.989.076,35 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosiła 24.460.807,48 PLN. Dofinansowanie było przekazywane Emitentowi w 

formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które były wypłacane w 

wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w sposób w i 

terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. 

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, m.in. w zakresie sposobu 

dokonywania zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej  konkurencji i 

równego traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, sprawozdawczości na 

rzecz NCBR, poddawania się kontrolom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. Umowa 

przewiduje również m.in. obowiązek Emitenta do wdrożenia wyników badań przemysłowych w 

terminie 3 lat od zakończenia Projektu CT6, którego zakończenie przewidywano, zgodnie z umową, 

na II połowę 2023 r. Ponadto, Emitent zobowiązał się do utrzymania trwałości Projektu CT6 (tj. 

zapewnienia trwałości wskaźników rezultatu Projektu CT6 finansowanego z udziałem środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu CT6) przez okres 3 lat 

od zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu CT6. 

W listopadzie 2020 r. Emitent postanowił - z uwagi na to, że dalsze prace badawcze odnoszące się do 

Projektu CT6 mogą nie doprowadzić do osiągniecia zakładanych wyników - nie kontynuować realizacji 

Projektu CT6. Emitent w dniu 22 grudnia 2020 przesłał NCBR pismo, w którym poinformował, że z 

uwagi na napotkane problemy w trakcie procesu badawczego, po wielu próbach rozwiązania tych 

problemów, zmuszony jest wnioskować o zakończenie realizacji projektu. Łącznie z pismem, Emitent 
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przekazał NCBR informację końcową z realizacji projektu, w której przedstawiono przyczyny 

rezygnacji z realizacji projektu. W dniu 31 grudnia 2020 r. Emitent złożył do NCBR wniosek o płatność 

końcową (tj. wniosek o rozliczenie poniesionych kosztów). Podjęcie decyzji o braku kontynuacji 

projektu jest konsekwencją strategii Emitenta, zgodnie z którą Emitent zamierza koncentrować zasoby 

na najbardziej objecujących projektach oraz ograniczać je w stosunku do mniej rokujących projektów. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z dnia 8 

czerwca 2018 r. 

Na mocy tej umowy NCBR przyznało Emitentowi dofinansowanie na realizację projektu pt. „Indukcja 

apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w 

schorzeniach nowotworowych” („Projekt CT3”).  

Całkowity koszt realizacji Projektu CT3 wynosi 35.902.013,75 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 27.683.098,00 PLN. Zgodnie z umową, dofinansowanie przekazywane jest 

Emitentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą 

wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w 

sposób i w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie (obecnie projekt rozliczany jest w 

formie zaliczkowej). 

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, m.in. w zakresie sposobu 

dokonywania zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, sprawozdawczości na 

rzecz NCBR, poddawania się kontrolom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. Umowa 

przewiduje również m.in. obowiązek Emitenta do wdrożenia wyników badań przemysłowych w 

terminie 3 lat od zakończenia Projektu CT3, którego zakończenie przewiduje się, zgodnie z umową, 

na II połowę 2023 r. Ponadto, Emitent zobowiązał się do utrzymania trwałości Projektu CT3 (tj. 

zapewnienia trwałości wskaźników rezultatu Projektu CT3 finansowanego z udziałem środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu CT3) przez okres 3 lat 

od zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu CT3. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z dnia 21 

marca 2019 r. 

Na mocy tej umowy NCBR przyznało Emitentowi dofinansowanie na realizację projektu pt. 

„Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia 

stawów” („Projekt CT5”).  

Całkowity koszt realizacji Projektu CT5 wynosi 37.130.943,75 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 29.558.070,00 PLN. Zgodnie z umową, dofinansowanie przekazywane jest 

Emitentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą 

wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w 

sposób w i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie (obecnie projekt rozliczany jest w 

formie zaliczkowej). 

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, m.in. w zakresie sposobu 

dokonywania zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, sprawozdawczości na 

rzecz NCBR, poddawania się kontrolom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. Umowa 
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przewiduje również m.in. obowiązek Emitenta do wdrożenia wyników badań przemysłowych w 

terminie 3 lat od zakończenia Projektu CT5, którego zakończenie przewiduje się, zgodnie z umową, 

na koniec 2023 r. Ponadto, Emitent zobowiązał się do utrzymania trwałości Projektu CT5 (tj. 

zapewnienia trwałości wskaźników rezultatu Projektu CT5 finansowanego z udziałem środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu CT5) przez okres 5 (3 

w przypadku MŚP) lat od zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu CT5. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z dnia 21 

marca 2019 r. (nr POIR.01.02.00-00-0073/18-00) 

Na mocy tej umowy NCBR przyznało Emitentowi dofinansowanie na realizację projektu pt. 

„Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w 

terapii raka jelita grubego” („Projekt CT4”).  

Całkowity koszt realizacji Projektu CT4 wynosi 32.041.906,25 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 25.510.680,00 PLN. Zgodnie z umową, dofinansowanie przekazywane jest 

Emitentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą 

wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w 

sposób w i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie (obecnie projekt rozliczany jest w 

formie zaliczkowej). 

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, m.in. w zakresie sposobu 

dokonywania zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, sprawozdawczości na 

rzecz NCBR, poddawania się kontrolom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. Umowa 

przewiduje również m.in. obowiązek Emitenta do wdrożenia wyników badań przemysłowych w 

terminie 3 lat od zakończenia Projektu CT4, którego zakończenie przewiduje się, zgodnie z umową, 

na II połowę 2023 r. Ponadto, Emitent zobowiązał się do utrzymania trwałości Projektu CT4 (tj. 

zapewnienia trwałości wskaźników rezultatu Projektu CT4 finansowanego z udziałem środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu CT4) przez okres 5 (3 

w przypadku MŚP) lat od zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu CT4. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Na mocy tej umowy NCBR przyznało Emitentowi dofinansowanie na realizację projektu pt. 

„Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób 

autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego” („Projekt CT2”). 

Całkowity koszt realizacji Projektu CT2 wynosi 34.411.900,00 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 27.411.400,00 PLN. Zgodnie z umową, dofinansowanie przekazywane jest 

Emitentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą 
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wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w 

sposób w i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie (obecnie projekt rozliczany jest w 

formie zaliczkowej).  

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, m.in. w zakresie sposobu 

dokonywania zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, sprawozdawczości na 

rzecz NCBR, poddawania się kontrolom i audytom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. 

Umowa przewiduje również m.in. obowiązek Emitenta do wdrożenia wyników badań w terminie 3 

lat od zakończenia Projektu CT2, którego zakończenie przewiduje się, zgodnie z umową, na II 

połowę 2023 r. Ponadto, w umowie znajduje się obowiązek utrzymania trwałości Projektu CT2 przez 

okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania 

lub wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie.  

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono na okres realizacji Projektu CT2 oraz na okres trwałości Projektu CT2.  

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Na mocy tej umowy NCBR przyznało Emitentowi dofinansowanie na realizację projektu pt. 

„Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na 

wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację 

onkogennego czynnika transkrypcyjnego” („Projekt CT1”). 

Całkowity koszt realizacji Projektu CT1 wynosi 36.389.016,25 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 28.959.643,00 PLN. Zgodnie z umową, dofinansowanie przekazywane jest 

Emitentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą 

wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w 

sposób w i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie (obecnie projekt rozliczany jest w 

formie zaliczkowej). 

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, m.in. w zakresie sposobu 

dokonywania zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, sprawozdawczości na 

rzecz NCBR, poddawania się kontrolom i audytom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. 

Umowa przewiduje również m.in. obowiązek Emitenta do wdrożenia wyników badań 

przemysłowych w terminie 3 lat od zakończenia Projektu CT1, którego zakończenie przewiduje się, 

zgodnie z umową, na II połowę 2023 r. Ponadto, w umowie znajduje się obowiązek utrzymania 

trwałości Projektu CT1 przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania 

lub wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie.  

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono na okres realizacji Projektu CT1 oraz na okres trwałości Projektu CT1. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z dnia 11 

września 2017 r. (nr POIR.04.01.04-00-0116/16)  

Na mocy umowy o dofinansowanie NCBR przyznało PORT Polskiemu Ośrodkowi Rozwoju 

Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ 

spółka z o.o.) („PORT”) dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie 
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innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron” („Projekt 

P1”).  

Umowa została podpisana pomiędzy NCBR a PORT, jednak w realizacji Projektu P1 uczestnicy także 

Emitent, jako członek konsorcjum, w którego skład wchodzi PORT oraz Emitent. Określone 

postanowienia i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie mają również odpowiednie 

zastosowanie do Emitenta. 

Całkowity koszt realizacji Projektu P1 wynosi 4.968.788,76 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 4.260.002,76 PLN (łącznie dla PORT oraz Emitenta), z czego maksymalna 

wysokość dofinansowania przewidziana dla Emitenta wynosi 2.241.369,00 PLN. Dofinansowanie 

przekazywane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które 

będą wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, 

w sposób w i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. 

Umowa wskazuje, że zakres praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac 

rozwojowych będących rezultatem projektu przysługuje PORT lub Emitentowi w proporcji 

odpowiadającej ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych projektu 

(całkowita planowana kwota kwalifikowanych kosztów ma wynosić 4.968.788,76 PLN, z czego 

2.950.155 PLN ma przypadać na Emitenta). Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników 

badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy PORT a 

Emitentem następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. 

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków, m.in. w zakresie sposobu dokonywania 

zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, prowadzenia ewidencji 

księgowej wydatków związanych z projektem, sprawozdawczości na rzecz NCBR, poddawania się 

kontrolom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. Umowa przewiduje również m.in. 

obowiązek wdrożenia wyników badań przemysłowych zgodnie z umową, w terminie 3 lat od 

zakończenia Projektu P1, którego zakończenie nastąpiło w I połowie 2020 r. Ponadto, w umowie 

znajduje się obowiązek utrzymania trwałości Projektu P1 przez okres 5 (3 w przypadku MŚP) lat od 

zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, PORT złożył w 

NCBR zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” (analogiczny 

weksel został złożony przez Emitenta do PORT). Zabezpieczenie ustanowiono do końca okresu 

trwałości Projektu P1. 

Umowa konsorcjum z dnia 31 października 2016 r. zawarta pomiędzy PORT a Emitentem 

W związku z Projektem P1 w dniu 31 października 2016 r. Emitent zawarł z PORT umowę konsorcjum, 

która reguluje zasady współpracy, podział obowiązków i zakres odpowiedzialności stron w związku z 

ubieganiem się o dofinansowanie i realizacją Projektu P1.  

Liderem konsorcjum, do którego zadań, w szczególności należy współpraca z NCBR jest PORT. 

Umowa przewiduje, że oświadczenie woli złożone przez PORT wobec osób trzecich w zakresie 

wspólnego działania w ramach konsorcjum, jest wiążące również dla Emitenta. Zgodnie z umową każdy 

z członków konsorcjum ponosi odpowiedzialność wobec NCBR oraz pozostałych członków za 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i realizację Projektu P1, jedynie w zakresie 

realizowanej przez siebie części Projektu P1, zgodnie z podziałem zadań i zakresem prac określonym w 

umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie. Żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności za działania lub zaniechania pozostałych stron, chyba że strona ta przyczyniła się do 

niewykonania w całości lub zaniechania wykonania przypisanych pozostałym stronom części projektu.  
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Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, w tym do realizacji Projektu P1 

zgodnie z umową o dofinansowanie, dostarczania PORT różnego rodzaju informacji, informowania o 

zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na 

realizację projektu lub osiągniecie celów projektu, w tym w szczególności o wszelkich zmianach 

mogących mieć wpływ na status MSP. Emitent odpowiedzialny jest również za wdrożenie wyników 

prac. 

Umowa ponadto stanowi, że wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa 

własności intelektualnej, wyniki prac badawczych wytworzone w wyniku realizacji projektu lub prawa 

dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu zostaną podzielone proporcjonalnie 

do wniesionego wkładu finansowego i wdrożone do praktyki gospodarczej zgodnie ze szczegółowymi 

postanowieniami umowy konsorcjum. Dodatkowo, umowa wskazuje, iż prawa do wyników powstałych 

w ramach, w związku lub w efekcie realizacji umowy wraz z wszelką dokumentacją oraz własność 

intelektualna, w tym przemysłowa oraz know-how powstałe w ramach, w związku lub w efekcie 

realizacji umowy, przysługiwać będą w odpowiedniej proporcji stronom, które przyczyniły się do jej 

stworzenia. Podstawą określenia podziału praw własności będzie faktyczny udział w całkowitej kwocie 

kosztów kwalifikowalnych Projektu P1. Jeśli wdrożenie wyników projektu przyjmie formę sprzedaży 

praw do wyników lub udzielenia licencji na korzystanie z paw do wyników, członkowie konsorcjum 

zobowiązują się do przeniesienia tych praw za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej 

tych praw. Emitent ma wyłączne prawo do nabycia od PORT przysługujących PORT praw majątkowych 

do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących rezultatem projektu, za 

wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Sprzedaż lub inne udostępnienie na 

zasadach rynkowych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, 

będących rezultatem projektu, innemu podmiotowi niż Emitent, wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Emitenta. Ponadto, jeżeli w trakcie trwania projektu zostanie opracowany wynalazek lub wzór 

użytkowy, członkowie konsorcjum biorący udział w jego opracowaniu, uzgodnią możliwość wspólnego 

wnioskowania (i/lub utrzymywania) ochrony wytworzonej własności intelektualnej oraz zawrą w tej 

sprawie odpowiednią umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z dnia 24 

maja 2017 r. (POIR.04.01.02-00-0147/16)  

Na mocy umowy o dofinansowanie NCBR udzielił Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczanej 

Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu („IITD”) dofinansowanie na realizację projektu pt. 

„ Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w 

rozwoju nowej klasy leków” („Projekt P2”).  

Umowa została podpisana pomiędzy NCBR a IITD, jednak w realizacji Projektu P2 uczestnicy także 

Emitent, jako członek konsorcjum, w którego skład wchodzi IITD oraz Emitent. Określone 

postanowienia i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie mają również odpowiednie 

zastosowanie do Emitenta. 

Całkowity koszt realizacji Projektu P 2  wynosi 4.314.375,00 PLN a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 3.834.558,00 PLN (łącznie dla IITD oraz Emitenta), z czego maksymalna 

wysokość dofinansowania przewidziana dla Emitenta wynosi 1.685.268,00 PLN Dofinansowanie 

przekazywane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które 

będą wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, 

w sposób w i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. 

Umowa wskazuje, że zakres praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac 

rozwojowych będących rezultatem projektu przysługuje IITD lub Emitentowi w proporcji 

odpowiadającej ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych projektu 

(całkowita planowana kwota kwalifikowanych kosztów ma wynosić 4.314.375,00 PLN, z czego 

2.165.085,00 PLN ma przypadać na Emitenta). Przekazanie posiadanych praw majątkowych do 
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wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy IITD a 

Emitentem następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. 

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków, m.in. w zakresie sposobu dokonywania 

zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, prowadzenia ewidencji 

księgowej wydatków związanych z projektem, sprawozdawczości na rzecz NCBR, poddawania się 

kontrolom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. Umowa przewiduje również m.in. 

obowiązek wdrożenia wyników badań przemysłowych zgodnie z umową, w terminie 3 lat od 

zakończenia Projektu P2 które to zakończenie miało miejsce pod koniec 2019 r. Ponadto, w umowie 

znajduje się obowiązek utrzymania trwałości Projektu P2 przez okres 5 (3 w przypadku MŚP) lat od 

zakończenia jego realizacji. 

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, IITD złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu P2. 

Umowa konsorcjum z dnia 27 lipca 2016 r. zawarta pomiędzy IITD a Emitentem 

W związku z Projektem P2 w dniu 27 lipca 2016 r. Emitent zawarł z IITD umowę konsorcjum, która 

reguluje zasady współpracy, podział obowiązków i zakres odpowiedzialności stron w związku z 

ubieganiem się o dofinansowanie i realizacją Projektu P2.  

Liderem konsorcjum, do którego zadań, w szczególności należy współpraca z NCBR jest IITD. Umowa 

przewiduje, że oświadczenie woli złożone przez IITD wobec osób trzecich w zakresie wspólnego 

działania w ramach konsorcjum, jest wiążące również dla Emitenta.  

Zgodnie z umową każdy z członków konsorcjum ponosi odpowiedzialność wobec NCBR oraz 

pozostałych członków za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i realizację Projektu P2, 

jedynie w zakresie realizowanej przez siebie części Projektu P2, zgodnie z podziałem zadań i zakresem 

prac określonym w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie. Żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania pozostałych stron.  

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, w tym do realizacji Projektu P2 

zgodnie z umową o dofinansowanie, dostarczania IITD różnego rodzaju informacji, informowania o 

zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na 

realizację projektu lub osiągniecie celów projektu, w tym w szczególności o wszelkich zmianach 

mogących mieć wpływ na status MSP. Emitent odpowiedzialny jest również za wdrożenie wyników 

prac. 

Umowa ponadto stanowi, że wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa 

autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji 

projektu należą do członków konsorcjum proporcjonalnie do ich wkładu (udziału) finansowego. Jeśli 

wdrożenie wyników projektu przyjmie formę sprzedaży praw do wyników lub udzielenia licencji na 

korzystanie z praw do wyników, członkowie konsorcjum zobowiązują się do przeniesienia a tych praw 

za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.  

Członkowie konsorcjum mają prawo pierwokupu praw do przedmiotów własności przemysłowej 

powstałych w wyniku realizacji projektu. Ponadto, jeżeli w trakcie trwania projektu zostanie 

opracowany wynalazek lub wzór użytkowy, członkowie konsorcjum biorący udział w jego 

opracowaniu, uzgodnią możliwość wspólnego wnioskowania (i/lub utrzymywania) ochrony 

wytworzonej własności intelektualnej oraz zawrą w tej sprawie odpowiednią umowę, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

147 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

z dnia 20 marca 2020 r. 

Na mocy tej umowy NCBR przyznało Emitentowi dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozwój 

zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na 

rynek farmaceutyczny” („Projekt P3”). 

Całkowity koszt realizacji Projektu P3 wynosi 10.135.628,75 PLN, a maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 7.759.469,50 PLN. Dofinansowanie przekazywane jest Emitentowi w formie 

zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą wypłacane w wysokości 

odpowiadającej zaakceptowanym przez NCBR wnioskom o płatność, w sposób w i terminie 

wynikającym z umowy o dofinansowanie.  

Umowa nakłada szereg szczegółowych obowiązków na Emitenta, m.in. w zakresie sposobu 

dokonywania zakupów związanych z projektem (z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania oferentów), składania i realizacji wniosków o płatności, sprawozdawczości na 

rzecz NCBR, poddawania się kontrolom i audytom NCBR czy też w zakresie komunikacji z NCBR. 

Umowa przewiduje również m.in. obowiązek Emitenta do wdrożenia wyników badań przemysłowych 

zgodnie z umową, w terminie 3 lat od zakończenia Projektu P3, którego zakończenie przewiduje się na 

I połowę 2023 r. Ponadto, w umowie znajduje się obowiązek utrzymania trwałości Projektu P3 przez 

okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) lat od zakończenia jego realizacji.  

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub 

wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył 

zabezpieczenie w postaci weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie 

ustanowiono na okres realizacji Projektu P3 przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) oraz na okres 

trwałości Projektu P3. 

Umowy badawcze 

Umowa o wstępnej współpracy badawczej z 22 grudnia 2020 r. z Heptares Therapeutics Ltd. 

Spółka i Heptares Therapeutics Ltd. (”Sosei Heptares”) zawarły w dniu 22 grudnia 2020 r. umowę o 

wstępnej współpracy badawczej („Umowa”). 

Współpraca Spółki oraz Sosei Heptares opiera się na połączeniu doświadczenia Spółki z zakresu 

technologii celowanej degradacji białek i ekspertyzy Sosei Heptares dotyczącej leków z rodziny GPCR.  

Współpraca z Sosei Heptares jest projektem odrębnym od projektów badawczo-rozwojowych 

rozwijanych samodzielnie przez Spółkę (CT1-CT5 – zob. pkt. 9.9 „Opis działalności Spółki – Opis 

programów”) i stanowi implementację drugiego modelu współpracy opisanego szerzej w punkcie 9.7 

„Opis działalności Spółki – Model biznesowy”.  

Strony przewidują, że rezultat współpracy może zostać wspólnie skomercjalizowany poprzez umowę 

partneringową z firmą farmaceutyczną lub być rozwijany dalej przez obydwie lub jedną ze stron. 

Umowa określa warunki współpracy stron polegającej na odkrywaniu i rozwoju nowych małych 

cząsteczek, które są ukierunkowane na degradację, związanych z chorobami układu pokarmowego, 

receptorów sprzężonych z białkami G (GPCR). 
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Strony będą współpracować na zasadzie wyłączności (z pewnymi ograniczonymi wyjątkami) w 

dziedzinie badań, rozwoju lub wszelkich wspólnych działań, których celem jest tworzenie, ocena lub 

rozwój cząsteczek w celu celowanej degradacji białek GPCR.  

Strony ustanowią wspólny komitet sterujący i wspólny zespół projektowy oraz będą realizować 

uzgodniony program badawczy na zasadzie współpracy i zgodnie z planem badawczym. W momencie 

wyrażenia zgody na plan badawczy strony uzgodnią również budżet badawczy dla takiego planu 

badawczego. 

Sosei Heptares będzie odpowiedzialny za własne koszty badań, zgodnie z opisem w budżecie 

badawczym. 

Sosei Heptares zwróci Spółce koszty R&D dotyczące zatrudnienia pracowników lub podwykonawców 

związane z jej działalnością w ramach planu badawczego zgodnie z budżetem badawczym, do 

maksymalnej kwoty 2.000.000 EUR (dwa miliony euro).  

Własność oraz finansowy udział w zwrocie z inwestycji dotyczący jakichkolwiek cząsteczek 

wytworzonych zgodnie z planem badawczym oraz innych praw własności intelektualnej stanowiących 

rezultat współpracy zostanie podzielona zgodnie z ustalonym przez strony stosunkiem podziału 

wynoszącym, co do zasady, 65% dla Sosei Heptares i 35% dla Spółki. Stosunek podziału może ulec 

zmianie jeżeli którakolwiek ze stron zainwestuje istotnie więcej środków w prace badawcze niż 

określono w tym stosunku podziału. Żadna ze stron nie otrzyma jednak mniej niż 10%, 15% lub 20% 

własności i finansowego zwrotu z inwestycji, w zależności od etapu, na którym zawarta zostanie licencja 

lub inna umowa dotycząca takiej cząsteczki. 

Zgodnie z Umową żadna ze stron nie może wykorzystywać ani przyznawać żadnej stronie trzeciej 

żadnych praw w odniesieniu do cząsteczek wspólnie stworzonych w ramach prac badawczych, w 

jakimkolwiek celu innym niż wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy lub w związku z 

ochroną, ściganiem, rejestracją, obroną, egzekwowaniem i utrzymaniem praw do takich rezultatów prac.  

W przypadku istotnego naruszenia Umowy, strona nienaruszająca ma prawo do rozwiązania Umowy. 

Umowy licencyjne 

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych z 15 września 2020 r.  

W związku z pracami nad Projektem CT4 oraz zawarciem umowy na dofinansowanie z NCBR, Emitent 

zawarł z Michałem Walczakiem i Sylvainem Cottensem umowę przeniesienia autorskich praw 

majątkowych oraz innych praw własności intelektualnej związanej z Projektem CT4. Na podstawie tej 

umowy Michał Walczak i Sylvain Cottens przenieśli na Emitenta przysługujące im prawa do know-

how, utworów w rozumieniu prawa autorskiego oraz rozwiązań, w stosunku do których można uzyskać 

ochronę na podstawie przepisów o własności intelektualnej, składających się na Projekt CT4. Emitent 

zobowiązał się do kontynuowania prac badawczych, komercjalizacji Projektu CT4 i zapłaty na rzecz 

Michała Walczaka i Sylvaina Cottensa wynagrodzenia określonego umową.  

Umowa definiuje prawa, które nabywa Emitent oraz przewiduje – w ramach tego samego 

wynagrodzenia – ewentualne doprecyzowanie lub rozszerzenie tych praw (np. o nowe pola eksploatacji) 

jeżeli będzie to konieczne dla zapewnienia realizacji celu zawarcia Umowy, którym jest uzyskanie pełni 

praw do produktów prac Michała Walczaka i Sylvaina Cottensa w ramach Projektu CT4.  

Emitent zobowiązany jest działać na rzecz komercjalizacji Projektu CT4 tj. odpłatnego wykorzystania 

rezultatów Projektu CT4 przez podmiot z branży farmaceutycznej. Przez komercjalizację strony umowy 

rozumieją uzyskanie przez Emitenta przychodów z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej 

dotyczących rezultatów Projektu CT4 lub udzielenie licencji firmie farmaceutycznej na dalszy rozwój, 

badania kliniczne i opracowywanie leku (niezależnie od wskazań terapeutycznych). W przypadku tak 
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rozumianej komercjalizacji Projektu CT4, Michał Walczak i Sylvain Cottens otrzymają wynagrodzenie 

w wysokości po 5% wartości brutto: (i) płatności z góry (ang. upfront payment), zdefiniowanej jako 

pierwsza płatność otrzymana przez Emitenta za podjęcie współpracy i przeniesienie praw własności 

intelektualnej do Projektu CT4 lub udzielenie licencji do niego, (ii) wszelkich późniejszych opłat 

otrzymanych przez Emitenta, rozumianych jako płatności związane z realizacją danej fazy procesu 

opracowywania leku, do momentu zarejestrowania rezultatu Projektu CT4 jako nowego leku przez 

odpowiedni organ w którymkolwiek z krajów, w których złożono wniosek o taką rejestrację (w tym 

płatności związane z taką rejestracją) („Wynagrodzenie”). Jednocześnie Wynagrodzenie Michała 

Walczaka i Sylvaina Cottensa nie będzie obejmowało jakichkolwiek części tantiem otrzymywanych 

przez Emitenta po wprowadzeniu leku na rynek.  

W przypadku rozwiązania przez Emitenta umów o współpracy łączących Emitenta oraz Michała 

Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a lub zakończenia współpracy z uwagi na brak możliwości 

wykonywania zadań przez Michała Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a, Emitent będzie zobowiązany do 

następujących świadczeń (w przypadkach wskazanych poniżej Emitent nie będzie zobowiązany do 

zapłaty Wynagrodzenia): 

• zwrotnego przeniesienia praw nabytych na podstawie umowy licencyjnej na Michała Walczaka 

i Sylvain’a Cottens’a – w przypadku, w którym Emitent rozwiąże umowy o współpracy z 

Michałem Walczakiem lub Sylvain’em Cottens’em i nie rozwija projektu opisanego w umowie 

licencyjnej w sposób odpowiadający wcześniejszemu sposobowi rozwoju projektu przez 

nieprzerwany okres 6 miesięcy lub Emitent zdecyduje przerwać dalszą realizację projektu 

opisanego w umowie licencyjnej (w przypadku zwrotnego przeniesienia praw Emitent będzie 

uprawniony do 10% płatności z komercjalizacji projektu na takich zasadach na jakich Michał 

Walczak i Sylvain Cottens byliby uprawnieni do Wynagrodzenia); 

• zapłaty wynagrodzenia w kwocie 1 mln PLN Michałowi Walczakow i Sylvain’owi Cottens’owi 

(każdemu oddzielnie) – w przypadku, w którym Emitent rozwiąże umowy o współpracy z 

powodu nieprawidłowego ich wykonywania lub naruszenia ich postanowień przez Michała 

Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a; 

• zapłaty wynagrodzenia w kwocie 10 mln PLN na rzecz Michała Walczaka i Sylvain’a Cottens’a 

(każdemu oddzielnie) – w przypadku, w którym w związku z obiektywnymi i nie dającymi się 

przewidzieć okolicznościami (np. chorobą lub śmiercią) Michał Walczak lub Sylvain Cottens 

nie jest w stanie dalej realizować projektu opisanego umową licencyjną a nastąpi to przed 

etapem przedklinicznym selekcji kandydatów klinicznych do projektu (ang. pre-clinical stage 

of clinical candidate selection for the project) i Emitent (według własnej oceny) zawiadomi o 

tym Michała Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a. 

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych z 15 września 2020 r.  

W związku z pracami nad Projektem CT7, Emitent zawarł z Michałem Walczakiem i Sylvainem 

Cottensem umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz innych praw własności 

intelektualnej związanej z Projektem CT7. Na podstawie tej umowy Michał Walczak i Sylvain Cottens 

przenieśli na Emitenta przysługujące im prawa do know-how, utworów w rozumieniu prawa autorskiego 

oraz rozwiązań, w stosunku do których można uzyskać ochronę na podstawie przepisów o własności 

intelektualnej składających się na Projekt CT7. Emitent zobowiązał się do kontynuowania prac 

badawczych, komercjalizacji Projektu CT7 i zapłaty na rzecz Michała Walczaka i Sylvaina Cottensa 

wynagrodzenia określonego umową.  

Umowa definiuje prawa, które nabywa Emitent oraz przewiduje – w ramach tego samego 

wynagrodzenia – ewentualne doprecyzowanie lub rozszerzenie tych praw (np. o nowe pola eksploatacji) 

jeżeli będzie to konieczne dla zapewnienia realizacji celu zawarcia Umowy, którym jest uzyskanie pełni 

praw do produktów prac Michała Walczaka i Sylvaina Cottensa w ramach Projektu CT7.  
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Emitent zobowiązany jest działać na rzecz komercjalizacji Projektu CT7 tj. odpłatnego wykorzystania 

rezultatów Projektu CT7 przez podmiot z branży farmaceutycznej. Przez komercjalizację strony umowy 

rozumieją uzyskanie przez Emitenta przychodów z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej 

dotyczących rezultatów Projektu CT7 lub udzielenie licencji firmie farmaceutycznej na dalszy rozwój, 

badania kliniczne i opracowywanie leku (niezależnie od wskazań terapeutycznych). W przypadku tak 

rozumianej komercjalizacji Projektu CT7 Michał Walczak i Sylvain Cottens otrzymają wynagrodzenie 

w wysokości po 5% wartości brutto: (i) płatności z góry (ang. upfront payment), zdefiniowanej jako 

pierwsza płatność otrzymana przez Emitenta za podjęcie współpracy i przeniesienie praw własności 

intelektualnej do Projektu CT7 lub udzielenie licencji do niego, (ii) wszelkich późniejszych opłat 

otrzymanych przez Emitenta, rozumianych jako płatności związane z realizacją danej fazy procesu 

opracowywania leku, do momentu zarejestrowania rezultatu Projektu CT7 jako nowego leku przez 

odpowiedni organ w którymkolwiek z krajów, w których złożono wniosek o taką rejestrację (w tym 

płatności związane z taką rejestracją) („Wynagrodzenie”). Jednocześnie Wynagrodzenie Michała 

Walczaka i Sylvaina Cottensa nie będzie obejmowało jakichkolwiek części tantiem otrzymywanych 

przez Emitenta po wprowadzeniu leku na rynek. 

W przypadku rozwiązania przez Emitenta umów o współpracy łączących Emitenta oraz Michała 

Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a lub zakończenia współpracy z uwagi na brak możliwości 

wykonywania zadań przez Michała Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a, Emitent będzie zobowiązany do 

następujących świadczeń (w przypadkach wskazanych poniżej Emitent nie będzie zobowiązany do 

zapłaty Wynagrodzenia): 

• zwrotnego przeniesienia praw nabytych na podstawie umowy licencyjnej na Michała Walczaka 

i Sylvain’a Cottens’a – w przypadku, w którym Emitent rozwiąże umowy o współpracy z 

Michałem Walczakiem lub Sylvain’em Cottens’em i nie rozwija projektu opisanego w umowie 

licencyjnej w sposób odpowiadający wcześniejszemu sposobowi rozwoju projektu przez 

nieprzerwany okres 6 miesięcy lub Emitent zdecyduje przerwać dalszą realizację projektu 

opisanego w umowie licencyjnej (w przypadku zwrotnego przeniesienia praw Emitent będzie 

uprawniony do 10% płatności z komercjalizacji projektu na takich zasadach na jakich Michał 

Walczak i Sylvain Cottens byliby uprawnieni do Wynagrodzenia); 

• zapłaty wynagrodzenia w kwocie 1 mln PLN Michałowi Walczakow i Sylvain’owi Cottens’owi 

(każdemu oddzielnie) – w przypadku, w którym Emitent rozwiąże umowy o współpracy z 

powodu nieprawidłowego ich wykonywania lub naruszenia ich postanowień przez Michała 

Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a; 

• zapłaty wynagrodzenia w kwocie 10 mln PLN na rzecz Michała Walczaka i Sylvain’a Cottens’a 

(każdemu oddzielnie) – w przypadku, w którym w związku z obiektywnymi i nie dającymi się 

przewidzieć okolicznościami (np. chorobą lub śmiercią) Michał Walczak lub Sylvain Cottens 

nie jest w stanie dalej realizować projektu opisanego umową licencyjną a nastąpi to przed 

etapem przedklinicznym selekcji kandydatów klinicznych do projektu (ang. pre-clinical stage 

of clinical candidate selection for the project) i Emitent (według własnej oceny) zawiadomi o 

tym Michała Walczaka lub Sylvain’a Cottens’a.   

Pozostałe istotne umowy 

Umowa na wynajem aparatury badawczej na potrzeby realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia 

badań przemysłowych w okresie od lipca 2017 r. do marca 2021 r. 

Emitent zawarł w dniu 26 lipca 2017 r. umowę z Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A. 

(„Wrocławski Park Technologiczny”) jako wynajmującym, której przedmiotem jest wynajem 

aparatury badawczej na potrzeby realizacji projektu w zakresie badań przemysłowych w okresie od lipca 

2017 r. do 31 marca 2021 r. w ramach Projektu CT6: „Rozwój nowych leków przeciwzapalnych 

specyficznie degradujących komórkowe receptory powierzchniowe” realizowanego w ramach 

Działania 1.1. – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace 
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rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 

2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0747/16-00. Całkowita wartość 

zamówienia wynosi 2.738.650,00 PLN. W umowie zastrzeżone są również kary umowne na rzecz 

Emitenta. 

Umowa leasingu na rozbudowaną stację pipetującą do wykonywania wysokoprzepustowych testów 

przesiewowych 

Emitent zawarł w dniu 1 czerwca 2018 r. umowę leasingu z PKO Leasing Spółka Akcyjna, jako 

finansującym, której przedmiotem jest sprzęt medyczny w postaci rozbudowanej stacji pipetującej do 

wykonywania wysokoprzepustowych testów przesiewowych. Dostawcą jest Bioanalytic Maciej Stopa. 

Wartość przedmiotu leasingu wynosi 2.839.478,00 PLN. Okres finansowania wynosi 59 miesięcy, a 

miesięczna rata leasingu ustalona jest na poziomie 54.567,48 PLN. W ciągu 3 miesięcy od upływu 

okresu leasingowania Emitentowi przysługuje prawo nabycia własności przedmiotu leasingu za kwotę 

odpowiadającą ostatniej części należności przysługującej finansującemu w związku z oddaniem 

przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków. 

Umowa leasingu na system do analizy oddziaływań międzycząsteczkowych Biacore 8K GE 

Emitent zawarł w dniu 30 marca 2018 r. umowę leasingu z Deutsche Leasing Polska S.A., jako 

finansującym, której przedmiotem jest system do analizy oddziaływań międzycząsteczkowych Biacore 

8K GE. Dostawcą jest GE Medical Systems Polska sp. z o.o. Wartość przedmiotu leasingu wynosi 

1.777.782,00 PLN. Okres finansowania wynosi 60 miesięcy, a miesięczna rata leasingu ustalona jest na 

poziomie 34.637,34 PLN. Emitent zobowiązał się do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu leasingu 

po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu przez Emitenta wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy leasingu. Emitent nabędzie przedmiot leasingu za wartość końcową, określoną jako 0,7% ceny 

nabycia (około 13.214 PLN) powiększoną o podatek od towarów i usług. 

9.11. Istotne rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Na Datę Prospektu Grupa nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości, 

w tym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu 

ustroju rolnego.  

Grupa posiada rzeczowe aktywa trwałe, które zostały wskazane w poniższej tabeli – przedstawiającej 

informacje na temat wartości bilansowej netto rzeczowych aktywów trwałych należących do Grupy. 

 Wartość bilansowa netto na dzień 

30 czerwca 

 

Wartość bilansowa netto na dzień 31 grudnia 

 

Rzeczowe aktywa 

trwałe 

2020 

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

2019 2018 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 

2017 

Budynki i 

budowle 
2.020 2.691 2.093 11 

Maszyny i 

urządzenia 
8.272 7.664 9.081 2.862 

Rzeczowe aktywa 

trwałe razem 
10.293 10.355 11.174 2.873 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe  
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Kategoria „budynków i budowli” w ramach rzeczowych aktywów trwałych obejmuje wyłącznie 

uprawnienia Spółki wynikające z umów najmu zawartych przez Spółkę, które są ujmowane przez 

Spółkę zgodnie z MSSF UE (więcej informacji zobacz w Skonsolidowanych Sprawozdaniach 

Finansowych) jako rzeczowe aktywa trwałe.  

Poniżej zostały opisane jedynie umowy najmu, których przedmiotem jest najem nieruchomości, 

pozostałe istotne umowy, w tym istotne umowy leasingu lub wynajmu sprzętu laboratoryjnego, zostały 

opisane powyżej (zob. pkt. 9.9 „Opis działalności Spółki” - „Pozostałe istotne umowy”). 

Spółka wynajmuje powierzchnię laboratoryjną i laboratoryjno-biurową w parku technologicznym we 

Wrocławiu na podstawie pięciu umów najmu zawartych ze spółką Wrocławski Parki Technologiczny 

S.A. (jako wynajmującym). 

Na podstawie umowy najmu infrastruktury laboratoryjnej z 13 sierpnia 2018 r., zmienionej aneksem z 

19 listopada 2020 r. Spółka wynajmuje pomieszczenia laboratoryjno-biurowe o powierzchni: (i) w 

okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. – 33 m2, (ii) w okresie od dnia 1 września 

2020 r. do dnia 30 października 2020 r. – 355 m2, (iii) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 

października 2021 r. – 441 m2, (iv) w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. – 

735 m2, i (v) w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2024 r. – 891 m2, zlokalizowane w 

budynku „Gamma” parku technologicznego, przy ul. Muchoborskiej 18 we Wrocławiu oraz korzysta z 

17 miejsc parkingowych. Umowa ta została zawarta na czas oznaczony 60 miesięcy począwszy od 1 

czerwca 2019. Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy co do zasady jedynie w 

przypadkach naruszenia jej postanowień przez Spółkę. Umowa nie przewiduje uprawnienia Spółki do 

wcześniejszego zakończenia okresu najmu. Z tytułu korzystania z wynajętych pomieszczeń Spółka ma 

obowiązek płacić miesięczny czynsz w kwocie: (i) w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 

sierpnia 2020 r. – 2.282,87 PLN netto, (ii) w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 października 

2020 r. – 37.170,08 PLN netto, (iii) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 października 2021 

r. – 52.461,35 PLN netto, (iv) w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. – 

74.659,26 PLN netto, i (v) w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2024 r. – 100.147,35 

PLN netto, co zostało ustalone w Aneksie numer 5 z dnia listopada 2020 r. (powyższe kwoty 

uwzględniają m.in. opłaty za media). Czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji GUS. 

Ponadto zgodnie z umową, czynsz może zostać podwyższany m.in. w związku ze zmianą cen za energię 

elektryczną i inne media, opłat z tytułu podatków dotyczących budynku oraz nieruchomości, jak 

również w wyniku dużego zużycia mediów przez Spółkę. W okresie najmu wynajmujący jest 

uprawniony do przeniesienia Spółki na inną powierzchnię, podobną do dotychczas zajmowanej przez 

Spółkę, o nie gorszym standardzie. W umowie zastrzeżono kary umowne, do których zapłaty może być 

zobowiązana Spółka m.in. w razie wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, 

opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu lub naruszenia innych obowiązków Spółki określonych w 

umowie (kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej). 

Na podstawie umowy najmu nr TL/32/20 z 1 marca 2021 r. Spółka wynajmuje pomieszczenia 

laboratoryjne o powierzchni 105,1 m2 zlokalizowane w budynku „Sigma” parku technologicznego, przy 

ul. Duńskiej 11 we Wrocławiu. Okres najmu kończy się w dniu 31 lipca 2022 r. Wynajmujący oraz 

Spółka są co do zasady uprawnieni do wypowiedzenia umowy w przypadkach naruszenia niektórych 

jej postanowień przez drugą stronę umowy. Z tytułu korzystania z wynajętych pomieszczeń Spółka ma 

obowiązek płacić miesięczny czynsz w łącznej kwocie 13.663,00 PLN powiększonej o VAT; czynsz 

nie obejmuje mediów (z zastrzeżeniem mediów za części wspólne). W umowie zastrzeżono kary 

umowne na rzecz Spółki należne z tytułu naruszenia niektórych postanowień umowy oraz w przypadku 

przedterminowego rozwiązania umowy z winy wynajmującego (kary umowne nie wyłączają prawa 

dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej). Kary umowne zostały również zastrzeżone na 

rzecz wynajmującego. 

W dniu 31 maja 2019 r. Emitent zawarł z Wrocławskim Parkiem Technologicznym umowę najmu 

specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia syntezy organicznej i specjalistycznej 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

153 

powierzchni laboratoryjnej do oczyszczania białek, wykonywania wysokoprzepustowych badań 

przesiewowych, profilowania związków, ich analogów w testach biofizycznych i komórkowych w 

budynku „Gamma” parku technologicznego przy ulicy Muchoborskiej 18 we Wrocławiu (umowa numer 

BC/10/19). Najmowana przez Emitenta powierzchnia to 322 m2. Umowa została zawarta na okres od 1 

czerwca 2019 r. do 31 października 2021 r. Całkowity miesięczny czynsz najmowanej przez Emitenta 

powierzchni laboratoryjnej wynosi 36.386,00 PLN powiększonej o podatek VAT. Czynsz uwzględnia 

wszelkie opłaty eksploatacyjne. Emitent może umowę wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem 

miesięcznego terminu wypowiedzenia, a także ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

wstrzymania dofinansowania projektu. Umowa może zostać wypowiedziana przez wynajmującego w 

ściśle określonych umową przypadkach. Na rzecz Emitenta przewidziana została również kara umowna 

w przypadku nieudostępnienia mu przedmiotu umowy oraz prawo dochodzenia odszkodowania w 

zakresie przekraczającym wysokość umówionej kary. Na rzecz Wrocławskiego Parku 

Technologicznego przewidziano karę umowną w wysokości 50% miesięcznego czynszu brutto, lecz nie 

więcej niż 500.000 PLN, za każde istotne naruszenie postanowień umowy, przy czym za takie 

naruszenie rozumieć należy przede wszystkim niezgodne z umową korzystanie z przedmiotu najmu. 

W dniu 31 maja 2019 r. Emitent zawarł z Wrocławskim Parkiem Technologicznym umowę najmu 

specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej, wynoszącej 100 m2, do ekspresji i oczyszczania białek, 

wykonywania wysokoprzepustowych badań przesiewowych oraz testowania analogów w testach 

biofizycznych i komórkowych na potrzeby Projektu CT5 w budynku „Gamma” parku technologicznego 

przy ulicy Muchoborskiej 18 we Wrocławiu (umowa numer CKD/1/19). Umowa została zawarta na 

okres od 1 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2022 r. Całkowity miesięczny czynsz najmowanej przez 

Emitenta powierzchni laboratoryjnej wynosi 11.300,00 PLN powiększone o podatek VAT. Czynsz 

uwzględnia wszelkie opłaty eksploatacyjne. Emitent może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z 

zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, a także ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku wstrzymania dofinansowania projektu. Umowa może zostać wypowiedziana przez 

wynajmującego w ściśle określonych umową przypadkach. Na rzecz Emitenta przewidziana została 

również kara umowna w przypadku nieudostępnienia mu przedmiotu umowy, kara umowna w 

przypadku rozwiązania umowy z winy Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz prawo 

dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość umówionej kary. Na rzecz 

Wrocławskiego Parku Technologicznego przewidziano karę umowną w wysokości 50% miesięcznego 

czynszu brutto, lecz nie więcej niż 500.000 PLN, za każde istotne naruszenie postanowień umowy, przy 

czym za takie naruszenie rozumieć należy przede wszystkim niezgodne z umową korzystanie z 

przedmiotu najmu. 

W dniu 9 marca 2020 r. Emitent zawarł z Wrocławskim Parkiem Technologicznym umowę najmu 

specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia syntezy organicznej oraz profilowania 

biologicznego i biofizycznego na potrzeby Projektu CT1 w budynku SIGMA przy ulicy Duńskiej 11 we 

Wrocławiu (umowa numer LL/2/20). Najmowana przez Emitenta powierzchnia to 155 m2. Umowa 

została zawarta na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r. Całkowity miesięczny czynsz 

najmowanej przez Emitenta powierzchni laboratoryjnej wynosi 20.150,00 PLN powiększonej o podatek 

VAT. Czynsz uwzględnia wszelkie opłaty eksploatacyjne. Emitent może umowę wypowiedzieć w 

każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, a także ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku wstrzymania dofinansowania projektu. Umowa może zostać 

wypowiedziana przez wynajmującego w ściśle określonych umową przypadkach. Na rzecz Emitenta 

przewidziana została również kara umowna w przypadku nieudostępnienia mu przedmiotu umowy, kara 

umowna w przypadku rozwiązania umowy z winy Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz prawo 

dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość umówionej kary. Na rzecz 

Wrocławskiego Parku Technologicznego przewidziano karę umowną w wysokości 50% miesięcznego 

czynszu brutto, lecz nie więcej niż 100.000 PLN, za każde istotne naruszenie postanowień umowy, przy 

czym za takie naruszenie rozumieć należy przede wszystkim niezgodne z umową korzystanie z 

przedmiotu najmu. 
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Wartości niematerialne 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wartości bilansowej netto wartości niematerialnych, 

które są w posiadaniu Grupy. 

 Wartość bilansowa netto na dzień 

30 czerwca 

2020 

Wartość bilansowa netto na dzień 

31 grudnia 

2019                    2018                        2017 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 
 

(w tys. PLN) 

(zbadane) 
 

Wartości 

niematerialne 
43 57 86 142 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe  

Na datę bilansową 30 czerwca 2020 r., Grupa nie posiadała ani wartości niematerialnych wytworzonych 

we własnym zakresie, ani wartości niematerialnych, do których tytuł prawny Grupy podlegałby 

ograniczeniom lub, które stanowiłyby zabezpieczenie zobowiązań, ani zobowiązań umownych do 

nabycia w przyszłości wartości niematerialnych. 

9.12. Ochrona środowiska 

Na Emitencie oraz Spółce Zależnej nie ciążą żadne obowiązki z zakresu ochrony środowiska, które 

mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta oraz Spółkę Zależną rzeczowych aktywów 

trwałych. 

9.13. Kwestie regulacyjne 

Działalność prowadzona przez Spółkę nie jest działalnością regulowaną. 

9.14. Własność intelektualna 

W ocenie Spółki, w Dacie Prospektu Emitent nie jest uzależniony od pojedynczych licencji, patentów, 

umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych lub 

innych dóbr niematerialnych. 

Znaki towarowe 

Na Datę Prospektu Emitent uprawniony jest ze znaków towarowych „Captor Therapeutics” oraz 

„Obteron”, które są zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektulanej (EUIPO). 

Domeny internetowe 

Na Datę Prospektu Emitent posiada 3 (trzy) zarejestrowane domeny internetowe: 

captortherapeutics.com, captortherapeutics.com.pl, captortherapeutics.pl. 

Patenty 

Spółka opracowała strategię patentowania rezultatów prowadzonych projektów. Ze względu na wysoką 

konkurencyjność projektów biofarmaceutycznych, strategią Spółki jest uzyskanie możliwie 

najwcześniejszej daty pierwszeństwa dla opracowywanych rozwiązań, jednocześnie zachowując 

dbałość o dostarczenie odpowiednich danych eksperymentalnych, które umożliwią potwierdzenie 

kryteriów patentowalności (nowość, poziom wynalazczy, użyteczność przemysłowa oraz dostateczne 

ujawnienie), a tym samym efektywną ochronę wynalazku. Oznacza to, że uzyskanie nowych jednostek 

chemicznych o pożądanej aktywności i potwierdzenie tej aktywności z użyciem niezależnych metod, 

przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń, jest kryterium decydującym o przygotowaniu 
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aplikacji patentowej. W kolejnych latach przygotowuje się następne zgłoszenia patentowe, dostarczając 

nowe dane eksperymentalne, przykłady i zastosowania, w celu stworzenia silnej rodziny patentów, 

zabezpieczającej prawa do wynalazku.  

W kontekście rodzaju patentu, Spółka dąży do uzyskania ochrony wobec struktury substancji 

chemicznych (ang. composition of matter). Ten rodzaj patentu obejmuje także wszystkie metody 

zastosowania chronionych substancji. W dalszej perspektywie, w celu wydłużenia okresu ochrony 

patentowej, w przemyśle farmaceutycznym stosuje się strategię określaną jako „focus and surround”, 

składając dodatkowe aplikacje patentowe na nowe formulacje, metody syntezy, czy na zastosowanie w 

jednostkach chorobowych niewymienionych w pierwotnym wniosku patentowym. 

Na Datę Prospektu, Spółka posiada aktywne zgłoszenia patentowe odnoszące się do 4 wynalazków, 

które zostały złożone w latach 2019-2020. Zgłoszenia dotyczą grup związków wyselekcjonowanych 

jako wiodące chemotypy w projektach rozwoju leków, które mogą w szczególności dotyczyć projektów 

CT1 oraz CT2, oraz związków wartościowych z punktu widzenia budowy platformy TPD. Aplikacje 

zostały złożone w trybie procedury międzynarodowej (PCT) w Urzędzie Patentowym RP w celu 

zapewnienia ochrony własności intelektualnej w istotnych ekonomicznie okręgach. Ponadto Emitent 

zamierza złożyć kolejne zgłoszenia patentowe odnoszące się do niektórych pozostałych projektów 

badawczo-rozwojowych Emitenta; złożenie pierwszych zgłoszeń planowane jest w 2021 r.  

Systemy informatyczne 

Na Datę Prospektu Emitent korzysta ze standardowych systemów informatycznych i oprogramowania. 

Na Datę Prospektu Emitent nie jest uzależniony od jakichkolwiek licencji na systemy informatyczne i 

oprogramowanie, które można uznać za istotne dla jego działalności. Oprogramowanie 

wykorzystywane w działalności Emitenta może zostać zastąpione dostępnym na warunkach rynkowych 

podobnym oprogramowaniem o zbliżonej funkcjonalności. 

9.15. Ubezpieczenia 

Spółka ubezpiecza wszystkie aktywa będące przedmiotem leasingu, środki trwałe będące przedmiotem 

najmu oraz środki trwałe będące własnością Grupy. Ponadto Spółka posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością. 

9.16. Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe 

Na Datę Prospektu, oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent nie był stroną ani uczestnikiem 

jakichkolwiek postępowań przed organami administracyjnymi, postępowań sądowych lub 

arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację 

finansową Emitenta.  

Według informacji posiadanych przez Zarząd nie istnieje istotne ryzyko wszczęcia wobec Emitenta 

jakiegokolwiek postępowania, o którym mowa powyżej. 

Na potrzeby Prospektu, za postępowania, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny 

wpływ na sytuację finansową Emitenta uznano: (i) postępowania, w ramach których wartość przedmiotu 

postępowania (sporu lub zaskarżenia) przekroczy 10% przychodów Grupy za okres czterech ostatnich 

zakończonych kwartałów obrotowych poprzedzających Datę Prospektu; (ii) postępowania, które nie 

spełniają kryterium finansowego wskazanego w pkt (i) powyżej, jednakże zostały uznane za istotne dla 

Grupy ze względu na ich znaczący wpływ na działalność Grupy. 

9.17. Pracownicy 

Na Datę Prospektu Emitent zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. Na Datę Prospektu u 

Emitenta zatrudnionych jest 85 osób w oparciu o umowę o pracę (co obejmuje również jedną osobę 

zatrudnioną w Spółce Zależnej). 
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Poniższa tabela zawiera informacje o liczbie pracowników Emitenta zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę na daty wskazane poniżej. Na Datę Prospektu Spółka Zależna zatrudnia jedną osobę na 

umowę o pracę (informacja ta została uwzględniona w poniższej tabeli). 

31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2019 r. 30 czerwca 2020 r. Data Prospektu 

18 47 76 76 85 

Źródło: Spółka 

Na Datę Prospektu Grupa zatrudnia 9 pracowników administracji i 76 pracowników naukowych. 

Wszyscy pracownicy Grupy posiadają wykształcenie wyższe, a 37 osób posiada stopień naukowy 

doktora.  

Na Datę Prospektu Grupa ma zawarte umowy zlecenia z 3 współpracownikami naukowymi; wszyscy 

mają stopień naukowy doktora. 

Na Datę Prospektu Emitent nie zatrudnia pracowników młodocianych. Emitent nie zatrudnia 

pracowników tymczasowych. 

Na dzień 30 czerwca 2020 roku rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe zgromadzona przez 

Emitenta dla pracowników oraz członków Zarządu wyniosła łącznie 454 tys. PLN.  

U Emitenta w latach 2017 – 2021 (do Daty Prospektu) nie było wypadków przy pracy. 

U Emitenta nie miały miejsca zwolnienia grupowe ani przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 

Kodeksu pracy. 

Emitent nie jest obecnie stroną żadnych postępowań dotyczących roszczeń pracowniczych oraz 

postępowań związanych z zatrudnieniem osób na podstawie innej niż umowa o pracę, które mogły mieć 

lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

Uczestnictwo pracowników w kapitale zakładowym Spółki 

Na Datę Prospektu w Spółce został utworzony Program Motywacyjny oparty na akcjach Spółki 

kierowany do pracowników Spółki. Opis Programu Motywacyjnego znajduje się w punkcie 12.4 

„Ogólne informacje o Emitencie” – „Zmiany kapitału zakładowego” – „Program Motywacyjny”. 

Związki zawodowe oraz układy zbiorowe 

Na Datę Prospektu u Emitenta nie działały żadne związki zawodowe oraz nie obowiązywały układy 

zbiorowe pracy. 

Na Datę Prospektu u Emitenta nie podjęto żadnych akcji strajkowych.   
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10. OTOCZENIE RYNKOWE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą z publicznie dostępnych dokumentów ze źródeł 

zewnętrznych, które Spółka uznaje za wiarygodne, w tym z oficjalnych informacji publikowanych m.in. 

przez GUS, NBP, Komisję Europejską, a także raportów analitycznych publikowanych przez instytucje 

badawcze i konsultingowe. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w 

przypadku wykorzystania takich informacji w niniejszym rozdziale. Wybór zakresu informacji zawartych 

w niniejszym rozdziale jest ściśle powiązany z zakresem raportów dostępnych na rynku oraz 

wykorzystywanych przez Spółkę na potrzeby niniejszego rozdziału. Zbierając, opracowując, analizując 

i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł 

zewnętrznych ani Spółka ani pozostali doradcy nie przeprowadzali dla potrzeb Oferty niezależnej 

weryfikacji tych danych.  

Poniżej przedstawiono sytuację gospodarczą w USA, Unii Europejskiej oraz Polsce – są to rynki, na 

których Emitent zamierza prowadzić działalność w przyszłości i na których zamierza uzyskiwać 

przychody. Z tego względu, że w okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi 

przeważającą część przychodów operacyjnych Grupy stanowiły pozostałe przychody operacyjne, na 

które składają się otrzymane i należne dotacje na prowadzone przez Spółkę projekty badawczo – 

rozwojowe, oraz że Grupa do Daty Prospektu nie generowała przychodów z komercjalizacji projektów, 

Emitent nie rozróżnia segmentów działalności oraz rynków geograficznych z uwagi na uzyskiwanie w 

tych segmentach lub rynkach przychodów. 

10.1. Sytuacja gospodarcza w USA  

W 2019 r. wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych był znaczący. PKB (w ujęciu realnym) 

wzrosło o 2,3%. Stabilna sytuacja gospodarcza uległa gwałtownej zmianie w związku z wybuchem 

epidemii COVID-19. Obecnie szacuje się, że w 2020 r. PKB Stanów Zjednoczonych zmniejszy się o 

6,5%. Sytuacja ma jednak ulec zmianie w kolejnych latach. W 2021 r. prognozuje się, że PKB Stanów 

Zjednoczonych (w ujęciu realnym, rok do roku) zwiększy się o 4,9%. 

Tabela poniżej wskazuje podstawowe dane dotyczące PKB USA na podstawie prognozy Komisji 

Europejskiej (Wiosna 2020). 

  2021E*  2020E*  2019 

PKB (zmiana % rok do roku)   4,9  -6,5  2,3 

Bezrobocie (%)     7,6  9,2  3,7 

Źródło: Komisja Europejska  

*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Wiosna 2020.  

10.2. Sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej  

Przewidywania Komisji Europejskiej (źródło: Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Wiosna 

2020) wskazują – w związku z sytuacją związaną z epidemią COVID-19 – na prognozowany spadek 

wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przewiduje, że PKB Unii 

Europejskiej obniży się o 7,4% w 2020 r., przy czym – podobnie jak w Stanach Zjednoczonych – w 

2021 r. sytuacja ulegnie zmianie, a PKB wzrośnie o 6,1%. Komisja przewiduje, że w 2020 r. spadek 

PKB we wszystkich krajach członkowskich będzie niższy niż w krajach Strefy Euro. W 2021 r. 

natomiast, zgodnie z prognozami Komisji, wzrost PKB w krajach Strefy Euro będzie wyższy niż we 

wszystkich krajach członkowskich (odpowiednio, 6,3% oraz 6,1%). 

Poniższa tabela przedstawia stopę wzrostu realnego PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej w 

2019 r. oraz prognozę na lata 2020-2021. 
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  2021E*  2020E*  2019 

Kraj   zmiana procentowa do roku poprzedniego 

UE   6,1   -7,4  1,5 

Strefa Euro  6,3  -7,7  1,2 

Niemcy   5,9  -6,5  0,6 

Francja    7,4  -8,2  1,3  

Słowacja   6,6  -6,7  2,3 

Czechy   5,0   -6,2  2,6  

Hiszpania   7,0   -9,4  2,0 

Włochy   6,5  -9,5  0,3  

Irlandia   6,1  -7,9  5,5 

Litwa   7,4  -7,0  3,9 

Źródło: Komisja Europejska 

*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Wiosna 2020.  

10.3. Sytuacja gospodarcza w Polsce  

Ponieważ Emitent ma siedzibę na terytorium Polski, lokalna sytuacja makroekonomiczna miała wpływ 

i w przyszłości będzie wpływać na sytuację, wyniki finansowe oraz rozwój Emitenta.  

Poniższa tabela przedstawia wysokość podstawowych wskaźników gospodarczych dla Polski w roku 

2019 oraz prognozy na lata 2020-2021. 

  2021E*  2020E*  2019 

PKB (% rok do roku)   4,1  -4.3  4,1 

Stopa bezrobocia (%)     5,3  7,5  3,3 

Dług publiczny brutto (jako % PKB)   58,3  58,5  46 

Źródło: Komisja Europejska 

*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Wiosna 2020  

Do czasu wybuchu epidemii COVID-19, Polska miała stabilną sytuację gospodarczą oraz była jedną z 

wiodących gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2013, 2014, 2015 i 2016 roku Polska 

utrzymała tempo wzrostu realnego PKB na poziomie, odpowiednio 1,4%, 3,3%, 3,9%, i 2,8%. Ze 

wzrostem PKB na poziomie 4,8% w 2017 r., 5,1% w 2018 r, 4,1% w 2019. Polska znacznie 

przewyższała średnią wzrostu dla wszystkich krajów UE, która w latach 2017-2019 wynosiła 

odpowiednio 2,5%, 2,0% i 1,5%. 

Sytuacja gospodarcza uległa zmianie w związku z wybuchem epidemii COVID-19, zgodnie z 

przewidywaniami Komisji Europejskiej (Wiosna 2020), dynamika realnego PKB w Polsce będzie 

ujemna i wyniesie -4,3% w 2020 r. Spadek PKB nastąpi jednak jedynie w 2020 r., stosownie do 
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prognozy Komisji Europejskiej, PKB w 2021 r. ulegnie zwiększeniu rok do roku o 4,1% (w ujęciu 

realnym). 

Sytuacja związana z COVID-19 rzutuje negatywnie na rynek pracy. Stopa bezrobocia – zgodnie z 

prognozami Komisji Europejski – w 2020 r. wzrośnie do 7,5% Doprowadzi to do nagłego odwrócenia 

tendencji obserwowanej w ostatnim czasie, tj. tendencji wzrostowej w zakresie zatrudnienia oraz 

wynagrodzenia, zwłaszcza w sektorze usług. Spadek wzrostu płac zostanie jednak częściowo 

zrównoważony wcześniejszymi podwyżkami w sektorze publicznym. W 2021 r. zatrudnienie ma 

wzrosnąć gwałtowanie, jednak płace mają ulec jedynie umiarkowanemu wzrostowi.  

Zarówno Komisja Europejska jak i Narodowy Bank Polski wskazują, że przyszła sytuacja gospodarcza 

w Polsce jest silnie uwarunkowana dalszym przebiegiem pandemii COVID-19 oraz zmianami zachowań 

podmiotów w sytuacji stopniowego zdejmowania ograniczeń administracyjnych oraz przywracania 

swobody prowadzenia działalności gospodarczej. 

Spadek PKB w związku z epidemią COVID-19 w Polsce nie będzie jednak tak drastyczny, jak w innych 

państwach członkowskich. Przykładowo, PKB Polski ma zmniejszyć się w 2020 r. o 4,3% (jest to 

najmniejszy spadek według prognoz Komisji Europejskiej w całej Unii Europejskiej), podczas gdy dla 

Strefy Euro wskaźnik ten wynosi 7,7%, a dla całej Unii Europejskiej 7,4%. 

Według przewidywań Narodowego Banku Polskiego, wraz z łagodzeniem restrykcji i poprawą 

koniunktury za granicą, nastąpi – wspierana działaniami antykryzysowymi rządu i luzowaniem polityki 

monetarnej – odbudowa krajowej aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w 2021 r. ma wynikać ze 

wzrostu krajowej konsumpcji gospodarstw domowych (Raport o inflacji, Lipiec 2020 r.). 

Rynek biotechnologiczny na świecie 

Zgodnie z raportem Biopharmaceuticals Market by Type and Application: Global Opportunity Analysis 

and Industry Forecast, 2018-2025 przygotowanym, przed wybuchem epidemii COVID-19, przez Allied 

Market Research światowy rynek biofarmaceutyczny, będący częścią rynku biotechnologicznego, ma 

osiągnąć wartość około 526,1 mld USD w 2025 r. Według ekspertów wzrost w branży 

biotechnologicznej, w tym biofarmaceutycznej, spowodowany jest rozwojem zaawansowanej 

technologii w segmencie biologii. Dodatkowo, rosnąca liczba przewlekłych chorób w połączeniu z 

zapotrzebowaniem na innowacyjne leki stymuluje w znacznym stopniu wzrost rynku 

biotechnologicznego. Niebagatelne znaczenie ma również polityka państw rozwiniętych, które 

wspierają działalność badawczo-rozwojową poprzez subsydia oraz preferencyjną politykę podatkową.  

Branża biotechnologiczna nadal jest stosunkowo młodym działem gospodarki, w dużej mierze 

uzależnionym od ogólnej sytuacji makroekonomicznej na świecie. Szczególne znaczenie dla 

konkurencji w ramach tej branży ma również dojrzewający rynek biotechnologiczny w Azji, w 

odniesieniu do którego oczekuje się, że w przyszłości będzie rósł bardziej dynamicznie niż rynek 

amerykański lub europejski. 

Branża biotechnologiczna, jako innowacyjna gałąź gospodarki, zmaga się z niepewnością regulacyjną. 

Kolejnym czynnikiem mogącym wpłynąć na stan branży biotechnologicznej będzie ewentualna zmiana 

polityki administracji amerykańskiej w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia biotechnologii. 

Wpływ ogólnej sytuacji na rynku biotechnologicznym ma wpływ na liczbę i wartość transakcji fuzji i 

przejęć (ang. mergers and acquistitions, M&A). Według raportu ICQVIA Pharma Deals Half-Year 

Review 2019 w pierwszej połowie 2019 r. ogólna liczba transakcji M&A w branży biotechnologicznej 

spadła o 7% w stosunku do pierwszej połowy 2018 r. i wyniosła około 200 transakcji. Ogólna łączna 

wartość tych transakcji (w pierwszej połowie 2019 r.) ukształtowała się na poziomie około 223,3 mld 

USD, co oznacza 38% wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2018 r. Temu wzrostowi towarzyszył 

również wzrost ogólnej średniej wartości transakcji M&A o 67%, z poziomu 1,6 mld USD w pierwszej 

połowie 2018 r. do około 2,7 mld USD w pierwszej połowie 2019 r. 

https://www.alliedmarketresearch.com/biopharmaceutical-market
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Tabele poniżej prezentują (i) liczbę i ogólną wartość wszystkich transakcji M&A w branży 

biotechnologicznej w latach 2014-2018 oraz (ii) średnią wartość transakcji M&A w branży 

biotechnologicznej w latach 2014-2018: 

 

Źródło: na podstawie IQVIA Pharma Deals 2018. 

Tabela poniżej prezentuje łączną, średnią oraz medianę wartości transakcji uwzględniając pierwszą 

połowę 2018 r. oraz pierwszą połowę 2019 r.: 

Transakcje 
Pierwsza połowa 2018 r. Pierwsza połowa 2019 r. Zmiana 

Łączna wartość (w 

milionach USD) 
161.257 223.272 +38% 

Średnia wartość (w 

milionach USD) 
1.613 2.690 +67% 

Mediana (w milionach USD) 151 100 -34% 

Źródło: na podstawie IQVIA Pharma Deals Half-Year Review 2019. 

Rynek licencji w branży biotechnologicznej rósł rok do roku w latach 2014-2017, w 2018 r. oraz w 2019 

r. zanotował natomiast spadek (spadek 13% porównując pierwszą połowę 2018 r. oraz pierwszą połowę 

2019 r.). Mimo spadku liczby tego typu transakcji, znacznemu wzrostowi ulega łączna, średnia oraz 

mediana wartości takich transakcji. Przykładowo łączna wartość transakcji licencyjnych wyniosła w 

pierwszej połowie 2019 r. ok. 53 mld USD, podczas gdy w pierwszej połowie 2018 r. ok. 36 mln USD. 

Średnia wartość transakcji wzrosła w pierwszej połowie 2019 r. w stosunku do pierwszej połowy 2018 

r. o ok. 41% (z 322 mln USD do 455 mln USD). 
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Tabele poniżej prezentuje liczbę transakcji licencyjnych w branży biotechnologicznej w: (i) latach 2014-

2018 oraz (ii) w pierwszej połowie 2018 r. oraz w pierwszej połowie 2019 r.: 

 

Źródło: na podstawie IQVIA Pharma Deals 2018. 

 

Źródło: na podstawie IQVIA Pharma Deals Half-Year Review 2019. 

Według raportu IQVIA Pharma Deals 2018 liczba przeprowadzonych transakcji licencyjnych w fazie 

przedklinicznej oraz w fazie II badań klinicznych pozostała w 2018 r. na tym samym poziomie co w 

2017 r., natomiast transakcje zawierane na etapie drug discovery oraz fazy I badań klinicznych wzrosły 

o odpowiednio 10% i 20%. Liczba transakcji zrealizowanych na etapie III fazy badań klinicznych spadła 

o 19% przy 50 transakcjach zawartych w 2018 r. w porównaniu do 62 transakcji w 2017 r. Poniższa 

tabela prezentuje transakcje licencyjne w odniesieniu do danej fazy prac nad programem badawczo-

rozwojowym.  

300 350 400 450 500 550

pierwsza połowa 2018 r.

pierwsza połowa 2019 r.

Liczba transakcji licencyjnych (porównanie pierwsza połowa 
2018 r. a 2019 r.)
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Źródło: na podstawie IQVIA Pharma Deals 2018. 

Według raportu Pharma Deals Half-Year Review 2019 liczba transakcji na etapie odkrywania (drug 

discovery) została zasadniczo na niezmienionym poziomie. Jedynym etapem, który zanotował wyraźny 

wzrost jest III faza badań klinicznych (na etapie odkrywania wartości pozostały zasadniczo takie samo). 

Odnotowano natomiast spadek aktywności transakcyjnych w I fazie oraz II fazie badań klinicznych. 

Poniższa tabela prezentuje transakcje licencyjne w odniesieniu do danej fazy prac nad programem 

badawczo-rozwojowym porównując pierwszą połowę 2018 r. do pierwszej połowy 2019 r. 

 

Źródło: na podstawie IQVIA Pharma Deals Half-Year Review 2019. 

Zgodnie z raportem EvaluatePharma World Preview 2020 (lipiec 2020 r.) globalne wydatki na prace 

badawczo rozwojowe (ang. research and development, R&D) wyniosły w 2019 r. łącznie 186 mld USD, 

notując wzrost 3,0% w stosunku do 2018 r. (w 2018 r. globalne wydatki wyniosły 181 mld USD, co 

stanowiło wzrost 7,3% w stosunku do 2017 r., w którym globalne wydatki wyniosły 168 mld USD). 
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Prognozy przewidują 3,2% skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wydatków na prace 

badawczo-rozwojowe w latach 2019-2026, przy 4,6% w latach 2012-2019.  

 

Źródło: na podstawie EvaluatePharma World Preview 2020. 

Zgodnie prognozami zawartymi w raporcie EvaluatePharma World Preview 2020 onkologia wciąż 

będzie głównym obszarem terapeutycznym w 2026 r., przy udziale w rynku sprzedaży leków 

sięgającym około 21,7% i sprzedaży o wartości około 311,2 mld USD (przy 145,4 mld USD w 2019 r.), 

przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie około 11,5%. Poniższa tabela 

przedstawia globalną wartość sprzedaży leków w ujęciu na poszczególne obszary terapeutyczne na lata 

2019 oraz 2026.  

 

 
Sprzedaż (mld 

USD) 
CAGR 

Globalny udział w 

rynku 
Pozycja 

Nr Obszar terapeutyczny 2019 2026 
Wzrost 

% 

2019 

% 

2026 

% 

Zmiana 

(pp) 
Zmiana 

1 Leki onkologiczne 145,4 311,2 11,5 16 21,7 5,8 0 

2 Leki przeciwcukrzycowe 51,0 66,9 3,9 5,6 4,7 (0,9) +1 

3 Leki immunosupresyjne 24,0 61,3 14,3 2,6 4,3 1,6 +4 

4 Szczepionki 32,5 56,1 8,1 3,6 3,9 0,3 +1 

5 Leki przeciwreumatyczne 56,9 49,7 (1,9) 6,3 3,5 (2,8) -3 

6 Leki antywirusowe 38,8 42,9 1,5 4,3 3,0 (1,3) -2 
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Sprzedaż (mld 

USD) 
CAGR 

Globalny udział w 

rynku 
Pozycja 

Nr Obszar terapeutyczny 2019 2026 
Wzrost 

% 

2019 

% 

2026 

% 

Zmiana 

(pp) 
Zmiana 

7 Leki dot. organów 

czuciowych 

23,8 35,1 5,7 2,6 2,4 (0,2) +1 

8 Bronchodilatory 27,8 32,2 2,1 3,1 2,3 (0,8) -2 

9 Leki dermatologiczne 13,8 32,0 12,7 1,5 2,2 0,7 +3 

10 Leki dot. stwardnienia 

rozsianego 

22,7 25,0 1,4 2,5 1,7 (0,7) +0 

11 Leki hipotensyjne 23,4 22,4 (0,6) 2,6 1,6 (1,0) -2 

12 Antykoagulanty 21,3 22,0 0,5 2,3 1,5 (0,8) -1 

13 Leki antypsychotyczne 11,2 21,0 9,5 1,2 1,5 0,2 +2 

14 Leki 

przeciwfibrynolityczne 

13,4 19,7 5,7 1,5 1,4 (0,1) -1 

15 Serra/Gamma-globuliny 11,5 19,5 7,8 1,3 1,4 0,1 -1 

 Top 15 517,5 816,9 6,7 56,9 57,1 0,2  

 Pozostałe 392,5 614,6 6,6 43,1 42,9 (0,2)  

 Globalna sprzedaż leków 910 1.431,5 6,7 100,0 100,0   

Źródło: na podstawie EvaluatePharma World Preview 2020. 

Tabela poniżej prezentuje przykłady leków o największej globalnej sprzedaży. Również w obszarze 

sprzedaży najpopularniejszych leków można zaobserwować - zgodnie z prognozami - trend rosnący 

przejawiający się wzrostem wolumenu sprzedaży leków. 
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   Sprzedaż (w mln USD) 

Nr Produkt Producent 2019 2026 CAGR 

1 Keytruda 
Merck & Co. + 

Otsuka Holdings 
11.121 24.910 12,2% 

2 Opdivo 

Bristol-Myers 

Squibb + Ono 

Pharmaceutical 

7.989 12.677 6,8% 

3 Eliquis 
Bristol-Myers 

Squibb 
7.929 12.551 6,8% 

4 Biktarvy Gilead Sciences 4.738 11.711 13,8% 

5 Imbruvica 
AbbVie + Johnson & 

Johnson 
5.686 10.722 9,5% 

6 Ibrance Pfizer 4.961 9.683 10,0% 

7 Tagrisso AstraZeneca 3.189 9.514 16,9% 

8 Duplxent Sanofi 2.322 9.386 22,1% 

9 Trikafta 
Vertex 

Pharmaceuticals 
420 8.739 54,3% 

10 Ozempic Novo Nordisk 1.685 8.321 25,6% 

   
50.40 

(suma) 

118.214 

(suma) 

13,1% 

(średnia) 

Źródło: na podstawie EvaluatePharma World Preview 2020. 

10.4. Rynek biotechnologiczny w Polsce  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przewiduje w najbliższych latach dalszy, dynamiczny rozwój 

rodzimego rynku biotechnologii, który stymulowany jest zarówno poprzez realizację innowacyjnych 

projektów badawczych prowadzonych przez polskie firmy biotechnologiczne i jednostki naukowe, jak 

również poprzez napływ inwestycji zagranicznych do tego sektora. Podkreśla się dynamiczny wzrost 

wydatków biznesowych na działalność B+R w Polsce. 

Jako przesłanki rozwoju polskiej biotechnologii wskazano: 

• znaczącą liczbę placówek naukowych o dużym potencjale badawczym (zaplecze badawcze dla 

sektora tworzy sieć przeszło 110 instytucji naukowych, w których pracuje ponad 2.800 

naukowców zajmujących się biotechnologią oraz biologią molekularną), 

• politykę rządu sprzyjającą wspieraniu inwestycji w nowe technologie, 

• rozwój sektorów około-biotechnologicznych, 
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• konkurencyjne koszty pracy i szybko rosnącą wydajność pracy, 

• rządowe zachęty inwestycyjne dla projektów biotechnologicznych, 

• szeroki zakres programów dotacyjnych (zarówno krajowych dostępnych przez NCBR, jak 

również współfinansowanych ze środków UE). 

Zgodnie z raportem GUS z dnia 22 listopada 2019 roku pt. „Biotechnologia i Nanotechnologia w Polsce 

w 2018 roku” w 2018 roku działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło w Polsce 208 

przedsiębiorstw (o 10,6% więcej niż w roku 2017). 54,3% spośród nich stanowiły przedsiębiorstwa 

określane jako wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej (DBF). Przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii (BRDF) obejmowały 

68,3% ogólnej liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych, z czego niemal 70% prowadziło tylko 

działalność B+R w dziedzinie biotechnologii. Pozostała część przedsiębiorstw (BRDF) łączyła 

działalność B+R z produkcją biotechnologiczną.  

Pod względem klas wielkości dominowały tzw. małe przedsiębiorstwa (o liczbie pracujących 49 osób i 

mniej) – 61% ogólnej liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych. Przedsiębiorstwa średnie (od 50 do 

249 osób) i duże (250 osób i więcej) stanowiły odpowiednio 23,1% oraz 15,9% tej liczby. 

Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw poniesione na działalność w dziedzinie biotechnologii w 2018 r. 

wyniosły 1.223,7 mln zł, przy czym środki własne przedsiębiorstw stanowiły 87,7% tej kwoty. 

Największe nakłady na działalność biotechnologiczną poniosły podmioty zaliczane do przedsiębiorstw 

dużych – 530,6 mln zł, w których w porównaniu z 2017 r. odnotowano wzrost nakładów na działalność 

biotechnologiczną o 37,6%. 

W 2018 r. w działalność biotechnologiczną zaangażowane były 10.307 osoby (o 8,6% więcej niż w roku 

poprzednim). Działalnością badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 

zajmowało się 1944 osób. 

Działalność B+R w dziedzinie biotechnologii prowadziły w Polsce w 2018 r. 258 podmioty, z czego 

61,6% należało do sektora przedsiębiorstw. Pod względem obszarów zastosowania biotechnologii 

dominowały podmioty zajmujące się ochroną zdrowia ludzi – 78,3% ogólnej liczby podmiotów 

prowadzących biotechnologiczną działalność B+R.  

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w 2018 r. wzrosły w skali roku o 

0,5%, osiągając wartość 916,8 mln zł. Nakłady wewnętrzne podmiotów zaliczanych do sektora 

przedsiębiorstw stanowiły 55,0% tej kwoty, sektora szkolnictwa wyższego – 43,0%, natomiast sektora 

rządowego wraz z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych – 2,0%.  

W 2018 r. liczba osób zaangażowanych w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii wzrosła o 7,0% 

w stosunku do 2017 r. i wynosiła 8.072 osoby. Niemal trzy czwarte pracujących w działalności B+R w 

dziedzinie biotechnologii stanowił personel wykonujący prace naukowo-badawcze. 
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11. OTOCZENIE PRAWNE 

Działalność Emitenta podlega regulacjom prawnym. Poniżej wskazane zostały kluczowe dla 

działalności Emitenta regulacje prawne. W niniejszym rozdziale skupiono się na regulacjach 

dotyczących ochrony patentowej ponieważ na pewnym etapie działalności Emitenta może dojść do 

stworzenia przez niego substancji mających cechy wynalazków, które będą mogły podlegać tego 

rodzaju ochronie. Dodatkowo, wskazano regulacje dotyczące badań klinicznych jako że działalność 

Emitenta ma docelowo umożliwić powstawanie innowacyjnych leków produkowanych w oparciu o 

cząsteczki opracowywane przez Emitenta. Działanie tego rodzaju leków będzie musiało być poddane 

badaniom klinicznym przed dopuszczeniem do obrotu. Nadto, w niniejszym rozdziale znalazły się 

wybrane informacje o regulacjach dotyczących przyznawania dotacji z funduszy europejskich, które to 

dotacje obecnie są istotnym źródłem finansowania działalności Emitenta.  

11.1. Prawo międzynarodowe  

Układ o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT)  

Układ o Współpracy Patentowej (PCT) z 19 czerwca 1970 r. umożliwia uzyskanie przez zgłaszającego 

ochrony wynalazku jednocześnie w wielu jurysdykcjach. W tym celu zgłoszenie wynalazku powinno 

być dokonane w urzędzie krajowym (w Polsce Urząd Patentowy RP), Europejskim Urzędzie 

Patentowym lub Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (IB 

WIPO), przy czym zgłoszenie w instytucjach unijnych i międzynarodowych powinno nastąpić 

równolegle lub po wniesieniu zgłoszenia w trybie krajowym.  

Urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadza postępowanie wdrażające, a następnie Międzynarodowy 

Organ Poszukiwania sporządza sprawozdanie z międzynarodowych poszukiwań wraz z opinią 

stwierdzającą, czy zastrzegany wynalazek wydaje się być nowy, odznacza się odpowiednim poziomem 

wynalazczym (nieoczywistością) oraz nadaje się do przemysłowego stosowania. Następnie dochodzi do 

publikacji zgłoszenia międzynarodowego wraz ze sprawozdaniem z międzynarodowych poszukiwań 

oraz do sporządzenia przez właściwy urząd wstępnego sprawozdania co do zdolności patentowej. 

Zgłoszenie międzynarodowe jest przekazywane przez WIPO krajowym lub regionalnym urzędom, w 

których zgłaszający ubiega się o patent. Końcowym etapem fazy międzynarodowej są czynności, jakie 

zgłaszający musi podjąć przed urzędami wyznaczonymi (wybranymi), w tym: uiszczenie wymaganych 

opłat, dostarczenie tłumaczenia zgłoszenia na język urzędowy danego kraju (o ile jest to wymagane) 

oraz wyznaczenie zawodowego przedstawiciela (jeżeli istnieje taka konieczność). 

Następnie urzędy krajowe badają zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym i udzielają 

bądź odmawiają udzielenia patentu krajowego lub regionalnego (zgodnie z lokalnymi jurysdykcjami, w 

szczególności na określony w lokalnych przepisach okres) - jest to faza krajowa. 

Proces, o którym mowa powyżej trwa zwykle ok. 3 do 6 lat.  

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich  

Na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r., o patent 

europejski można ubiegać się przed urzędem krajowym lub Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), 

przy czym postępowanie prowadzone jest przed EPO, który wydaje decyzję w sprawie udzielenia 

patentu. Patent europejski, co do zasady, przyznaje takie same prawa jak patent krajowy udzielany na 

podstawie przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej.  

W Polsce obowiązują przepisy wykonawcze dotyczące Konwencji o Udzielaniu Patentów Europejskich 

wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń 

patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Procedura udzielania patentów europejskich przebiega etapowo. Polega na rozdzieleniu etapu 

poszukiwania i badania pełnego. Na podstawie sprawozdania z poszukiwań i towarzyszącej mu opinii 
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dotyczącej patentowalności, zgłaszający może podjąć decyzję, czy przeprowadzić pełne badanie, a co 

się z tym wiąże, czy ponosić dalsze koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej. 

Procedura udzielania patentów europejskich jest procedurą badawczą rozpoczynającą się od badania 

formalnego i obowiązkowego poszukiwania europejskiego. Po sporządzeniu sprawozdania z 

poszukiwania sprawozdanie przesyłane jest zgłaszającemu wraz opinią dotyczącą patentowalności, 

która jest opracowywana na podstawie sprawozdania z poszukiwania. Ten etap procedury kończy się 

po 18 miesiącach - licząc od daty pierwszeństwa - publikacją europejskiego zgłoszenia 

patentowego. Druga część procedury (badanie merytoryczne) następuje jedynie na wniosek 

zgłaszającego i obejmuje pełne badanie i ewentualne udzielenie patentu. W terminie sześciu miesięcy 

od opublikowania europejskiego zgłoszenia patentowego wraz ze sprawozdaniem z europejskiego 

poszukiwania zgłaszający ma obowiązek złożyć wniosek o badanie (o ile nie dokonał tego w momencie 

składania wniosku o udzielenie patentu europejskiego) oraz musi wnieść stosowne opłaty. 

11.2. Prawo Unii Europejskiej  

Rozporządzenie w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych  

Prawo Unii Europejskiej przewiduje jednolitą i stosowaną bezpośrednio regulację badań klinicznych 

produktów leczniczych we wszystkich państwach członkowskich wprowadzoną na mocy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE.  

Rozporządzenie 536/2014 reguluje kwestie wydawania pozwolenia na badania kliniczne oraz 

wymogów stawianych dokumentacji wniosków o takie pozwolenia. Rozporządzenie 536/2014 zawiera 

także regulacje, które mają na celu ochronę uczestników badań klinicznych, m.in. dotyczące 

zapewnienia przez państwa członkowskie istnienia systemu odszkodowania za ewentualne szkody 

poniesione przez uczestnika, wynikające z udziału w badaniu klinicznym, wprowadza przesłanki 

wyrażenia świadomej zgody oraz warunki, które należy spełnić prowadząc takie badania, w 

szczególności obowiązek zapewnienia, że badania będą przeprowadzane zgodnie z tzw. „dobrą praktyką 

kliniczną”. Rozporządzenie 536/2014 określa ponadto procedurę rozpoczęcia, zakończenia, czasowego 

wstrzymania i zakończenia badania klinicznego.  

Rozporządzenie 536/2014 reguluje obowiązki badacza w zakresie zgłaszania sponsorowi oraz 

Europejskiej Agencji Leków danych dotyczących bezpieczeństwa, w tym zdarzeń niepożądanych i 

poważnych zdarzeń niepożądanych jak również wymagania dotyczące kwalifikacji osób prowadzących 

badania, jakości ośrodków badań klinicznych, sposobu prowadzenia badania, w szczególności pod 

kątem zapewnienia bezpieczeństwa badań oraz archiwizacji dokumentacji.  

11.3. Prawo polskie  

Ustawa Prawo Farmaceutyczne  

Regulacją o kluczowym znaczeniu w Polsce z perspektywy badań biotechnologicznych dotyczących 

leków jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Określa ona m.in. zasady i tryb 

dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, warunki prowadzenia badań klinicznych produktów 

leczniczych oraz warunki wytwarzania produktów leczniczych. 

W odniesieniu do badań klinicznych ustawa określa m.in.: warunki umożliwiające przeprowadzenie 

badań, kwestie wyrażenia zgody na udział w badaniu oraz prawa uczestników badania, w tym z 

udziałem małoletnich i osób niepełnosprawnych czy też kwestię odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Zgodnie z ustawą, badania kliniczne 

można rozpocząć po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji bioetycznej w sprawie prowadzenia badania, 

wydaniu pozwolenia na prowadzenie badania przez Prezesa URPL oraz po dokonaniu przez Prezesa 

URPL wpisu badania do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.  
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Prawo Farmaceutyczne reguluje ponadto kwestię przeniesienia własności całości lub części danych albo 

prawa do dysponowania całością lub częścią danych związanych z badaniem klinicznym na inny 

podmiot. 

Ustawa reguluje także kwestie odpowiedzialności i sankcji za naruszenie warunków prowadzenia 

badania. 

Ustawa prawo własności przemysłowej  

Wynalazki podlegają w prawie polskim ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. Prawo własności przemysłowej. Twórca lub inny podmiot wskazany w ustawie może uzyskać 

patent na wynalazek na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP. Patent może być udzielony na 

wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego stosowania. 

Ustawa Prawo Własności Przemysłowej określa szczegółowe regulacje dotyczące procedury zgłaszania 

wynalazków. W pierwszej kolejności następuje tzw. przyznanie daty zgłoszenia po sprawdzeniu przez 

urząd, czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane do przyznania daty. Następnie następuje 

badanie formalnoprawne. W dalszej kolejności dochodzi do badania czy spełnione są ogólne wymagania 

dotyczące zgłoszonego rozwiązania określone w art. 28 i 29 ustawy Prawo Własności Przemysłowej. 

W przypadku, gdy zgłoszenie narusza ww. przepisy Urząd Patentowy RP odmówi udzielenia patentu. 

Jeśli nie, następuje ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego niezwłocznie 

po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. Ogłoszenie 

może nastąpić wcześniej na wniosek zgłaszającego. Po dokonaniu ogłoszenia podmioty trzecie mają 

możliwość poinformowania Urzędu Patentowego RP o istnienia przeszkód co do możliwości uzyskania 

patentu. 

Następnie dochodzi do analizy zdolności patentowej lub ochronnej zgłoszonego rozwiązania (które 

może zakończyć się wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, decyzji o odmowie udzielenia 

tego prawa lub decyzji o umorzeniu postępowania). W przypadku wydania decyzji o udzieleniu prawa 

i uiszczeniu opłaty za ochronę nadawany jest numer prawa, o udzielonym prawie dokonuje się wpisu 

do Rejestru patentowego lub wzorów użytkowych oraz ogłasza się w Wiadomościach Urzędu 

Patentowego a także wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne. 

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy 

lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty 

dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. 

Ustawa o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych  

Jak wskazano powyżej, w Polsce obowiązują przepisy wykonawcze regulujące kwestie dotyczące 

europejskiego zgłoszenia patentowego wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na mocy powyższego aktu, europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane w Urzędzie 

Patentowym RP.  

Ochrona wynikająca z europejskiego zgłoszenia patentowego jest skuteczna od daty zamieszczenia w 

Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o tłumaczeniu na język polski zastrzeżeń. Europejskie 

zgłoszenie patentowe wywołuje, co do zasady, takie same skutki jak zgłoszenie o udzielenie patentu na 

podstawie Prawa Własności Przemysłowej.  

W przypadku wydania przez EPO decyzji o udzieleniu patentu europejskiego, przewidującej, że krajem 

ochrony będzie Polska, uzyskanie ochrony przez uprawnionego na terytorium Polski uzależnione jest 

od złożenia przez niego w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia patentu na język polski w 

nieprzywracalnym terminie trzech miesięcy od opublikowania przez EPO informacji o jego udzieleniu.  
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Kodeks cywilny  

Istotny wpływ na działalność Emitenta mają również przepisy prawa cywilnego, w szczególności 

Kodeks Cywilny (w tym przepisy dotyczące umów, zobowiązań, odpowiedzialności za produkt 

niebezpieczny). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej  

Przepisy Prawa Farmaceutycznego nakładają obowiązek prowadzenia badań klinicznych zgodnie z 

wymogami określonymi przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej 

Praktyki Klinicznej. Rozporządzenie to określa obowiązki badacza i sponsora w związku z 

prowadzeniem badania klinicznego.  

Obowiązki badacza to m.in. odpowiednie zaplanowanie badania, właściwych warunków do jego 

przeprowadzenia oraz opieki medycznej, prowadzenie wymaganej dokumentacji, ochrona danych, 

stanowiących własność sponsora, w tym danych uczestników badania klinicznego, monitorowanie 

zgodności badania z przepisami, a także zgłaszanie sponsorowi zdarzeń niepożądanych. Do 

obowiązków badacza należy także przekazanie uczestnikowi badania, przed uzyskaniem od niego zgody 

na badanie, wymaganych prawem informacji.  

Obowiązki sponsora to m.in. wybór badacza i ośrodka badawczego, monitorowanie badań oraz 

sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o postępie lub zakończeniu badania klinicznego.  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania 

pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

Emitent finansuje swoją działalność badawczo – rozwojową z wykorzystaniem środków stanowiących 

pomoc publiczną. Emitent w tym zakresie korzysta z dofinansowania przyznawanego przez NCBR. 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umów o dofinansowanie zawieranych przez Emitenta z 

NCBR. 

W związku z powyższym, na działalność Emitenta mają wpływ przepisy Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 

publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR, w szczególności w zakresie identyfikowania 

kosztów kwalifikowalnych Emitenta, których może dotyczyć pomoc.  

Dofinansowanie ze środków publicznych wiąże się z możliwością poddania Emitenta kontroli w trakcie 

realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.  

Naruszenie warunków przyznania dofinansowania może skutkować uznaniem niektórych kosztów za 

niekwalifikowalne, zawieszeniem umowy o dofinansowanie, a nawet cofnięciem dofinansowania i 

obowiązkiem jego zwrotu wraz z odsetkami.  

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 

dnia 19 lipca 2017 r.  

Z uwagi na istotny udział w finansowaniu Emitenta środków z pomocy publicznej, duże znaczenie mają 

dla Emitenta zasady wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  

Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności określają przede wszystkim warunki i procedury 

kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem i stanowią wskazówkę co do przesłanek oceny 

zgodności poniesienia danego wydatku przez beneficjenta pomocy z przepisami prawa unijnego oraz 

krajowego, decyzją w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego i umową o dofinansowanie, a także 

innymi wiążącymi beneficjenta dokumentami. Regulacja wskazuje szczegółowe przesłanki 

kwalifikowalności wydatków a także katalog wydatków niekwalifikowalnych.  
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Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności określają ponadto warunki wyboru wykonawców oraz 

zawierania umów z wykonawcami, które dotyczą projektu. Wybór wykonawców powinien odbywać się 

z poszanowaniem zasady konkurencyjności. Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności wskazują 

szczegółowe warunki postępowania beneficjentów pomocy w celu spełnienia zasady konkurencyjności, 

a także w celu rozliczenia poniesionych w ramach projektu wydatków.  

Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest zarówno w trakcie realizacji projektu objętego 

dofinansowaniem (w ramach weryfikacji wniosków o płatność), jak i na etapie kontroli projektu po jego 

zakończeniu.  

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r.  

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. stanowią uszczegółowienie Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności, sporządzone na potrzeby programów objętych dofinansowaniem z POIR. W 

zakresie nieuregulowanym Wytycznymi POIR zastosowanie znajdują zasady określone w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności. 
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12. OGÓLNE INFORMACJE O EMITENCIE 

12.1. Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa i forma prawna:  Captor Therapeutics spółka akcyjna  

Siedziba i adres:  ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław  

Numer telefonu  +48 537 869 089 

Strona internetowa:  www.captortherapeutics.com 

Adres poczty 

elektronicznej:  

 info@captortherapeutics.com 

KRS:  0000756383 

REGON:  363381765 

NIP:   8943071259 

LEI:  259400JHH1S2I2S4O735 

Źródło: Spółka 

Spółka powstała z przekształcenia Captor Therapeutics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 

mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Captor Therapeutics sp. z o.o. z dnia 28 

sierpnia 2018 r. W dniu 7 listopada 2018 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego rejestru pod numerem KRS 0000756383. 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

Spółka działa na mocy prawa polskiego. 

Spółka działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, jak również innymi 

przepisami dotyczącymi spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu i innych regulacji 

wewnętrznych. Po dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Spółka 

będzie podlegała przepisom regulującym funkcjonowanie spółek publicznych, w szczególności Ustawy 

o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i aktom wykonawczym do tych 

ustaw. 

Spółka zastrzega, że informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki nie stanowią części 

Prospektu. 

12.2. Przedmiot działalności 

Emitent prowadzi działalność w zakresie opracowywania i rozwijania nowych leków 

drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej, takich jak 

choroby onkologiczne i autoimmunologiczne. 

Przedmiot działalności Spółki jest określony w § 5 Statutu. Głównym przedmiotem działalności Spółki 

są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Do pozostałego przedmiotu 

działalności Spółki należy, w szczególności produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 

produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, badania i analizy techniczne, produkcja 

pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

http://www.captortherapeutics.com/
mailto:info@captortherapeutics.com
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wyspecjalizowanych sklepach, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

12.3. Kapitał zakładowy 

Na dzień 28 sierpnia 2018 r., tj. na dzień podjęcia uchwały o przekształceniu Captor Therapeutics spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, kapitał zakładowy Spółki wynosił 359.000,00 

PLN i dzielił się na 7.180 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.  

Po przekształceniu kapitał zakładowy Spółki wynosił 359.000,00 PLN i składał się z 3.590.000 akcji o 

wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: 

• 1.447.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A1 do A1447000;  

• 2.143.000 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B1 do B2143000. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 325.647,20 PLN i składa się z 3.256.472 Akcji 

Istniejących o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: 

• 799.750 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdej akcji 

serii A przyznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

• 1.757.075 akcji serii B (z czego 280.989 akcji są akcjami na okaziciela, a reszta akcjami 

imiennymi); 

• 82.449 akcji imiennych serii C;  

• 97.051 akcji imiennych serii D; 

• 347.643 akcji imiennych serii E, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdej akcji 

serii E przyznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

• 26.925 akcji imiennych serii F; 

• 52.354 akcji imiennych serii H; 

• 9.082 akcji imiennych serii I; oraz 

• 84.143 akcji imiennych serii J. 

Akcje serii A oraz akcje serii E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja 

uprawnia do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe Akcje są akcjami 

zwykłymi imiennymi, z których każda uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały w pełni opłacone. 

Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku zorganizowanym. Akcje nie są 

uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki ani w zakresie wypłaty 

dywidendy. 

Statut zawiera upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 37.374,10 PLN 

przez emisję nie więcej niż 373.741 nowych akcji Spółki kolejnych serii. Na podstawie upoważnienia, 

Zarząd wyemitował już 145.579 akcji (serii H, I oraz J), co oznacza, że w ramach kapitału docelowego 

Spółki Zarząd może wyemitować jeszcze 228.162 akcje. 

Na Datę Prospektu: 

• Spółka nie posiada akcji własnych;  
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• akcji Spółki nie posiada Spółka Zależna ani osoba trzecia działająca w imieniu lub na rzecz 

Spółki; 

• ani kapitał Spółki, ani kapitał Spółki Zależnej nie jest przedmiotem opcji, nie zostało również 

uzgodnione warunkowo ani bezwarunkowo, że kapitał któregokolwiek z tych podmiotów stanie 

się przedmiotem opcji; 

• nie istnieją inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego 

(docelowego), ale niewyemitowanego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Spółki (za 

wyjątkiem akcji Spółki przyznawanych w ramach programu motywacyjnego dla pracowników 

Spółki – zob. szerzej rozdział „Program Motywacyjny” poniżej); 

• nie istnieją zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami 

odnoszące się do kapitału zakładowego Spółki. 

12.4. Zmiany kapitału zakładowego 

Od początku istnienia Spółki miały miejsce następujące zmiany kapitału zakładowego Spółki.  

W dniu 3 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 o umorzeniu 

179.500 akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia od Filipa Jelenia oraz uchwałę nr 5 w sprawie 

obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.950,00 PLN, tj. z kwoty 359.000,00 PLN do kwoty 

341.050,00 PLN, a zatem o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji.  

179.500 akcji zwykłych imiennych serii B zostało nieodpłatnie nabytych przez Spółkę od akcjonariusza 

Spółki: Filipa Jelenia, w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki, tj. kwota 17.950,00 PLN została przelana na osobny kapitał rezerwowy Spółki, 

utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.  

Jednocześnie w dniu 3 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 341.050 PLN do kwoty nie niższej niż 

344.640 PLN oraz nie wyższej niż 359.000 PLN w drodze emisji nie mniej niż 35.900 oraz nie więcej 

niż 179.500 PLN akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN w trybie 

subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna 

akcji została ustalona na kwotę 69,64 PLN za jedną akcję oraz objętych zostało 82.449 akcji zwykłych 

imiennych serii C przez 24 osoby. 

Następnie w dniu 28 lutego 2019 r. jedyny członek zarządu Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu 

wysokości kapitału zakładowego Spółki, w którym oświadczył on, że kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony o 8.244,90 PLN, tj. do kwoty 349.294,90 PLN w wyniku przeprowadzenia subskrypcji 

prywatnej akcji zwykłych imiennych serii C w ilości 82.449 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, to 

jest o łącznej wartości nominalnej 8.244,90 PLN.  

Akcje nowej emisji zostały w całości objęte za wkłady pieniężne. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego związana z emisją akcji serii C Spółki w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 27 marca 2019 r. 

W dniu 16 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 349.294,90 PLN do kwoty nie niższej niż 

349.295,00 PLN oraz nie wyższej niż 359.000,00 PLN w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej 

niż 97.051 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, w trybie subskrypcji 

prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji została 

ustalona na kwotę 69,64 PLN za jedną akcję. 

Następnie jedyny członek zarządu Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału 

zakładowego Spółki, w którym oświadczył on, że kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

175 

9.705,10 PLN, tj. do kwoty 359.000,00 PLN w wyniku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji 

zwykłych imiennych serii D w ilości 97.051 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, to jest o łącznej 

wartości nominalnej 9.705,10 PLN.  

Akcje nowej emisji zostały w całości objęte za wkłady pieniężne. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego związana z emisją akcji serii D Spółki w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 21 sierpnia 2019 r. 

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 18 o umorzeniu 

350.000 akcji uprzywilejowanych serii A oraz 26.925 akcji zwykłych serii B nabytych w celu umorzenia 

od Filipa Jelenia oraz uchwałę nr 19 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

37.692,50 PLN, tj. z kwoty 359.000,00 PLN do kwoty 321.307,50 PLN, a zatem o kwotę 

odpowiadającej łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji.  

W dniu 26 czerwca 2020 r., 350.000 akcji uprzywilejowanych serii A oraz 26.925 akcji zwykłych serii 

B zostało nieodpłatnie nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Spółki Filipa Jelenia, w celu ich umorzenia 

bez wynagrodzenia. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 37.692,50 PLN 

została przelana na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu 

Spółek Handlowych.  

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 321.307,50 PLN do kwoty 356.307,50 PLN w 

drodze emisji 350.000 akcji uprzywilejowanych (co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje 

prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN 

każda akcja, w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosiła 

0,10 PLN. 

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 21 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 356.307,50 PLN do kwoty 359.000,00 PLN w 

drodze emisji 26.925 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja w trybie 

subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna 

jednej akcji odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosiła 0,10 PLN. 

Umorzenie niektórych akcji serii A i akcji serii B, a następnie emisja akcji serii E i akcji serii F, na 

podstawie uchwał Zwyczajego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., stanowiło realizację 

postanowień porozumienia zawartego między Filipem Jeleniem, Alternative, Sylvainem Cottensem oraz 

Michałem Walczakiem z dnia 23 kwietnia 2020 r. Strony porozumienia postanowiły, że doprowadzą do 

tego, że niektóre akcje serii A oraz serii B w kapitale zakładowym Spółki należące do Filipa Jelenia 

zostaną nieodpłatnie umorzone, a następnie analogiczna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki 

(zarówno akcji uprzywilejowanych jak i zwykłych) zostanie wyemitowana do Sylvaina Cottensa oraz 

Michała Walczaka. W wyniku wykonania powyższych czynności korporacyjnych porozumienie 

akcjonariuszy zostało przez strony wykonane.  

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 25 w sprawie 

upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 

docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany 

Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki, na podstawie której Zarząd Spółki został 

upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń 

o kwotę nie wyższą niż 36.648,00 PLN przez emisję nie więcej niż 366.480 nowych akcji Spółki 

kolejnych serii (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w granicach kapitału docelowego zostało udzielone do dnia 26 czerwca 2023 roku. 179.500 akcji 

emitowanych w granicach kapitału docelowego zostało przeznaczone do objęcia w ramach Programu 
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Motywacyjnego, a pozostała część akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, tj. 186.980 

akcji, może zostać zaoferowana przez Zarząd Spółki innym podmiotom. 

Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała 

wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 PLN za jedną akcję Spółki. Cenę emisyjną pozostałych akcji 

emitowanych w granicach kapitału docelowego niezwiązanych z realizacją Programu Motywacyjnego 

ustalał będzie Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, z tym że cena emisyjna jednej akcji nie 

powinna być niższa niż 106,96 PLN za jedną akcję. 

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 26 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 359.000,00 o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN oraz 

nie wyższą niż 99.000 PLN w drodze emisji nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 990.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, w trybie subskrypcji otwartej 

(przeprowadzanej w drodze oferty publicznej papierów wartościowych), z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji 

serii G. Oferta papierów wartościowych związana z emisją akcji serii G jest objęta niniejszym 

Prospektem. 

Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji własnych Spółki (umorzenie 350.000 

akcji uprzywilejowanych serii A oraz 26.925 akcji zwykłych serii B powodujące obniżenie kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę 37.692,50 PLN, tj. z kwoty 359.000,00 PLN do kwoty 321.307,50 PLN), 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dotyczące emisji akcji E, F oraz upoważnienie Zarządu 

Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zostały 

zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 września 2020 r.  

W dniu 6 listopada 2020 r. Walne Zgromadzenie zmieniło uchwałą nr 3 z dnia 6 listopada 2020 r. 

uchwałę nr 25 z dnia 26 czerwca 2020 r. przez zmianę maksymalnej kwoty podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w ten sposób, że Zarząd może podwyższyć 

kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 50.300,00 PLN 

przez emisję nie więcej niż 503.000 nowych akcji Spółki. Walne Zgromadzenie zmieniło również termin 

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ten sposób, że upoważnienie Zarządu 

do wyemitowania 136.520 akcji wygasa 31 grudnia 2020 r., a w pozostałym zakresie, tj. w odniesieniu 

do 366.480 akcji, 6 listopada 2023 r. Pozostałe warunki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

granicach kapitału docelowego pozostały bez zmian, tj. 179.500 akcji zostało przeznaczone do objęcia 

w ramach Programu Motywacyjnego (cena emisyjna jednej akcji będzie równa wartości nominalnej 

jednej akcji, tj. 0,10 PLN), a pozostała część akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego może 

zostać zaoferowana przez Zarząd Spółki innym podmiotom (cenę emisyjną ustalał będzie Zarząd za 

zgodą Rady Nadzorczej, przy czym nie może być ona niższa niż 106,96 PLN za jedną akcję). 

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

w dniu 17 grudnia 2020 r.  

Pod koniec listopada 2020 r. Spółka, mając na uwadze brak wykonania w całości przez Twiti 

Investments Limited umowy inwestycyjnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. (zob. szerzej pkt 14.4 „Umowy 

inwestycyjne oraz umowy akcjonariuszy - Umowa inwestycyjna z 30 kwietnia 2020 r.”), w celu 

zapewnienia środków na dalszy rozwój Spółki, postanowiła zaoferować objęcie akcji przeznaczonych 

dla Twiti Investments Limited na warunkach wynikających z umowy inwestycyjnej z dnia 30 kwietnia 

2020 r. innym podmiotom. 

W tym celu w dniu 1 grudnia 2020 r. Zarząd podjął uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki z kwoty 359.000 PLN do kwoty 

364.235,40 PLN w drodze emisji 52.354 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 0,10 

PLN każda akcja w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 106,96 PLN. Emitent zaoferował zawarcie oraz 

zawarł umowy objęcia akcji wyłącznie z 7 inwestorami (z jedną osobą fizyczną (która objęłą akcje 
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Emitenta za łączną kwotę powyżej 100.000 EUR), dwoma spółkami kapitałowymi, w tym Twiti 

Investments Limited (które objęły akcje Emitenta za łączną kwotę powyżej 100.000 EUR) oraz 

czteroma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi), na podstawie których inwestorzy zobowiązali się 

objąć 52.354 akcji Spółki za łączną cenę emisyjną 5.599.783,84 PLN.  

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego związana z emisją akcji serii H Spółki w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 12 lutego 2021 r. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w dniu 28 grudnia 2020 r. Zarząd podjął uchwałę nr 2 w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki z kwoty 

364.235,40 PLN do kwoty 365.145,60 PLN w drodze emisji 9.082 akcji zwykłych imiennych serii I o 

wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jako, że emisja akcji związana jest z realizacją Programu 

Motywacyjnego, cena emisyjna jednej akcji wynosi 0,10 PLN. Emitent do dnia 31 grudnia 2020 r. 

zawarł umowy objęcia akcji z 50 osobami uprawnionymi zgodnie z warunkami Programu 

Motywacyjnego. 

Pod koniec 2020 r. Spółka otrzymała informację, że Twiti Investments Limited nie będzie mogła w 

wykonać w całości zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. (zob. 

szerzej pkt 14.4 „Umowy inwestycyjne oraz umowy akcjonariuszy - Umowa inwestycyjna z 30 kwietnia 

2020 r.”). 

W związku z powyższym w dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki z kwoty 365.145,60 PLN do 

kwoty 373.557,90 PLN w drodze emisji 84.143 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 

0,10 PLN każda akcja w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 106,96 PLN. Emitent zaoferował zawarcie oraz 

zawarł umowy objęcia akcji wyłącznie z 4 inwestorami (z trzema osobami fizycznymi i jedną osobą 

prawną, z czego każda z nich objęła akcje Emitenta za łączną kwotę powyżej 100.000 EUR), na 

podstawie których inwestorzy zobowiązali się objąć 84.143 akcji Spółki za łączną cenę emisyjną 

8.999.935,28 PLN. Łączna cena emisyjna za wszystkie akcje Spółki serii J została wpłacona, jako wkład 

pieniężny (środki pieniężne), do Spółki 12 stycznia 2021 r.  

W dniu 8 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 o umorzeniu 

297.250 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, 2.357 akcji uprzywilejowanych imiennych serii E 

oraz 179.500 akcji zwykłych imiennych serii B (łącznie 479.107 akcji o łącznej wartości nominalnej 

47.910,70 PLN) oraz uchwałę nr 8 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 47.910,70 

PLN, a zatem o kwotę odpowiadającej łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji.  

Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 47.910,70 PLN została przelana na 

osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.  

W dniu 8 stycznia 2021 r., 297.250 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A i 2.357 akcji 

uprzywilejowanych imiennych serii E zostało nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Spółki Marka 

Skibińskiego w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. W tym samym dniu 179.500 akcji zwykłych 

imiennych serii B zostało nieodpłatnie nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Spółki Filipa Jelenia w 

celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.  

W dniu 8 stycznia 2021 r. Walne Zgromadzenie zmieniło uchwałą nr 9 uchwałę nr 25 z dnia 26 czerwca 

2020 r. przez zmianę maksymalnej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach 

kapitału docelowego, w ten sposób, że Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w granicach 

kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 37.374,10 PLN przez emisję nie więcej niż 373.741 

nowych akcji Spółki. Walne Zgromadzenie zmieniło również termin upoważnienia Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w ten sposób, że upoważnienie Zarządu do wyemitowania 136.497 

akcji wygasa w dniu 31 grudnia 2021 r., a w pozostałym zakresie, tj. w odniesieniu do 237.244 akcji, 8 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

178 

w dniu stycznia 2024 r. Walne Zgromadzenie zdecydowało, że 237.244 akcji zostanie przeznaczonych 

do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego. Pozostałe warunki podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego pozostały bez zmian, tj. akcje przeznaczone do 

objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będą emitowanę za cenę emisyjną jednej akcji równą 

wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 PLN, a pozostała część akcji emitowanych w granicach 

kapitału docelowego może zostać zaoferowana przez Zarząd Spółki innym podmiotom (cenę emisyjną 

ustalał będzie Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym nie może być ona niższa niż 106,96 PLN 

za jedną akcję). 

Upoważnienie Zarządu Spółki do wyemitowania 136.497 akcji do dnia 31 grudnia 2021 r. w granicach 

kapitału docelowego Spółki zostało wykorzystane przez Zarząd Spółki w całości przez emisję 52.354 

akcji zwykłych imiennych serii H oraz 84.143 akcji zwykłych imiennych serii J. W ramach kapitału 

docelowego Spółki, Zarząd może wyemitować jeszcze 228.162 akcje, które zostaną przeznaczone dla 

realizacji Programu Motywacyjnego. 

Zmiany kapitału zakładowego Spółki dokonane 28 grudnia 2020 r. (emisja akcji zwykłych serii I) oraz 

8 stycznia 2021 r. (emisja akcji serii J, umorzenie części akcji serii A, E oraz B oraz zmiana 

upoważnienia Zarządu Spółki do emitowania akcji w granicach kapitału docelowego Spółki) zostały 

zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 8 marca 2021 r. 

W dniu 8 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło uchwałą nr 11 uchwałę nr 26 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii G w trybie 

subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 

Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wskazując, że podwyższa się kapitał 

zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN oraz nie wyższą niż 87.150 PLN w drodze emisji 

nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 

0,10 PLN każda akcja, w trybie subskrypcji otwartej (przeprowadzanej w drodze oferty publicznej 

papierów wartościowych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd 

Spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G. Oferta papierów wartościowych 

związana z emisją akcji serii G jest objęta niniejszym Prospektem. 

Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami 

Zgodnie z § 10 Statutu zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego powiadomienia Marka Skibińskiego 

oraz Pawła Holstinghausen Holsten.  

Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Markowi Skibińskiemu oraz Pawłowi 

Holstinghausen Holsten przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich zbywanych akcji w 

terminie 30 dni roboczych od otrzymania powyższego zawiadomienia za cenę wskazaną w tym 

zawiadomieniu. 

Program Motywacyjny 

W Spółce został utworzony program motywacyjnych dla pracowników Spółki oparty na akcjach Spółki, 

który, obejmuje łącznie nie więcej niż 237.244 akcji zwykłych Spółki (co stanowi 7,29% akcji Spółki 

wyemitowanych na Datę Prospektu bez uwzględniania jakichkolwiek Nowych Akcji) („Program 

Motywacyjny”). Maksymalna liczba akcji przeznaczona na potrzeby Programu Motywacyjnego 

uzasadniona jest m.in. tym, że działalność Spółki jest w wysokim stopniu uzależniona od odpowiedniej 

kadry posiadającej stosowne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. Program Motywacyjny ma 

m.in. na celu ułatwić rekrutację oraz utrzymanie wykwalifikowanego personelu naukowego oraz 

menedżerskiego Spółki (zob. więcej na ten temat w pkt. 2 „Czynniki Ryzyka” – „Ryzyko związane z 

odpływem kadry menadżerskiej lub naukowej” oraz „Ryzyko związane z kontynuacją Programu 

Motywacyjnego”).  

Program Motywacyjny został utworzony na mocy uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 16 maja 2019 r., zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
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z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 

2021 r. Na podstawie Programu Motywacyjnego osoby uprawnione (tj. osoby zatrudnione w Spółce lub 

w spółkach zależnych Spółki, na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej, wskazane przez 

Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jak również członkowie Rady Nadzorczej 

wskazani przez Walne Zgromadzenie) będą mieli prawo do nabycia istniejących lub nowo 

wyemitowanych akcji Spółki. Decyzja odnośnie do tego, czy Spółka zaoferuje pracownikom akcje 

własne nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy Spółki (zobowiązanie pierwotne Spółki) czy też 

wyemituje akcje nowej emisji (tzw. upoważnienie przemienne Spółki) została pozostawiona Spółce, 

przy czym na Datę Prospektu Spółka planuje realizację Programu Motywacyjnego przez emisję akcji 

nowej emisji w granicach kapitału docelowego Spółki, który został uchwalony uchwałą nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (z 

późniejszymi zmianami) (zob. pkt. 12.4 „Zmiany kapitału zakładowego”).  

Cena sprzedaży jednej akcji (lub cena emisyjna w przypadku nowo wyemitowanych akcji) wynosi 0,10 

PLN (słownie: dziesięć groszy), tj. pracownicy uczestniczący w Programie Motywacyjnym będą mogli 

nabywać (obejmować) akcje po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalej akcji. Liczba akcji 

Spółki, które zostaną zaoferowane danemu pracownikowi uzależniona została od decyzji Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej, którzy powinni kierować się kryteriami takimi jak: stanowisko, staż pracy, ocena 

dotychczasowego wkładu pracownika w budowanie wartości Spółki oraz znaczenie stanowiska 

pracownika dla realizacji celów Spółki.  

W celu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, pracownicy Spółki będą zawierali umowy udziału 

w Programie Motywacyjnym, na podstawie których nabycie akcji odbywać się będzie w czterech 

równych transzach, przypadających na pierwszą, drugą, trzecia i czwartą rocznicę zawarcia umowy 

udziału w Programie Motywacyjnym. Warunkiem nabycia prawa do kolejnych transz jest pozostawanie 

przez pracownika w zatrudnieniu w dacie kolejnych rocznic podpisania umowy udziału w Programie 

Motywacyjnym. Pracownicy Spółki w umowach dotyczących udziału w Programie Motywacyjnym 

zobowiązują się względem Spółki nie zbywać nabytych akcji przez okres roku od daty nabycia danej 

transzy akcji (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniającą Regulamin 

Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę, aby wyżej wskazane zobowiązanie do nie 

zbywania akcji trwało przez okres roku od daty spełnienia warunku uprawniającego do nabycia danej 

transzy. Powyższa zmiana będzie wprowadzona przez Spółkę do dotychczas zawartych umów udziału 

w Programie Motywacyjnym jak również będzie stosowana w umowach udziału zawieranych w 

przyszłości). 

Na Datę Prospektu zawarto umowy udziału w Programie Motywacyjnym z 70 pracownikami (w tym 

byłymi pracownikami) na łączną liczbę 147.673 akcji zwykłych Spółki oraz z członkami Rady 

Nadzorczej, Pawłem Holstinghausen Holstenem, Krzysztofem Samotijem, Florentem Gros oraz 

Markiem Skibińskim na łączną liczbę 49.772 akcji zwykłych Spółki. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody 

Rady Nadzorczej, jest uprawniony do uzupełniania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Programie Motywacyjnym o nowo zatrudnione osoby i zawarcia umów udziału w Programie 

Motywacyjnym z tymi osobami – do czasu wyczerpania łącznej puli 237.244 akcji zwykłych Spółki. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego w dniu 28 grudnia 2020 r. Zarząd podjął uchwałę nr 2 w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki w drodze 

emisji 9.082 akcji zwykłych imiennych serii I. W związku z emisją, Emitent do dnia 31 grudnia 2020 r. 

zawarł umowy objęcia akcji z 50 osobami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki zgodnie z warunkami 

Programu Motywacyjnego. 

Jednocześnie w dniu 8 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 przyznało 

Markowi Skibińskiemu, Pawłowi Holstinghausen Holsten, Krzysztofowi Samotij oraz Florentowi Gros, 

członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej, prawo 

do objęcia przez każdego z nich 12.443 akcji zwykłych nowej emisji Spółki za cenę emisyjną każdej 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

180 

akcji równą wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,10 PLN na zasadach przewidzianych w 

Programie Motywacyjnym. Akcje Spółki przeznaczone dla członków Rady Nadzorczej Spółki mogą 

być emitowane w granicach kapitału docelowego Spółki przeznaczonego na potrzeby realizacji 

Programu Motywacyjnego.  

12.5. Emitent 

Na Datę Prospektu Grupę tworzy Spółka oraz Spółka Zależna. Na Datę Prospektu podmiotem 

dominującym Grupy jest Spółka. 

12.6. Spółka Zależna 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Spółki Zależnej, czyli podmiotu bezpośrednio 

zależnego od Spółki. 

Captor Therapeutics GmbH 

Spółka posiada 200 udziałów o wartości 100,00 CHF w kapitale zakładowym spółki Captor 

Therapeutics GmbH z siedzibą w Allschwil o wysokości 20.000,00 CHF (spółka prawa szwajcarskiego) 

(100% kapitału), co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.  

Nazwa i forma prawna:  Captor Therapeutics GmbH  

Siedziba i adres:  Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil 

Kraj inkorporacji:  Szwajcaria 

Główny przedmiot 

działalności:  

 Badanie i rozwój leków, wdrażanie powiązanych projektów, tworzenie 

własności intelektualnej oraz współpraca z firmami farmaceutycznymi w 

tej dziedzinie. 

Adres poczty elektronicznej:   info@captortherapeutics.com 

Źródło: Emitent 

Celem spółki jest prowadzenie działalności badawczo rozwojowej, jednak spółka Captor Therapeutics 

GmbH nie prowadzi obecnie aktywnej działalności operacyjnej. 

Aktywa Captor Therapeutics GmbH na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowiły, zgodnie ze 

Skonsolidowanym Śródrocznym Sprawozdaniem Finansowym, 0,4% sumy skonsolidowanych 

aktywów Grupy.  

Wynik finansowy Captor Therapeutics GmbH na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowił, zgodnie ze 

Skonsolidowanym Śródrocznym Sprawozdaniem Finansowym, 0,06% wyniku Grupy.  

mailto:info@captortherapeutics.com
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13. ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Spółce są 

Zarząd i Rada Nadzorcza. Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o Kodeks 

Spółek Handlowych oraz Statut. 

13.1. Zarząd  

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. 

Zarząd jest powoływany na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

Skład Zarządu 

Do Dnia Dopuszczenia Zarząd składa się z jednego (1) lub większej liczby członkówczłonków Zarządu, 

z których jednego (1) członka Zarządu (odpowiedzialnego za sprawy finansowe Spółki – Dyrektora 

Finansowego) powołuje oraz odwołuje łącznie Marek Skibiński oraz Paweł Holstinghausen Holsten w 

okresie kiedy posiadają status akcjonariusza Spółki oraz pozostałych członków Zarządu, w tym Prezesa 

Zarzadu oraz Dyrektora Naukowego, powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza większością głosów, 

która może również wskazać funkcję członka Zarzadu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 

wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. 

Od Dnia Dopuszczenia Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym Prezesa 

Zarządu oraz, w wypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, pozostałych 

członków Zarządu. 

Od Dnia Dopuszczenia, Prezesa Zarządu i członków Zarządu powołuje, zawiesza w czynnościach i 

odwołuje Rada Nadzorcza. W uchwale o powołaniu członków Zarządu określa się liczbę członków 

Zarządu. Członek Zarządu może być również zawieszony w czynnościach lub odwołany przez Walne 

Zgromadzenie.  

Kompetencje Zarządu 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we 

wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub statutem dla 

pozostałych organów Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres 

zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają: uchwalenie regulaminu organizacyjnego 

przedsiębiorstwa Spółki, tworzenie i likwidacje oddziałów, zaciąganie i udzielanie kredytów oraz 

pożyczek, uchwalanie rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich, zaciąganie 

zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie 

weksli, zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w 

nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego 

użytkowania. Ponadto, uchwały Zarządu wymagają sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się 

do Walnego Zgromadzenia. 

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Do Dnia Dopuszczenia uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. Zasady funkcjonowania Zarządu 

mogą być określone w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.  

Do Dnia Dopuszczenia do składania oświadczeń w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie ze 

sobą dwóch Członków Zarządu: (i) Dyrektora Finansowego oraz (ii) Prezesa Zarządu albo Dyrektora 

Naukowego. W przypadku kiedy w Spółce funkcjonuje Zarząd jednoosobowy, Prezes Zarządu może 

składać oświadczenia woli w imieniu Spółki samodzielnie.  
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Od Dnia Dopuszczenia, Zarząd działa na podstawie regulaminu, przyjętego przez Zarząd i 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje członek 

Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Finansowego wraz z innym członkiem Zarządu działając łącznie. 

W przypadku braku powołania Dyrektora Finansowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. W przypadku, kiedy w Spółce funkcjonuje Zarząd jednoosobowy, Spółkę 

reprezentuje jeden członek Zarządu.   

Od Dnia Dopuszczenia, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w 

przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu. Członek Zarządu 

może brać udział w podejmowaniu uchwały Zarządu poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

(telefax, poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych 

postanowień Statutu Spółki. 

Niezależnie od Dnia Dopuszczenia, umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i 

reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Członkowie Zarządu 

Na Datę Prospektu Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) członków. Poniżej przedstawiono informacje 

na temat członków Zarządu sporządzone na podstawie złożonego przez nich oświadczenia. 

Imię i 

nazwisko 
 Wiek  Stanowisko  

Data 

powołania 
 

Data upływu 

obecnej 

kadencji 

 
Adres miejsca 

pracy 

Thomas 

Shepherd 

 64 lat  Członek 

Zarządu – 

Prezes 

Zarządu 

 20.01.2021  28.08.2021  ul. Duńska 11 

Wrocław 

Michał 

Walczak 

 36 lat  Członek 

Zarządu – 

Dyrektor 

Naukowy 

 

 22.11.2019  28.08.2021  ul. Duńska 11 

Wrocław 

Aleksandra 

Skibińska 

 37 lat  Członek 

Zarządu – 

Dyrektor 

Finansowy 

 22.11.2019  28.08.2021  ul. Duńska 11 

Wrocław  

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. 

Mandat Członka Zarządu wygasa nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez 

członka Zarządu. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Zarządu 

Poniżej przedstawiono krótkie opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obecnych członków 

Zarządu. 

Thomas Shepherd 
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Thomas Shepherd posiada ponad 25 lat doświadczenia w spółkach farmaceutycznych oraz 

biotechnologicznych oraz znaczne osiągnięcia jako CEO i wiceprezes w USA, Europie i Australii. Z 

dniem 20 stycznia 2021 r. został powołany do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

Wcześniej pełnił funkcję funkcję Dyrektora do spraw rozwoju biznesu (ang. Chief Business Officer). Jest 

odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz relacji biznesowych Grupy. 

Posiada doktorat z Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania) i ukończył Program 

Doskonalenia dla Osób Zarządzających (Continuing Executive Programme) w London Business School 

w Londynie. Prowadził oraz zamknął 12 transakcji licencyjnych, z czego jedna z nich (Rebetrol/Intron 

A) w szczytowym momencie osiągnęła sprzedaż na poziomie 2 mld USD rocznie. Dodatkowo, podczas 

swojej kariery zawodowej, był odpowiedzialny w szczególności za przejęcie 3 spółek, za 

przeprowadzenie 6 prywatnych rund inwestycyjnych oraz uczestniczył w dwóch pierwszych publicznych 

ofertach akcji (IPO) (w Australii oraz w UK).  

Michał Walczak 

Michał Walczak od 3 (trzech) lat prowadzi projekty badawczo-rozwojowe w Spółce. Michał Walczak 

pełni w Spółce rolę dyrektora naukowego (ang. chief scientific oficer, CSO), odpowiedzialnego za 

realizację badań i opracowywanie projektów pod kątem naukowym. Z wykształcenia jest biofizykiem z 

doktoratem uzyskanym na Politechnice Federalnej w Zurychu, magistrem z University of Virginia i 

doświadczeniem podoktorskim w Instytucie Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera w Bazylei. 

Specjalizuje się w mechanistycznych aspektach struktury i funkcji białek ze szczegółową znajomością 

oddziaływań molekularnych, spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego białek i biologią 

chemiczną. 

Aleksandra Skibińska 

Aleksandra Skibińska ma dziesięcioletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów, tworzeniu 

strategii finansowych oraz analizie otoczenia biznesowego. Od ponad trzech lat pełni funkcję dyrektora 

finansowego Emitenta i nadzoruje prace związane ze strategią biznesową, koordynuje i nadzoruje 

realizację projektów z funduszy europejskich. 

Aleksandra Skibińska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 

specjalność: bankowość, ubezpieczenia i rynki kapitałowe. Posiada również dyplom studiów 

podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek: kontroler finansowy.  

Aleksandra Skibińska odbyła szkolenia i kursy: komunikacja z elementami negocjacji, zarządzenie 

projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management oraz uzyskała tytuł: Specjalista ds. kadr (z 

zaświadczeniem MEN). 

Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach 

Z zastrzeżeniem poniższych informacji, w okresie ostatnich pięciu lat, żaden z członków Zarządu 

Emitenta nie występował w charakterze wspólnika ani nie pełnił żadnych funkcji w organach 

administracyjnych, zarządczych oraz nadzorczych w podmiotach innych niż Emitent (oraz poprzednik 

prawny Emitenta) lub Spółka Zależna (za wyjątkiem posiadania akcji w spółkach notowanych na GPW 

lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie zapewniającej nie więcej niż 5% 

głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki): 

  Nazwa podmiotu  Pełniona 

funkcja 

 Czy obecnie pełni 

funkcję? 

Thomas Shepherd  Neurophoenix SAS, 

Paryż, Francja 

 Directeur 

General 

(Dyrektor 

 Tak 
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Generalny) oraz 

wspólnik 

  Phi Pharma SA, Sion, 

Szwajcaria 

 CEO  Nie 

  Tom Shepherd 

Consulting SAS, 

Saint Priest, Francja 

 Prezydent i 

jedyny 

właściciel 

 Tak 

  Kymab, Cambrige, 

Wielka Brytania 

 Wspólnik  Tak 

  Cottos Food 

Innovation, Singapur 

 Wspólnik  Tak 

Aleksandra Skibińska  Marek Skibiński 

spółka komandytowa  

 Wspólnik  Nie 

  Nowa Spatula spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 Wspólnik  Nie 

  Spatula spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 Wspólnik  Nie 

Michał Walczak  Alphamoon spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 Wspólnik  Nie 

  Dumpling spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  

 Wspólnik  Nie 

  Ubinnova spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 Wspólnik  Nie 

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. 

13.2. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną trzyletnią kadencję.  

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

Skład Rady Nadzorczej 

Do Dnia Dopuszczenia, Rada Nadzorcza składa się z od 4 (czterech) do 5 (pięciu) członków.  

Zgodnie ze Statutem do Dnia Dopuszczenia, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w 

następujący sposób: (i) prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej 

przysługuje w ramach uprawnienia osobistego Markowi Skibińskiemu; (ii) prawo do powołania i 

odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przysługuje w ramach uprawnienia osobistego 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

185 

Pawłowi Holstinghausen Holsten; (ii) prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady 

Nadzorczej przysługuje w ramach uprawnienia osobistego Filipowi Jeleniowi, (iii) prawo do powołania 

i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przysługuje w ramach uprawnienia osobistego 

Sylvain Cottens oraz (iv) prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej 

przysługuje w ramach uprawnienia osobistego Michałowi Walczakowi. 

Od Dnia Dopuszczenia Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków 

powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Od Dnia Dopuszczenia Walne Zgromadzenie każdorazowo 

określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. W wypadku braku innego ustalenia przez 

Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady 

Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych 

liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). 

Od Dnia Dopuszczenia, Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych 

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje 

§ 25 ust. 3 Statutu jednakże, co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. 

Od Dnia Dopuszczenia, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej 

(z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 

minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać 

nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania 

wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi 

członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. 

Od Dnia Dopuszczenia, w wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o 

którym mowa w § 29 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria 

niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, i mieć wiedzę i 

umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

Od Dnia Dopuszczenia, członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba 

członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka 

powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka 

powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.  

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności 

Zgodnie z wiedzą Spółki na Datę Prospektu następujący członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria 

niezależności przewidziane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz w Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na GPW: Krzysztof Samotij oraz Florent Gros. 

Kompetencje 

Do Daty Dopuszczenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz udzielanie zgody na dokonanie następujących czynności przez 

Spółkę: 

• nabycie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek aktywów o wartości przekraczającej 1 (jeden) 

milion PLN obliczonej dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) miesięcy; 

• ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na aktywach Spółki; 

• zwiększenie zobowiązań finansowych Spółki o kwotę przekraczającą 200.000,00 PLN 

obliczoną dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) miesięcy, w szczególności poprzez zawarcie 

lub dokonanie zmian w umowach kredytowych lub umowach z bankami finansującymi; 

• podjęcie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę; 

• udzielenie przez Spółkę pożyczki lub gwarancji lub zawarcie podobnej umowy; 
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• zawarcie umowy (lub zawarcie kilku umów z tym samym podmiotem), z której (których) łączne 

zobowiązanie Spółki przekracza wartość 1.000.000,00 PLN w okresie 12 miesięcy; 

• nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w jakichkolwiek spółkach; 

• zawiązanie lub przystąpienie do jakiejkolwiek spółki lub innej jednostki organizacyjnej przez 

Spółkę, zawarcie umowy o partnerstwie (w tym w szczególności zawarcie umowy spółki 

cywilnej), zawarcie umowy joint-venture, umowy akcjonariuszy lub podobnej umowy lub 

porozumienia przez Spółkę; 

• emisja przez Spółkę obligacji, innych dłużnych lub finansowych papierów wartościowych, 

instrumentów finansowych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub 

innych form finansowania; 

• powołanie, zawieszenie i odwołanie biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe 

Spółki; 

• przyjęcie nowych lub zmiana dotychczasowych zasad rachunkowości stosowanych przez 

Spółkę; 

• wypłata zaliczek na poczet dywidendy lub innego podziału zysku (w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej) w odniesieniu do kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenie prawa poboru (w 

całości lub części) dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego; 

• zawieranie przez Spółkę umów lub innych porozumień: (i) poza zwykłym tokiem działalności; 

lub (ii) na zasadach innych niż rynkowe, w tym w szczególności dotyczących darowizn lub 

zwolnienia z długu; 

• zawieranie umów dotyczących przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. 

Od Dnia Dopuszczenia do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami 

Kodeksu spółek handlowych należy: 

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski 

Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 

• zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych budżetów oraz strategicznych planów 

wieloletnich Spółki; 

• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach 

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 rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności; 

• ustalanie liczby członków Zarządu; 

• powoływanie komitetów Rady Nadzorczej; 

• wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz wyrażanie zgody na wyłączenie 

prawa poboru (w całości lub części) dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego; 

• ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; 
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• wybieranie lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki 

oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki; 

• wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej spółki zależne umowy lub umów o wartości 

przekraczającej kwotę 5.000.000 (pięć milionów) PLN lub jej równowartości w walutach 

obcych z podmiotami z jednej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44) ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami)) w okresie 12 

(dwunastu) miesięcy. Przez wartość umowy na cele niniejszego postanowienia rozumie się 

wartość świadczenia Spółki w przypadku, gdy jest jednorazowe lub w przypadku umowa 

przewiduje świadczenia okresowe lub ma charakter ciągły wartość świadczeń Spółki przez cały 

okres jej trwania lub okres 5 (pięciu) lat w zależności od tego który z tych okresów jest krótszy; 

• wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania 

przysługujących Spółce; 

• zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 

• uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; 

• zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych w statucie, 

• zawieranie umów dotyczących przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, 

przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynności przewidzianych w 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym budżecie Spółki, chyba że warunki takiej czynności 

są istotnie różne od tych zawartych w takim rocznym budżecie. 

Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na czynności wymienione powyżej nie ma zastosowania w 

odniesieniu do czynności wynikających lub związanych z zawartymi już przez Spółkę umowami 

dotyczącymi przeprowadzania projektów badawczo-rozwojowych. 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Od Dnia Dopuszczenia, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli 

na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali 

zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się 

na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Posiedzenia Rady Nadzorczej są 

protokołowane. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz innych postanowień statutu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie 

Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie 

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem 

art. 388 Kodeksu spółek handlowych. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka 

Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego 

członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej 

powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powinien zawierać 

proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia 

otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając 

datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw 
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w porządku obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się we Wrocławiu, w Warszawie lub w 

innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za uprzednią zgodą Członków Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Rady 

Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza może powoływać komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. 

Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Regulamin Rady 

Nadzorczej lub regulamin komitetu Rady Nadzorczej jeżeli Rada Nadzorcza podejmując decyzje o 

utworzeniu komitetu upoważniła komitet Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu. 

Od Dnia Dopuszczenia, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W 

wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Rada Nadzorcza podejmuje 

uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej 

oraz w sprawach osobowych.  

W przypadku głosowania jawnego Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu 

uchwały Rady Nadzorczej poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka 

Rady Nadzorczej, a oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem 

postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowień Statutu. 

Od Dnia Dopuszczenia, uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględną 

większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Komitety Rady Nadzorczej 

Komitet Audytu 

Od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład 

wchodzi co najmniej 3 jej członków, przy czym większość członków komitetu audytu, w tym jego 

przewodniczący, powinni spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o 

Biegłych Rewidentach oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych, w tym przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności 

z zakresu branży, w której działa Spółka. 

Zgodnie ze Statutem do zadań komitetu audytu należy w szczególności: 

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem 

oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; 

• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

• kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 

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

usługi niż badanie; 

• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. 
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Komitet Audytu w Spółce został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 29 czerwca 2020 r. Rada 

Nadzorcza równocześnie z powołaniem Komitetu Audytu przyjęła regulamin Komitetu Audytu, 

zgodnie z którym do głównych jego zadań należy w szczególności:  

• monitorowanie procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności systemów 

kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w 

zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w 

szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych 

Spółki; 

• kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki (w szczególności gdy firma 

audytorska świadczy na rzecz Spółki także inne usługi niż badanie); 

• informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz 

wyjaśnianie w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości 

finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania; 

• dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającego 

badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na 

rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki; 

• opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań 

finansowych Spółki; 

• opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka 

sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego 

Spółki; 

• określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; oraz 

• przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub 

firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. 

W posiedzeniach Komitetu Audytu, które będą odbywać się według potrzeb, ale nie rzadziej niż trzy 

razy do roku, oprócz członków Komitetu Audytu, mogą uczestniczyć również członkowie Zarządu 

Spółki, przedstawiciele audytora zewnętrznego, członkowie Rady Nadzorczej oraz inni zaproszeni 

przez Komitet Audytu goście. Planuje się, że posiedzenia Komitetu Audytu będą odbywać się przed 

publikacją kwartalnych, półrocznych oraz rocznych raportów okresowych Spółki w celu zapoznania się 

przez Komitet Audytu z projektami tych raportów. 

Komitet Audytu w ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej zamierza w 

szczególności, lecz nie wyłącznie: (i) analizować przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące 

istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz danych lub ocen, które mogą 

mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki, (ii) analizować metody rachunkowości 

przyjęte przez Spółkę i Grupę; (iii) dokonywać przeglądu rachunkowości zarządczej Spółki; (iv) 

analizować sprawozdania finansowe oraz wyniki badania tych sprawozdań; (v) dyskutować z Zarządem 

Spółki, audytorem zewnętrznym oraz innymi podmiotami na temat poprawności i kompletności 

informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki, (vi) przedstawiać Radzie Nadzorczej 

rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego, 

raportów okresowych oraz komunikatów dotyczących wyników Spółki, w celu zapewnienia ich 

zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości.  

Komitet Audytu w ramach monitorowania systemów kontroli wewnętrznej zamierza w szczególności, 

lecz nie wyłącznie: (i) badać zachodzące w Spółce procesy i zasady kontroli oraz przykłady zaistniałych 

nieprawidłowości, (ii) weryfikować elementy i zakres działania kontroli wewnętrznej w Spółce; oraz 
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(iii) formułować odpowiednie zalecenia i rekomendacje do wdrożenia. Komitet Audytu w ramach 

monitorowania systemów zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego zamierza w 

szczególności, lecz nie wyłącznie: (i) ocenić poprawność komunikowania akcjonariuszom czynników 

ryzyka, (ii) zapoznać się z istniejącym w Spółce systemem zarządzania ryzykiem oraz ocenić jego 

adekwatność i efektywność; (iii) ocenić czy w Spółce powinna zostać utworzona odrębna komórka 

audytu wewnętrznego, a jeżeli tak, to na kolejnym etapie wspierać proces utworzenia tej komórki, oraz 

(iv) otrzymywać od kadry zarządzającej Spółki informacji o zwiększonej ekspozycji na poszczególne 

istotne ryzyka, informacji o sposobie identyfikacji i monitorowania ryzyka, dokonywanie oceny działań, 

jakie zostały podjęte przez kadrę zarządzającą, w celu ograniczenia tego ryzyka. W związku z realizacją 

wskazanych zadań związanych z kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz audytem 

wewnętrznym, Komitet na, podstawie Regulaminu Komitetu Audytu, został m.in. uprawniony do 

żądania od Spółki przekazywania mu okresowych raportów o wszystkich sprawach, które mają związek 

z negatywnymi zdarzeniami w Spółce. 

Na Datę Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: 

Krzysztof Samotij, Florent Gros oraz Maciej Wróblewski. Krzysztof Samotij oraz Florent Gros spełniają 

kryteria niezależności przewidziane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach. Krzysztof 

Samotij spełnia wymóg, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. posiada 

wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych). Florent Gros 

spełnia wymóg, o którym mowa w 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach (wiedza i umiejętności z 

zakresu branży, w której działa Spółka). 

Komitet Wynagrodzeń 

Komitet Wynagrodzeń został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 7 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza 

równocześnie z powołaniem Komitetu Wynagrodzeń przyjęła regulamin Komitetu Wynagrodzeń 

zgodnie z którym do głównych zadań Komitetu Wynagrodzeń należy między innymi: rekomendowanie 

Radzie Nadzorczej zasad wynagrodzenia członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej 

wynagrodzenia członków Zarządu oraz weryfikacja realizacji celów zarządczych lub pracowniczych 

oraz formułowanie w tym zakresie rekomendacji dla Rady Nadzorczej.  

Na Datę Prospektu w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: 

Paweł Holstinghausen Holsten, Florent Gros oraz Marek Skibiński. 

Członkowie Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków. Poniżej przedstawiono 

informacje na temat członków Rady Nadzorczej sporządzone na podstawie złożonych przez nich 

oświadczeń. 

Imię i nazwisko  Wiek  Stanowisko  
Data 

powołania 
 

Data 

upływu 

obecnej 

kadencji 

 
Adres 

miejsca pracy 

Paweł 

Holstinghausen 

Holsten 

 48  Przewodniczący   28.08.2018  28.08.2021  ul. 

Walecznych 

34 lok. 1 

03-916 

Warszawa 

Marek Skibiński  37  Członek   28.08.2018  28.08.2021  ul. 

Walecznych 

34 lok. 1 
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03-916 

Warszawa 

Florent Gros  52  Członek   22.11.2019  28.08.2021  73 Rue De 

L’Etang 

68170 

Rixheim 

Francja 

Krzysztof 

Samotij 

 68  Członek, 

Przewodniczący 

Komitetu 

Audytu 

 08.04.2020  28.08.2021  ul. Duńska 11 

54-427 

Wrocław 

Maciej 

Wróblewski 

 36  Członek   17.03.2021  28.08.2021  al. 

Jerozolimskie 

63  

00-697 

Warszawa 

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Rady Nadzorczej. 

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie trzyletniej kadencji nie później niż z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy sprawowania funkcji przez członka Rady Nadzorczej.  

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej 

Poniżej przedstawiono krótkie opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obecnych członków 

Rady Nadzorczej. 

Paweł Holstinghausen Holsten 

Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również 

podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej na kierunku dotyczącym wyceny 

przedsiębiorstw. Swoje życie zawodowe związał z rynkiem kapitałowym, w ramach którego jest 

aktywnym inwestorem zarówno w obrocie prywatnym jak i w obrocie regulowanym. Pełnił funkcję 

członka zarządu lub członka rady nadzorczej w wielu spółkach. 

Marek Skibiński 

Studiował na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Od 2008 r. jego 

kariera zawodowa związana jest z europejskim rynkiem wytwórców farmaceutyków. Posiada rozległą 

wiedzę na temat procesów wytwarzania leków. Przez ostatnie 10 lat zasiadał w zarządach spółek i w 

związku z tym, posiada stosowną wiedzę w zakresie zarządzania spółkami kapitałowymi. 

Florent Gros 

Florent Gros jest założycielem i dyrektorem generalnym Handl Therapeutics, prywatnej firmy 

biotechnologicznej, zajmującą się rozwojem terapii genowej dla chorób ośrodkowego układu 

nerwowego. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym Novartis Venture Funds w Szwajcarii. Przez 

prawie 27 lat zajmował różne stanowiska w obszarach własności intelektualnej i venture capital w 

Nestlé, Pasteur Merieux Connaught i Novartis. Florent Gros jest stypendystą Kaufmanna (klasa 12), 

posiada tytuł inżyniera biotechnologa uzyskany we Francji, obronił pracę dyplomową na temat 

szczepionek. Posiada również europejskie i francuskie tytuły rzecznika patentowego oraz tytuł magistra 

prawa prywatnego. 
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Krzysztof Samotij  

Krzysztof Samotij jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki 

Wrocławskiej i State University of New York at Albany. W roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk 

matematycznych (analiza i rachunek prawdopodobieństwa) i rozpoczął pracę na Politechnice 

Wrocławskiej. Wykładał także na State University of New York at Albany i University of Delaware. 

Jest autorem licznych prac naukowych z zakresu matematyki (analiza funkcjonalna i zespolona). W 

roku 1996 otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 87. Od lipca 1997 roku zatrudniony w WBK 

AIB Asset Management S.A., na stanowisku doradcy inwestycyjnego, kierownika rynku obligacji. Od 

lutego 1998 roku objął funkcję prezesa zarządu WBK AIB Towarzystwa Funduszy Powierniczych S.A. 

Od kwietnia 2001 roku dyrektor ds. badań i rozwoju w WBK AIB Towarzystwie Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. i doradca inwestycyjny w WBK AIB Asset Management S.A. Od maja 2002 r. do 

stycznia 2011 r. był prezesem zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dziś 

Santander TFI S.A.). Pod koniec tego okresu była to druga w Polsce (pod względem wartości 

zarządzanych aktywów) firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi. Od 2011 r. prowadzi 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

Krzysztof Samotij spełnia ponadto wymóg, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych 

Rewidentach (wymóg odnoszący się do wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych). Powyższe uzasadnia - oprócz przebiegu kariery zawodowej oraz posiadanej 

licencji doradcy inwestycyjnego - w szczególności to, że Krzysztof Samotij podczas swojej pracy 

zawodowej na stanowisku prezesa zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych (przez prawie 10 lat) 

nadzorował inwestycje wszystkich funduszy zarządzanych przez to towarzystwo, co wiązało się między 

innymi z kompleksową analizą sprawozdzań finansowych oraz dokumentacji finansowej spółek 

będących przedmiotem inwestycji funduszy. Ponadto, jako prezes zarządu towarzystwa uczestniczył 

oraz nadzorował w przygotowaniu wszystkich sprawozdań finansowych towarzystwa (kilkanaście 

rocznych sprawozdań), funduszy zarządzanych przez towarzystwo (w sumie kilkadziesiąt sprawozdań 

rocznych) i tych spółek celowych tworzonych przez fundusze zamknięte zarządzane przez towarzystwo, 

w których był członkiem zarządu. 

Maciej Wróblewski 

Maciej Wróblewski jest prawnikiem, specjalizuje się w prawie korporacyjnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz doradztwa z zakresu prawa rynku kapitałowego. Jest 

absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. 

W czasie swojej kariery zawodowej doradzał w publicznych i prywatnych transakcjach fuzji i przejęć, 

we wprowadzaniu spółek na giełdę oraz we wtórnych ofertach akcji spółek publicznych. Maciej 

Wróblewski jest obecnie partnerem w kancelarii prawnej MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – 

Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Wcześniej był związany z Deloitte Legal Pasternak Korba Moskwa 

Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. oraz Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. 

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach 

Pełnione funkcje w charakterze wspólnika bądź akcjonariusza, w organach administracyjnych, 

zarządczych lub nadzorczych w okresie ostatnich 5 lat w podmiotach innych niż Emitent i Spółka 

Zależna (w wypadku spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu w Polsce lub za granicą w liczbie zapewniającej więcej niż 5% głosów 

na walnym zgromadzeniu takiej spółki).  
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  Nazwa podmiotu  Pełniona funkcja  Czy obecnie pełni 

funkcję? 

Florent Gros 

 

 Priothera Ltd, Dublin, Irlandia 

 

 

Amyl Therapeutics, Liege, 

Belgia 

 

Handl Therapeutics BV, 

Leuven, Belgia 

 

Swissvention Partners GMBH, 

Bazylea, Szwajcaria 

 

Anokion SA, Lozanna, 

Szwajcaria 

 

Adicet Bio SA, Lozanna, 

Szwajcaria 

 

Oculis SA, Lozanna, Szwajcaria 

 

Vivet Therapeutics SA, Paryż, 

Francja 

 

Inflazome, Dublin, Irlandia 

 CEO, board 

member 

 

Chairman of the 

board 

 

CEO 

 

 

Managing 

Director 

 

Board Member 

 

 

Board Member 

 

 

Board Member 

 

Board Member 

 

 

Board Member 

 Tak 

 

 

Tak 

 

 

Tak 

 

 

Tak 

 

 

Nie 

 

 

Nie 

 

 

Nie 

 

Nie 

 

 

Nie 

Paweł 

Holstinghausen 

Holsten 

 Alternative Capital Denovo 

Solutions spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka 

komandytowa 

 

 Wspólnik  Nie 

  EIP 2 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Prezes Zarządu  Nie 

  EIP 2.2 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Prezes Zarządu  Nie 

  EIP 2.3 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Prezes Zarządu  Nie 

  EIP 2.4 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Prezes Zarządu  Nie 

  EIP 2.5 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Prezes Zarządu  Nie 

  Elen Gas spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Wiceprezes 

Zarządu 

 Nie 

  Denovo Solutions spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Członek Zarządu / 

Wspólnik 

 Tak 

  Online Investments Spółka 

Akcyjna 

 

 Członek Rady 

Nadzorczej 

 Nie 

  Operator24.Pl Spółka Akcyjna 

 

 Członek Rady 

Nadzorczej 

 Nie 
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  Wise Brokers spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Wspólnik  Tak 

  Alternative Capital spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Wspólnik / 

członek Zarządu 

 Nie 

  „Eco-Rec" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Wspólnik / Prezes 

Zarządu 

 Tak 

  „R.A.S" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Wspólnik / 

Członek Zarządu 

 Tak 

  Real Estate Operator spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 Wspólnik  Tak 

Marek Skibiński  Alternative Capital Denovo 

Solutions spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka 

komandytowa 

 

 Wspólnik  Nie 

  Denovo Solutions spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 Członek Zarządu / 

Wspólnik 

 Tak 

  Poleco sp. z o.o.  Członek Zarządu / 

Wspólnik 

 Tak 

  Pater Pharm sp. z o.o.  Członek Zarządu / 

Wspólnik 

 Tak 

  Spatula sp. z o.o.  Członek Zarządu / 

Wspólnik 

 Nie 

  Nowa Spatula sp. z o.o.  Członek Zarządu  Nie 

  Marek Skibiński SKA  Wspólnik  Nie 

  Marek Skibiński sp.k.  Wspólnik  Nie 

Maciej Wróblewski  MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj 

i Wspólnicy sp.k. 

 Wspólnik  Nie 

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Rady Nadzorczej. 

Poza informacjami wskazanymi w tabeli powyżej, żaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta, w 

okresie ostatnich pięciu lat, nie występował w charakterze wspólnika ani nie pełnił żadnych funkcji w 

organach administracyjnych, zarządczych oraz nadzorczych w podmiotach innych niż Emitent. 

13.3. Kontrola wewnętrzna oraz audyt wewnętrzny 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w 

procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, które będą przygotowywane i 

publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kontrola wewnętrzna w Spółce odbywa się według ustalonego schematu i odpowiada zasadzie 

skalowalności. Spółka wyróżnia dokumenty księgowe dotyczące realizowanych projektów badawczo-

rozwojowych, które są dofinansowane ze środków pochodzących z NCBR oraz koszty administracyjne. 

Wszystkie dokumenty księgowe, po wpłynięciu do Spółki, podlegają kontroli formalnej na poziomie 

administracji. Dokumenty kosztowe dotyczące projektów, po weryfikacji formalnej, podlegają kontroli 

merytorycznej i rachunkowej w biurze projektowym. Następnie przekazywane są do zatwierdzenia 
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przez odpowiednie osoby uprawnione. Dokumenty dotyczące kosztów ogólnych lub administracyjnych 

Spółki, po weryfikacji formalnej, akceptowane są przez Dyrektora Finansowego Spółki. Sprawdzone 

dokumenty są następnie wprowadzane do elektronicznego systemu obiegu dokumentów, który 

zintegrowany jest z system księgowym. Następnie dokumenty zostają zaksięgowane w zewnętrznym 

biurze księgowym, które prowadzi księgi rachunkowe Spółki. W celu ponownej weryfikacji i kontroli 

poprawności, biuro księgowe przesyła zapisy księgi do specjalisty do spraw finansowych Emitenta. 

Następuje weryfikacja, akceptacja Dyrektora Finansowego Spółki. Po przeprowadzeniu weryfikacji i 

ewentualnych korektach dokonywane jest zamknięcie księgowań danego miesiąca.  

Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe zarówno przed 

badaniem przez audytora, jak i po jego badaniu, przesyłane są Radzie Nadzorczej m.in. w celu 

sporządzenia przez nią sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki oraz sprawozdania 

z wyników oceny sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 

oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w powyższej ustawie. Rada 

Nadzorcza oraz Komitet Audytu nie podjęły sformalizowanych działań zmierzających do zapewnienia 

efektywności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej jako, że na 

obecnym etapie rozwoju działalności Emitenta nie ujawniły się błędy w funkcjonowaniu lub konstrukcji 

tego systemu. Nie wykluczone, że takie działania zostaną podjęte wraz z rozwojem Spółki lub w 

związku pojawieniem się mankamentów w funkcjonowaniu omawianego systemu. 

Z uwagi na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz stopień rozwoju tej działalności, na Datę 

Prospektu w Spółce nie funkcjonuje wyodrębniona organizacyjne komórka audytu wewnętrznego oraz 

nie zostało wyodrębnione stanowisko pracy odpowiedzialne za audyt wewnętrzny. Nie można jednak 

wykluczyć, że wraz z rozwojem Spółki, Emitent rozważy w przyszłości powołanie takiej komórki lub 

utworzenia takiego stanowiska pracy. Na Datę Prospektu, Emitent nie dostrzega konieczności tworzenia 

wyodrębnionej organizacyjne komórki audytu wewnętrznego oraz zatrudniania w tym zakresie 

dodatkowych pracowników Spółki (w przypadku zatrudniania takich pracowników będą oni zatrudniani 

przez Zarząd Spółki przy konsultacjach, w niezbędnym zakresie, z Radą Nadzorczą lub jej członkami). 

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu na Datę Prospektu nie opiniowała planów kontroli oraz nie 

zlecała doraźnych działań kontrolnych w Spółce. Na Datę Prospektu nie planuje się podejmowania 

takich działań. 

Audytor zewnętrzny Spółki na Datę Prospektu nie wnosił do Spółki jakichkolwiek uwag do działania 

systemu kontroli wewnętrznej w Spółce. 

13.4. Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 

Za wyjątkiem informacji podanych powyżej zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem Prospektu żaden z członków 

Zarządu i Rady Nadzorczej: 

• nie prowadził działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki; 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony jakichkolwiek 

organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), żaden 

organ państwowy ani inny organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na 

nich sankcji; 

• żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub 

prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki; 
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• nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem 

wyższego kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed jej 

upływem lub po jej upływie ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie 

upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju. 

Powiązania rodzinne 

Na Datę Prospektu nie istnieją powiązania rodzinne między członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, 

poza powiązaniem rodzinnym między członkiem Zarządu Aleksandrą Skibińską i członkiem Rady 

Nadzorczej Markiem Skibińskim (małżeństwo).  

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w innych spółkach 

Poza wyjątkami opisanymi powyżej (zob. pkt.13.1„Zarząd−Funkcje pełnione przez członków Zarządu 

w innych spółkach” oraz „Rada Nadzorcza−Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych 

spółkach”), żaden członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej nie sprawował na Datę Prospektu 

funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w innych spółkach ani nie pełni poza 

Spółką żadnych ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki. 

Konflikt interesów 

Z zastrzeżeniem informacji wskazanej poniżej, w odniesieniu do żadnego członka Zarządu ani członka 

Rady Nadzorczej, na Datę Prospektu nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów 

pomiędzy ich interesem osobistym a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym nie istnieją 

żadne faktyczne ani potencjalne konflikty interesów związane z pełnieniem przez nich funkcji w innych 

podmiotach gospodarczych.  

Z uwagi na istnienie powiązania rodzinnego między członkiem Zarządu Aleksandrą Skibińską i 

członkiem Rady Nadzorczej Markiem Skibińskim (małżeństwo), Emitent dostrzega potencjalny 

konflikt interesów, który może wyrażać się w tym, że członek Rady Nadzorczej z uwagi na powiązanie 

z członkiem Zarządu może potencjalnie niewłaściwie wykonywać obowiązki nadzorcze względem 

Zarządu Spółki.  

Emitent wskazuje, że możliwe jest wystąpienie potencjalnego konfliktu interesu w odniesieniu do 

członka Rady Nadzorczej Macieja Wróblewskiego, który jest jednocześnie partnerem w kancelarii 

prawnej doradzającej Emitentowi w związku z Ofertą, w tym sporządzeniem Prospektu, oraz był 

pełnomocnikiem Emitenta i Oferujących w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie Prospektu. 

Wskazany potencjalny konflikt interesów może wyrażać się w tym, że Maciej Wróblewski, jako członek 

Rady Nadzorczej, mógłby niewłaściwie wykonywać obowiązki nadzorcze względem Zarządu Spółki w 

związku z Ofertą (w tym sporządzeniem Prospektu). 

Wskazane potencjalne konflikty interesów, mitygowane są w ten sposób, że nadzór sprawowany przez 

Radę Nadzorczą nad Zarządem jest sprawowany kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą, nie przez 

poszczególnych członków Rady Nadzorczej. 

Umowy i porozumienia z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej 

Zgodnie z oświadczeniami członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie istnieją żadne umowy lub 

porozumienia zawarte przez te osoby ze Spółką za wyjątkiem umów licencyjnych opisanych w „Opis 

działalności Spółki” – „Istotne Umowy” – „Umowy licencyjne” oraz umów inwestycyjnych i 

porozumień akcjonariuszy opisanych w „Znaczni Akcjonariusze oraz Oferujący”. W okresie objętym 

Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi, jak również na Datę Prospektu, za wyjątkiem 

transakcji opisanych w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi” oraz opisanych w części 

„Akcje lub Prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej” 

poniżej, Spółka nie dokonywała transakcji z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej ani nie 

wypłacała świadczeń członkom Zarządu lub członkom Rady Nadzorczej, poza świadczeniami z tytułu 
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wynagrodzeń za pełnienie funkcji w organach Spółki lub świadczeniem usług na rzecz Spółki, 

opisanymi w niniejszym rozdziale lub w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

Udział członka Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej nie zamierza 

uczestniczyć w Ofercie (z tym zastrzeżeniem, że Oferujący są członkami Rady Nadzorczej Spółki). 

Akcje lub Prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, na Datę Prospektu spośród członków Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej Akcje Istniejące posiadają:  

• Michał Walczak – członek Zarządu – Dyrektor Naukowy, który jest uprawniony z 350.000 akcji 

zwykłych serii B, 350.000 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki, 191.017 akcji 

uprzywilejowanych serii E oraz 24.361 akcji zwykłych serii F; 

• Aleksandra Skibińska – członek Zarządu – Dyrektor Finansowy, która jest uprawniona z 745 

akcji serii I Spółki objętych w związku z Programem Motywacyjnym; 

• Paweł Holstinghausen Holsten – członek Rady Nadzorczej, który jest uprawniony z 239.141 

akcji zwykłych serii B Spółki, 297.250 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki oraz 62.825 

akcji uprzywilejowanych serii E Spółki; oraz 

• Marek Skibiński – członek Rady Nadzorczej, który jest uprawniony z 239.140 akcji zwykłych 

serii B Spółki oraz 60.468 akcji uprzywilejowanych serii E Spółki. 

Na Datę Prospektu członkowie Zarządu zawarli umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym 

uprawniającą do akcji przyznanych na podstawie Programu Motywacyjnego opisanego w rozdziale 

„Ogólne informacje o Emitencie” – „Zmiany kapitału zakładowego – Program Motywacyjny”:  

• Aleksandra Skibińska – członek Zarządu, Dyrektor Finansowy zawarła umowę uczestnictwa w 

programie motywacyjnym uprawniającą ją do objęcia 2.980 akcji zwykłych Spółki; oraz 

• Thomas Shepherd – członek Zarządu, Prezes Zarządu zawarł umowę uczestnictwa w programie 

motywacyjnym uprawniającą go do objęcia 77.772 akcji zwykłych Spółki. 

Cena emisyjna akcji w umowach z członkami Zarządu została ustalona na poziomie 0,10 PLN za jedną 

akcję – a zatem na zasadach analogicznych jak dla pozostałych uczestników Programu Motywacyjnego. 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej uczestniczą i mogą uczestniczyć w Programie 

Motywacyjnym na zasadach analogicznych do zasad przewidzianych dla innych uczestników tego 

programu.  

Prawo do nabycia (objęcia) akcji w ramach Programu Motywacyjnego może zostać przyznane członkom 

Rady Nadzorczej wskazanym przez Walne Zgromadzenie na podstawie odrębnej uchwały Walnego 

Zgromadzenia. W dniu 8 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 przyznało 

Markowi Skibińskiemu, Pawłowi Holstinghausen Holsten, Krzysztofowi Samotij oraz Florentowi Gros, 

członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, prawo do objęcia 

przez każdego z nich 12.443 akcji zwykłych nowej emisji Spółki za cenę emisyjną każdej akcji równą 

wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,10 PLN na zasadach przewidzianych w Programie 

Motywacyjnym. Na Datę Prospektu jedynymi uczestnikami Programu Motywacyjnego wchodzącymi 

w skład Zarządu są Aleksandra Skibińska – członek Zarządu oraz Thomas Shepherd – członek Zarządu. 

Na Datę Prospektu, Spółka nie przewiduje uczestnictwa innych członków Zarządu albo Rady 

Nadzorczej w Programie Motywacyjnym.  

Członkowie Rady Nadzorczej (Paweł Holstinghausen Holsten, Krzysztof Samotij, Florent Gros oraz 

Marek Skibiński) oraz członkowie Zarządu (Thomas Shepherd i Aleksandra Skibińska) są uprawnieni 

do nabycia (objęcia) 25% ogólnej liczby akcji przyznanych im w ramach Programu Motywacyjnego po 
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każdej z czterech rocznic przystąpienia przez nich do Programu Motywacyjnego. Daty realizacji 

uprawnień różnią się w zależności od daty przystąpienia do Programu Motywacyjnego i prezentują się 

następująco: 

  Przewidywane daty nabycia (objęcia) akcji w***: 

Imię i nazwisko Ogólna 

liczba akcji 

możliwa do 

nabycia 

(objęcia)* 

I transzy II transzy III transzy IV transzy 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki 

Paweł 

Holstinghausen 

Holsten 

12.443** 1.02-30.04.2022 1.02-30.04.2023 1.02-30.04.2024 1.02-30.04.2025 Krzysztof Samotij 

Florent Gros 

Marek Skibiński 

Członkowie Zarządu Spółki 

Thomas Shepherd 77.772** 1.10-31.12.2021  1.10-31.12.2022  1.10-31.12.2023  1.10-31.12.2024  

Aleksandra 

Skibińska 
2.980** 30.12.2020 1.10-31.12.2021 1.10-31.12.2022 1.10-31.12.2023 

Źródło: Spółka 

* -  Maksymalna liczba akcji zwykłych Spółki, które mogą zostać nabyte (objęte) przez uprawnionego na warunkach 

określonych w Programie Motywacyjnym.  

** - W przypadku członków Rady Nadzorczej każdy z nich może nabyć (objąć) w I transzy do 3.110, a w kolejnych do 3.111 

akcji Emitenta. W przypadku członków Zarządu: Thomas Shepherd może w każdej transzy nabyć (objąć) do 19.443, a 

Aleksandra Skibińska do 745 akcji Emitenta. 

*** - Dokładna data nabycia (objęcia) akcji zależy m.in. od tego, czy akcje będą nabywane (obejmowane) w obrocie 

pierwotnym czy wtórnym. Intencją Emitenta jest realizacja Programu Motywacyjnego przez emisję akcji w ramach kapitału 

docelowego, a zatem w obrocie pierwotnym. W konsekwencji data objęcia akcji przez uprawnionych będzie zależała od 

czynności Emitenta, uprawnionych, ale również czynników znajdujących się poza kontrolą Emitenta – np. od właściwego sądu 

rejestrowego rozpoznającego wniosek w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

W okresie ostatnich 12 miesięcy od Daty Prospektu obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej 

Spółki nabywali akcje Spółki na podstawie następujących czynności prawnych:  

• Michał Walczak – członek Zarządu – Dyrektor Naukowy w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarł z 

Emitentem umowę objęcia 316.667 akcji serii E oraz 24.361 akcji serii F za cenę emisyjną 0,10 

PLN za każdą akcję, które zostały wyemitowane przez Spółkę 16 września 2020 r.; 

• Aleksandra Skibińska – członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w dniu 31 grudnia 2020 r. w 

związku z Programem Motywacyjnym zawarła z Emitentem umowę objęcia 745 akcji serii I 

Spółki za cenę emisyjną w kwocie 0,10 PLN za każdą jedną akcję; 

• Paweł Holstinghausen Holsten – członek Rady Nadzorczej nabył na podstawie umowy 

sprzedaży akcji z 6 listopada 2020 r. 1 akcję serii B za cenę 106,96 PLN od Alternative; 

• Marek Skibiński – członek Rady Nadzorczej nabył na podstawie umowy sprzedaży akcji z 6 

listopada 2020 r. 1 akcję zwykłą serii B za cenę 106,96 PLN od Alternative; 

• Paweł Holstinghausen Holsten – członek Rady Nadzorczej nabył na podstawie uchwały nr 1 

wspólników Alternative w przedmiocie zakończenia działalności tej spółki z dnia 26 listopada 
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2020 r., 239.140 akcji zwykłych serii B, 297.250 akcji uprzywilejowanych serii A oraz 62.285 

akcji uprzywilejowanych serii E; oraz 

• Marek Skibiński – członek Rady Nadzorczej nabył na podstawie uchwały nr 1 wspólników 

Alternative w przedmiocie zakończenia działalności tej spółki z dnia 26 listopada 2020 r., 

odpowiednio, 239.139 akcji zwykłych serii B, 297.250 akcji uprzywilejowanych serii A oraz 

62.285 akcji uprzywilejowanych serii E. 

W związku z powyższym, w przypadku przeprowadzenia Oferty wystąpi znacząca rozbieżność 

pomiędzy Ceną Ostateczną Akcji Oferowanych (tj. ceną papierów wartościowych) a faktycznymi 

kosztami pieniężnymi poniesionymi przez członków Zarządu w związku z objęciem akcji Spółki w 

okresie ostatnich 12 miesięcy od Daty Prospektu lub z planowanym objęciem akcji przez członka 

Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień wynikających z Programu 

Motywacyjnego. Jako, że na Datę Prospektu Cena Ostateczna Akcji Oferowanych nie jest znana, 

bazując na założeniach można przyjąć, że inwestorzy zapłacą maksymalnie 172,00 (sto siedemdziesiąt 

dwa) PLN za jedną Nową Akcję (Cena Maksymalna) w porównaniu do członków Zarządu lub Rady 

Nadzorczej, którzy za akcję Spółki zapłacili (lub zapłacą w przypadku Programu Motywacyjnego) 0,10 

PLN (za każdą akcję). 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie 

likwidacji 

Żaden członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej nie sprawował ani nie sprawuje funkcji 

administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w spółce, która została postawiona w stan 

likwidacji. 

13.5. Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady 

Nadzorczej 

Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 § 1 i 3 KSH ustala Walne 

Zgromadzenie. 

Emitent od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym 

będzie spełniał wymagania odnoszące się do zasad ustalania wynagrodzenia członków Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej określone w art. 90c-90g Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w szczególności 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w dniu 8 stycznia 2021 r. uchwałą nr 4 politykę 

wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która wejdzie w życie od dnia dopuszczenia co 

najmniej jednej akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym i zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Emitenta w dniu publikacji Prospektu. 

13.6. Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Zgodnie z Regulaminem GPW spółki notowane na rynku regulowanym GPW powinny przestrzegać 

zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w 

szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały 

zarządu i rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu 

zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada 

szczegółowa nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona 

incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu 

bieżącego. Ponadto spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

200 

informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym 

roku obrotowym. 

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości 

komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez 

prawo. W związku z tym Spółka podjęła lub podejmie niezbędne działania w celu najpełniejszego 

przestrzegania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 

Na Datę Prospektu Spółka, nie będąc spółką notowaną na GPW, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego 

dotyczącego spółek publicznych notowanych na GPW. Od dnia pierwszego notowania Akcji na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW Zarząd będzie stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego 

zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z zastrzeżeniem: 

• zasady I.Z.1.15 – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w 

czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 

informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz 

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

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

wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie 

sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza 

na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji – Spółka nie opracowała i nie realizuje 

polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych menedżerów. Z uwagi na 

specyfikę działalności Spółki i konieczność pozyskiwania współpracowników posiadających 

specjalistyczną wiedzę, dla Spółki decydującym kryterium przy wyborze współpracowników 

pozostają ich kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, bez względu na kryteria 

pozamerytoryczne, takie jak wiek czy płeć. Niemniej jednak Spółka w zakresie polityki personalnej 

stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji; 

• zasady I.Z.1.16 – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w 

czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 

informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w 

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia – Spółka nie zamierza stosować transmisji w 

formie audio lub wideo obrad Walnego Zgromadzenia, ponieważ w opinii Spółki nie jest to ani 

konieczne ani uzasadnione obecnym stopniem rozwoju Spółki. Emitent nie wyklucza jednak, że 

zasada będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem Spółki lub, jeżeli akcjonariusze Spółki 

lub inwestorzy zgłoszą Spółce zapotrzebowanie na wprowadzenia takich transmisji; 

• zasady II.Z.1 – Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki 

pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a 

schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki – w Spółce nie funkcjonuje formalny 

podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. W ocenie Spółki takie rozwiązanie 

jest stosowne i adekwatne do obecnego etapu rozwoju i skali działalności Spółki oraz zapewnia 

efektywne zarządzanie. W Zarządzie można wyróżnić natomiast Prezesa Zarządu, który koordynuje 

prace Zarządu i zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem biznesu, członka Zarządu Dyrektora 

Finansowego, który zajmuje się sprawami finansowymi Spółki, oraz członka Zarządu Dyrektora 

Naukowego, który odpowiedzialny jest za kwestie naukowe, w szczególności za nadzór i 

prowadzenie projektów Spółki; 

• zasady II.Z.2 – Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek 

spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej – zasiadanie Członków Zarządu 

Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki 

nie stanowi zagrożenia dla rzetelności pełnionych przez Członków Zarządu obowiązków wobec 

Spółki. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki jest głównym obszarem aktywności zawodowej 

Członków Zarządu; 
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• zasady III.Z.2 – Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, 

audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, 

a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu 

audytu – w ocenie Spółki uwzględniając rozmiar i rodzaj prowadzonej przez nią działalności nie 

jest uzasadnione tworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie 

ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance; 

• zasady III.Z.3 – W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 

odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone 

w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego – Jako, że nie jest to uzasadnione stopniem rozwoju Spółki, Spółka nie planuje 

wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji audytu wewnętrznego. Obowiązki w tym 

zakresie zostaną rozdzielone w ramach istniejących zasobów kadrowych; 

• zasady III.Z.4 – Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 

wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę 

skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz 

z odpowiednim sprawozdaniem – Z uwagi na prowadzoną przez Spółkę działalność oraz stopień 

rozwoju tej działalności, Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej strukturze osobnej funkcji 

audytu wewnętrznego. Na Datę Prospektu, Zarząd nie przedstawił Radzie Nadzorczej własnej oceny 

skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1 Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Po Dacie 

Dopuszczenia, w miarę możliwości po pewnym okresie funkcjowania Spółki jako spółki publicznej, 

Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i 

funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW; 

• zasady III.Z.5 – Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w 

zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio 

przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny 

skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy 

w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w 

zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności 

funkcjonowania tych systemów i funkcji – Spółka nie planuje wyodrębnienia w swojej strukturze 

osobnej funkcji audytu wewnętrznego w konsekwencji nie będą istniały sprawozdania osób 

odpowiedzialnych za tę funkcję, która miałyby być oceniane przez Radę Nadzorczą. Na Datę 

Prospektu, Zarząd nie przedstawił Radzie Nadzorczej własnej oceny skuteczności funkcjonowania 

systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Zarząd Spółki może przekazać taką ocenę Radzie 

Nadzorczej zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej w odniesieniu do zasady III.Z.4; 

• rekomendacji IV.R.2 – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane 

spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 

niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego 

zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach 

której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w 

miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez 

pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia – jako, że w opinii Spółki nie jest to ani 

uzasadnione ani konieczne z punktu widzenia obecnego etapu rozwoju Spółki, Emitent wskazuje, 

że nie posiada infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego 

zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie wyklucza 

jednak uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy za pośrednictwem 
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pełnomocnika. W przypadku zgłoszenia Emitentowi oczekiwań akcjonariuszy w przedmiocie 

zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego 

zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Emitent nie wyklucza 

jednak rozpoczęcia realizowania niniejszej zasady. Ponadto w opinii Emitenta, odstępstwo od tej 

zasady nie powoduje, zagrożenia dla akcjonariuszy w związku z przyszłym publikowaniem przez 

Emitenta wszystkich wymaganych raportów oraz umieszczania ich na stronie internetowej 

Emitenta, a przez to umożliwienie zapoznania się inwestorom z sprawami rozpatrywanymi podczas 

walnego zgromadzenia; 

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

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym – Spółka nie 

zamierza stosować transmisji w formie audio lub wideo obrad Walnego Zgromadzenia, ponieważ 

w opinii Spółki nie jest to ani konieczne ani uzasadnione obecnym stopniem rozwoju Spółki. 

Emitent nie wyklucza jednak, że zasada będzie stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem Spółki 

lub wtedy, jeżeli akcjonariusze Spółki lub inwestorzy zgłoszą Spółce zapotrzebowanie 

wprowadzenia takich transmisji. Powyższe nie wyklucza jednak uczestnictwa w obradach walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy za pośrednictwem pełnomocnika. Ponadto w opinii Emitenta, 

odstępstwo od tej zasady nie powoduje, zagrożenia dla akcjonariuszy w związku z przyszłym 

publikowaniem przez Emitenta wszystkich wymaganych raportów oraz umieszczania ich na stronie 

internetowej Emitenta, a przez to umożliwienie zapoznania się inwestorom ze sprawami 

rozpatrywanymi podczas walnego zgromadzenia; 

• zasady VI.Z.2. – Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z 

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

programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a 

możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata – Spółka wprowadziła Program 

Motywacyjny (zob. pkt. 12.4 „Ogólne informacje o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego - 

Program Motywacyjny”), założenia Programu Motywacyjne nie odzwierciedlają w pełni wskazanej 

zasady. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, w tym członkowie Zarządu, uprawnieni 

są do nabycia (objęcia) akcji Spółki w czterech równych transzach, przypadających na pierwszą, 

drugą, trzecia i czwartą rocznicę zawarcia umowy udziału w Programie Motywacyjnym. 

Warunkiem nabycia prawa do kolejnych transz jest pozostawanie w zatrudnieniu w dacie kolejnych 

rocznic podpisania umowy udziału w Programie Motywacyjnym. W opinii Spółki, założenia 

Programu Motywacyjnego, m.in. przez rozciągnięcie okresu nabywania (obejmowania) akcji na 

okres 4 lat, realizują interes Spółki, w tym zmierzają do realizacji tego interesu w dłuższym terminie; 

• zasady VI.Z.3 – Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i 

innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie 

powinno być uzależnione od wyników spółki – zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego 

członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać prawo do objęcia akcji Spółki (na Datę Prospektu 

Walne Zgromadzenie przyznało 4 członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji 

takie prawa) (zob. pkt. 12.4 „Ogólne informacje o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego – 

Program Motywacyjny”). W opinii Emitenta, przyznanie członkom Rady Nadzorczej 

wynagrodzenia w oparciu o akcje Emitenta m.in. odzwierciedla większe niż standardowe 

zaangażowanie członków Rady Nadzorczej w rozwój Emitenta oraz realizuje interes Spółki. 

Na Datę Prospektu w związku z niestosowaniem wyżej wymienionych Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW, Emitent nie identyfikuje potencjalnych istotnych skutków dla ładu 

korporacyjnego. Na Datę Prospektu Emitent nie planuje zmian w Radzie Nadzorczej, Zarządzie, 

Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń, które potencjalnie mogłyby mieć wpływ na ład 

korporacyjny Spółki. Emitent nie wyklucza zawarcia umowy ubezpieczenia działalności Rady 

Nadzorczej lub Zarządu. Sytuacja może także ulec zmianie ze względu na nowe okoliczności, których 

przy zachowaniu należytej staranności nie sposób przewidzieć na Datę Prospektu.  
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14. ZNACZNI AKCJONARIUSZE ORAZ OFERUJĄCY 

14.1. Znaczni Akcjonariusze 

Poniższa tabela przedstawia znacznych akcjonariuszy Spółki (tj. akcjonariuszy mających powyżej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na Datę Prospektu) i liczbę posiadanych przez nich 

akcji wraz z udziałem w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Datę Prospektu 

oraz zmianę ich udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu po przeprowadzeniu Oferty i dopuszczeniu akcji do obrotu na GPW. 

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) 

Nominalna 

wartość 

akcji (PLN) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

/głosach na Datę 

Prospektu 

Udział w kapitale 

zakładowym/głosach po 

przeprowadzeniu Oferty 

i dopuszczeniu akcji do 

obrotu na GPW* 

Paweł 

Holstinghausen 

Holsten (Oferujący)  

297.250 

uprzywilejowanych 

akcji serii A  

239.141 zwykłych 

akcji serii B 

59.921,60 18,40%/21,78% 11,48%/15,63% 

62.825 

uprzywilejowanych 

akcji serii E 

 

    

Marek Skibiński 

(Oferujący) 

239.140 zwykłych 

akcji serii B 

29.960,80 9,20%/8,18% 4,61%/4,74% 

 60.468 

uprzywilejowanych 

akcji serii E 

   

Filip Jan Jeleń 269.075 zwykłych 

akcji serii B 

26.907,50 8,26%/6,11% 6,18%/4,89% 

Michał Jerzy 

Walczak 

350.000 

uprzywilejowanych 

akcji serii A 

91.537,80 28,11%/33,07% 21,01%/26,46% 

350.000 zwykłych 

akcji serii B 

   

 191.017 

uprzywilejowanych 

akcji serii E 

   

 24.361 zwykłych 

akcji serii F 

   

Sylvain Cottens 152.500 

uprzywilejowanych 

akcji serii A 

152.500 zwykłych 

akcji serii B 

34.089,70 10,47%/11,96% 7,83%/9,57% 
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 33.333 

uprzywilejowanych 

akcji serii E 

   

 2.564 zwykłych 

akcji serii F 

   

Źródło: Spółka 

* przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 871.500 Akcji Oferowanych w Ofercie, objęcia przez inwestorów 871.500 Akcji 

Oferowanych w Ofercie, sprzedaży przez Oferujących 198.000 Akcji Sprzedawanych w Ofercie oraz wyemitowania przez 

Spółkę wszystkich możliwych pozostałych akcji (tj. 228.162) w granicach kapitału docelowego Spółki. 

Akcje serii A oraz akcje serii E są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja inkorporuje prawo do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

14.2. Oferujący 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące Oferujących oraz maksymalnej liczby Akcji 

Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez każdego z Oferujących. Sprzedaż nastąpi na 

warunkach wskazanych w rozdziale „Warunki Oferty”. 

Oferujący Adres do korespondencji  Maksymalna liczba Akcji 

Sprzedawanych 

Paweł Holstinghausen Holsten ul. Kopernika 5 lok. 7, 00-367 

Warszawa 

99.000 

Marek Skibiński ul. Kopernika 5 lok. 7, 00-367 

Warszawa 

99.000 

Razem  198.000 

Źródło: Spółka 

W przypadku braku możliwości sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych (tj. 198.000) przez 

Oferujących, liczba Akcji Sprzedawanych przez poszczególnych Oferujących zostanie ustalona 

wspólnie przez wszystkich Oferujących w porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi. Zakłada się, że 

każdy z Oferujących będzie oferował oraz sprzedawał Akcje Sprzedawane równolegle oraz, że każdy z 

Oferujących sprzeda taką samą liczbę Akcji Sprzedawanych. 

Na Datę Prospektu Oferujący mają zamiar pozostać znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

14.3. Kontrola nad Spółką 

Według najlepszej wiedzy Spółki, nie istnieją podmioty, które spełniałyby kryteria definicji podmiotu 

dominującego wobec Spółki zgodnie z art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej. Natomiast 

największymi akcjonariuszami Spółki na Datę Prospektu są: (i) Paweł Holstinghausen Holsten 

uprawniony z 21,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) Marek Skibiński uprawniony z 8,18% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) Filip Jeleń uprawniony z 6,11% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, (iv) Michał Walczak uprawniony z 33,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz (v) 

Sylvain Cottens uprawniony z 11,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym żaden z wyżej 

wymienionych podmiotów nie jest podmiotem dominującym wobec Spółki, mimo że Statut (do Dnia 

Dopuszczenia) przewiduje określone uprawnienia osobiste tych akcjonariuszy. 

Wedle najlepszej wiedzy Spółki, nie istnieje podmiot, który byłby bezpośrednim lub pośrednim 

właścicielem Spółki lub który bezpośrednio lub pośrednio kontrolowałby Spółkę. 
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Umowa przedwstępna sprzedaży akcji z 15 marca 2021 r. 

W dniu 15 marca 2021 r. Paweł Holstinghausen Holsten, członek Rady Nadzorczej, oraz Filip Jeleń 

zawarli przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki, na podstawie której Paweł Holstinghausen 

Holsten jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do kupienia od Filipa Jelenia do 89.750 akcji zwykłych 

Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia pierwszego notowania jakichkolwiek akcji Spółki na rynku 

prowadzonym przez GPW, a jeżeli nie dojdzie do notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez 

GPW do dnia 30 czerwca 2021 r. – do 31 grudnia 2021 r. Na Datę Prospektu umowa przedwstępna nie 

została wykonana. 

Umowa przedwstępna sprzedaży akcji z 15 marca 2021 r. 

W dniu 15 marca 2021 r. Michał Walczak, członek Zarządu, oraz Filip Jeleń zawarli przedwstępną 

umowę sprzedaży akcji Spółki, na podstawie której Michał Walczak jest uprawniony (lecz nie 

zobowiązany) do kupienia od Filipa Jelenia do 89.750 akcji zwykłych Spółki w terminie 18 (osiemnastu) 

miesięcy od dnia zawarcia tej umowy. Na Datę Prospektu umowa przedwstępna nie została wykonana. 

14.4. Umowy inwestycyjne oraz umowy akcjonariuszy 

Poniżej opisano umowy inwestycyjne i umowy akcjonariuszy, o których wiedzę ma Spółka i które na 

Datę Prospektu obowiązują lub nie zostały jeszcze wykonane. 

Umowa inwestycyjna z 12 czerwca 2017 r. 

Emitent, Alternative oraz Filip Jeleń zawarli w dniu 12 czerwca 2017 r. umowę inwestycyjną (w dniu 6 

listopada 2017 r. na mocy odrębnej umowy, stroną umowy inwestycyjnej stał się również, między 

innymi, Michał Walczak oraz Sylvain Cottens), na mocy której uregulowane zostały w szczególności 

zasady corporate governance odnoszące się do Spółki – które są odzwierciedlone w Statucie i 

obowiązują zasadniczo do Daty Dopuszczenia, ochronę know-how Spółki, zakaz konkurencji oraz 

zasady odnoszące się do sprzedaży praw udziałowych Emitenta. W dniu 14 września 2020 r. strony 

umowy inwestycyjnej zawarły porozumienie, na podstawie którego umowa inwestycyjna wygaśnie oraz 

w którym strony umowy potwierdziły między innymi, że nie mają wzajemnych roszczeń związanych z 

wykonaniem umowy (porozumienie wejdzie w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Emitenta do 

obrotu na rynku regulowanym, które – stosownie do porozumienia – powinno nastąpić najpóźniej do 31 

maja 2021 r.). 

Zgodnie z uchwałą nr 1 wspólników Alternative z dnia 26 listopada 2020 r. w przedmiocie zakończenia 

działalności tej spółki, wszelkie prawa i obowiązki Alternative wynikające z powyższej umowy zostały 

przejęte, w równym stosunku, przez Marka Skibińskiego oraz Pawła Holstinghausen Holsten – 

wspólników Alternative. Strony zawarły aneks do umowy, na podstawie którego wszystkie umowne 

prawa i obowiązki Marka Skibińskiego zostały przeniesione na Pawła Holstinghausen Holstena. 

Umowa akcjonariuszy z 14 września 2020 r. 

Alternative, Filip Jeleń, Michał Walczak, oraz Sylvain Cottens zawarli 14 września 2020 r. umowę 

akcjonariuszy, na podstawie której założyciele (tj. Filip Jeleń, Michał Walczak oraz Sylvain Cottens) 

zobowiązali się względem Alternative nie sprzedawać akcji Emitenta do 12 czerwca 2022, nie 

prowadzić działalności konkurencyjnej oraz strony zobowiązały się podejmować działania zmierzające 

do ochrony know-how Emitenta na zasadach i warunkach przewidzianych w umowie. Umowa wejdzie 

w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, które – 

stosownie do umowy–powinno nastąpić najpóźniej do 31 maja 2021 r. 

Zgodnie z uchwałą nr 1 wspólników Alternative z dnia 26 listopada 2020 r. w przedmiocie zakończenia 

działalności tej spółki, wszelkie prawa i obowiązki Alternative wynikające z powyższej umowy zostały 

przejęte, w równym stosunku, przez Marka Skibińskiego oraz Pawła Holstinghausen Holsten – 
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wspólników Alternative. Strony zawarły aneks do umowy, na podstawie którego wszystkie umowne 

prawa i obowiązki Marka Skibińskiego zostały przeniesione na Pawła Holstinghausen Holstena. 

Umowa akcjonariuszy z 21 lutego 2018 r. 

W dniu 21 lutego 2018 roku między Filipem Jeleniem, Michałem Walczakiem, Sylvainem Cottensem, 

Alternative, z jednej strony, oraz sześcioma osobami fizycznymi będącymi obecnie akcjonariuszami 

Spółki posiadającymi łącznie na Datę Prospektu akcje stanowiące ok. 7,9% kapitału zakładowego 

Spółki oraz ok. 5,8% ogólnej liczby głosów w Spółce („Nowi Akcjonariusze”), z drugiej strony, została 

zawarta umowa akcjonariuszy Spółki (umowa akcjonariuszy została następnie zmieniona w dniu 20 

lutego 2019 r.). Umowa akcjonariuszy została zawarta w związku z inwestycją Nowych Akcjonariuszy 

w Spółkę, która to inwestycja została przeprowadzona, jak również obejmowała zobowiązanie stron 

umowy do m. in. przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną oraz dążenia do przeprowadzenia pierwszej 

oferty publicznej akcji Spółki. Znaczna część obowiązków Stron umowy została wykonana do Daty 

Prospektu. Poniżej wskazano te istotne obowiązki, które dalej pozostają w mocy. 

Na zasadach i warunkach przewidzianych w umowie akcjonariuszy, Alternative Capital Denovo 

Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przysługuje wobec Nowych Akcjonariuszy 

prawo pociągnięcia polegające na tym, że w przypadku sprzedaży wszystkich akcji Alternative Capital 

Denovo Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na rzecz osoby trzeciej na 

określonych warunkach, Alternative może zażądać, aby Nowi Akcjonariusze zbyli posiadane przez nich 

akcje Spółki na rzecz tej osoby trzeciej na zasadniczo analogicznych warunkach, do tych które zostały 

ustalone między Alternative a osobą trzecią.  

Na zasadach i warunkach przewidzianych w umowie akcjonariuszy, Nowym Akcjonariuszom 

przysługuje wobec Alternative prawo przyłączenia polegające na tym, że w przypadku sprzedaży przez 

Alternative określonej liczby akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej, Nowy Akcjonariusz może żądać, aby 

jego akcje podlegały sprzedaży na zasadniczo analogicznych warunkach, do tych które zostały 

uzgodnione między Alternative oraz podmiotem trzecim. Prawo przyłączenia obowiązuje do daty 

wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. 

Prawo przyłączenia nie obejmuje sprzedaży akcji Spółki dokonywanych w ramach pierwszej oferty 

publicznej akcji Spółki. 

Strony umowy akcjonariuszy zobowiązały się również, że do daty wprowadzenia akcji Spółki do obrotu 

na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu kapitał zakładowy Spółki nie będzie 

podwyższany, za wyjątkiem określonych wyjątków, które obejmują m. in. głosowanie przez strony „za” 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki jak również podwyższenie kapitału zakładowego 

związane z zamiarem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. 

Za wyjątkiem postanowień, które przewidują wprost inny okres obowiązywania, umowa akcjonariuszy 

została zawarta na okres 10 lat od dnia jej zawarcia i przestaje wiązać daną stronę jeśli przy 

przestrzeganiu postanowień umowy taka strona sprzeda wszystkie akcje w Spółce. 

Zgodnie z uchwałą nr 1 wspólników Alternative z dnia 26 listopada 2020 r. w przedmiocie zakończenia 

działalności tej spółki, wszelkie prawa i obowiązki Alternative wynikające z powyższej umowy zostały 

przejęte, w równym stosunku, przez Marka Skibińskiego oraz Pawła Holstinghausen Holsten – 

wspólników Alternative. 

Umowa inwestycyjna z 30 kwietnia 2020 r. 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. między Filipem Jeleniem, Michałem Walczakiem, Sylvainem Cottensem, 

Alternative („Akcjonariusze”), Spółką oraz Twiti Investments Limited (spółką utworzoną zgodnie z 

prawem Republiki Cypru z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska) („Twiti”) została zawarta umowa 

inwestycyjna, na mocy której, między innymi, Akcjonariusze zobowiązali się, że Walne Zgromadzenie 

Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji (z 

wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy) 149.584 nowych, zwykłych akcji imiennych Spółki o 
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wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w celu objęcia w trybie subskrypcji prywatnej tych akcji przez 

Twiti Investments Limited za łączną cenę emisyjną 16.000.000,00 PLN.  

Uchwała Walnego Zgromadzenia – zgodnie z postanowieniami umowy – powinna zostać podjęta w 

terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę całości zaliczki (tj. 16.000.000,00 PLN). 

Po zawarciu umowy, Twiti wyraziła zgodę, aby akcje, które miały zostać wyemitowane do tego 

podmiotu w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, mogły zostać wyemitowane 

w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału 

docelowego. 

Łączna cena emisyjna – zgodnie z pierwotnymi postanowieniami umowy –  miała zostać zapłacona na 

rzecz Spółki jako zaliczka na poczet ceny emisyjnej z podziałem na dwie raty: kwota 1.600.000,00 PLN 

miała być zapłacona do dnia 14 maja 2020 r. a kwota 14.400.000,00 PLN najpóźniej do dnia 28 sierpnia 

2020 r.  

Pierwsza rata zaliczki w wysokości 1.600.000,00 PLN została wpłacona do Spółki do dnia 14 maja 2020 

r. Strony umowy inwestycyjnej w dniu 30 października 2020 r. – jako, że Twiti nie wpłaciła drugiej raty 

zaliczki – zawarły aneks do tej umowy, na podstawie którego termin płatności 14.400.000,00 PLN został 

wydłużony do dnia 15 grudnia 2020 r. 

W związku z umową inwestycyjną i w celu jej częściowego wykonania, w dniu 4 grudnia 2020 r. Spółka 

oraz Twiti zawarły umowę objęcia akcji Spółki, na podstawie której Twiti obejmie 14.958 

nowowyemitowanych akcji zwykłych serii H za cenę emisyjną 106,96 PLN za każdą jedną akcję, czyli 

w łącznej kwocie 1.599.907,68 PLN, oraz porozumienie do umowy objęcia akcji, na podstawie którego 

strony postanowiły, że wpłacona do Spółki zaliczka w kwocie 1.600.000,00 PLN zostanie zaliczona na 

poczet ceny emisyjnej akcji zwykłych serii H. Do objęcia akcji serii H doszło w dniu 12 lutego 2021 r., 

tj. w dniu zarejestrowania przez rejestr przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji serii H.  

W styczniu 2021 r. strony umowy inwestycyjnej zawarły kolejny aneks do umowy inwestycyjnej. W 

aneksie postanowiono, że 84.143 akcji zwykłych Spółki, które miały być objęte przez Twiti, za cenę 

emisyjną 106,96 PLN za każdą jedną akcję (tj. łącznie za 8.999.935,28 PLN), zostaną objęte przez osoby 

trzecie wskazane przez Twiti w następujący sposób: (i) inwestor 1 obejmie 25.500 akcji za łączną cenę 

emisyjną 2.727.480 PLN, (ii) inwestor 2 obejmie 26.000 akcji za łączną cenę emisyjną 2.780.960 PLN, 

(iii) inwestor 3 obejmie 4.596 akcji za łączną cenę emisyjną 491.588,16 PLN, (iv) inwestor 4 obejmie 

28.047 akcji za łączną cenę emisyjną 2.999.907,12 PLN.Wskutek zawarcia aneksu nie doszło do zmiany 

stron umowy inwestycyjnej, w tym do przystąpienia wskazanych powyżej inwestorów do umowy 

inwestycyjnej. W aneksie Twiti wskazała jedynie podmioty, które wykonają zobowiązanie Twiti 

wynikające z umowy inwestycyjnej do zawarcia umów objęcia akcji oraz wpłacenia ceny emisyjnej za 

obejmowane akcje. Przystąpienie inwestorów do umowy inwestycyjnej nie było konieczne m.in. z 

uwagi na natychmiastową gotowość inwestorów do zawarcia umów objęcia akcji, które to umowy 

kreują zobowiązanie inwestorów do objęcia akcji oraz zapłaty ceny emisyjnej (odrębne od umowy 

inwestycyjnej).  

W aneksie określono również, że pod warunkiem wpłaty do Spółki 8.999.935,28 PLN tytułem łącznej 

ceny emisyjnej za wszystkie 84.143 akcji zwykłych Spółki (bez uwzględnia kwoty 1.600.000 PLN, 

którą Twiti wpłaciła do Spółki tytułem objęcia akcji serii H), niewykonane (do tego momentu) 

zobowiązania wynikające z umowy inwestycyjnej, a zatem m.in. zobowiązanie Twiti do objęcia 

pozostałych 50.483 akcji zwykłych za łączną cenę emisyjną 5.399.661,68 PLN, wygasają. Strony 

ustaliły, że ich dalsze, niewykonane zobowiązania wynikające z umowy inwestycyjnej wygasną, 

ponieważ zależało im, m.in. w związku z planowaną Ofertą, na jak najszbszym wykonaniu oraz 

rozliczeniu umowy inwestycyjnej. 
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W związku z aneksem, 8 stycznia 2021 r. Spółka zawarła z 4 osobami wskazanymi przez Twiti umowy 

objęcia akcji, na podstawie których obejmą one łącznie 84.143 akcji zwykłych serii J Spółki za cenę 

emisyjną 106,96 PLN za każdą jedną akcję, tj. łącznie 8.999.935,28 PLN. Łączna cena emisyjna za 

wszystkie akcje Spółki serii J została wpłacona, jako wkład pieniężny (środki pieniężne), do Spółki 12 

stycznia 2021 r. Do objęcia akcji serii J doszło z chwilą zarejestrowania przez rejestr przedsiębiorców 

KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, które nastąpiło 8 marca 

2021 r.  

W konsekwencji, umowa inwestycyjna (uwzględniając postanowienia aneksu) została w całości 

wykonana przez jej strony. W związku z realizacją umowy inwestycyjnej, Spółka otrzymała od Twiti 

oraz podmiotów wskazanych przez Twiti łączną cenę emisyjną w kwocie 10.599.842,96 PLN za 99.101 

akcji zwykłych Spółki (ok. 1,6 mln PLN za 14.958 akcji serii H oraz ok. 9 mln PLN za 84.143 akcji 

serii J), tj. 106,96 PLN za jedną akcję Spółki. 

W ocenie Emitenta, biorąc pod uwagę postanowienia umowy inwestycyjnej, nie istnieje ryzyko, że 

Spółka będzie musiała zwrócić środki pieniężne, które otrzymała od Twiti oraz inwestorów. Brak ryzyka 

uzasadniony jest m.in. tym, że Spółka zawarła ważne i skuteczne umowy objęcia akcji, które kreują 

odrębne od umowy inwestycyjnej zobowiązania Twiti oraz inwestorów do objęcia akcji oraz zapłaty 

ceny emisyjnej (które to zobowiązania zostało wykonane przez Twiti oraz inwestorów). 

14.5. Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę 

akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty przy założeniu objęcia oraz sprzedaży wszystkich Akcji 

Oferowanych (tj. wszystkich Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych). 

Akcjonariusze uprawnieni z  

Stan na Datę 

Prospektu (liczba 

akcji) 

 
Stan po przeprowadzeniu Oferty* 

(udział w kapitale zakładowym) 

Wszystkich Akcji Istniejących z 

wyłączeniem Akcji Sprzedawanych 

 3.058.472  70,21% 

Akcji do wyemitowania w granicach 

kapitału docelowego Spółki 

 228.162  5,24% 

Akcji Sprzedawanych  198.000  4,55% 

Nowych Akcji  871.500  20,01% 

Źródło: Spółka 

* przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 871.500 Akcji Oferowanych w Ofercie, objęcia przez inwestorów 871.500 Akcji 

Oferowanych w Ofercie, sprzedaży 198.000 Akcji Sprzedawanych w Ofercie, wyemitowania przez Spółkę wszystkich możliwych 

pozostałych akcji (tj. 228.162) w granicach kapitału docelowego Spółki. 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę 

akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty przy założeniu objęcia wszystkich Nowych Akcji 

(maksymalna liczba Nowych Akcji) oraz odwołaniu w całości Oferty przez Oferujących w odniesieniu 

do Akcji Sprzedawanych. 

Akcjonariusze uprawnieni z  

Stan na Datę 

Prospektu (liczba 

akcji) 

 
Stan po przeprowadzeniu Oferty* 

(udział w kapitale zakładowym) 
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Wszystkich Akcji Istniejących (w tym 

z Akcji Sprzedawanych) 

 3.256.472  74,76% 

Akcji do wyemitowania w granicach 

kapitału docelowego Spółki 

 228.162  5,24% 

Nowych Akcji  871.500  20,01% 

Źródło: Spółka 

* przy założeniu zaoferowania przez Spółkę oraz objęcia 871.500 Akcji Oferowanych w Ofercie, wyemitowania przez Spółkę 

wszystkich pozostałych akcji (tj. 228.162) w granicach kapitału docelowego Spółki. 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę 

akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty przy założeniu objęcia jednej Nowej Akcji (minimalna liczba 

Nowych Akcji) oraz odwołaniu w całości Oferty przez Oferujących w odniesieniu do Akcji 

Sprzedawanych. 

Akcjonariusze uprawnieni z  

Stan na Datę 

Prospektu (liczba 

akcji) 

 
Stan po przeprowadzeniu Oferty* 

(udział w kapitale zakładowym) 

Wszystkich Akcji Istniejących (w tym 

Akcji Sprzedawanych) 

 3.256.472  93,45% 

Akcji do wyemitowania w granicach 

kapitału docelowego Spółki 

 228.162  6,55% 

Nowych Akcji  1  0,00% 

Źródło: Spółka 

* przy założeniu objęcia 1 Akcji Oferowanej w Ofercie, wyemitowania przez Spółkę wszystkich możliwych pozostałych akcji 

(tj. 228.162) w granicach kapitału docelowego Spółki. 

  



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

210 

15. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Emitent zawierał w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami 

powiązanymi. Poza transakcjami przedstawionymi poniżej, w okresie objętym Skonsolidowanymi 

Sprawozdaniami Finansowymi, nie dokonywano żadnych innych transakcji pomiędzy Spółką a 

podmiotami powiązanymi. 

W ocenie Zarządu Spółki wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na 

warunkach rynkowych i po cenach nie odbiegających od cen stosowanych w transakcjach pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi. 

15.1. Podmioty powiązane Emitenta 

Poniżej przedstawiono listę podmiotów powiązanych w stosunku do Emitenta – zarówno kapitałowo 

jak i osobowo (rodzinnie). 

Rodzaj 

powiązania 
Podmiot lub osoba fizyczna Sprawowana funkcja 

Kapitałowe Filip Jeleń 

Prezes Zarządu Captor Therapeutics GmbH, akcjonariusz 

Emitenta posiadający 8,26% akcji w kapitale zakładowym 

Emitenta. 

 

Paweł Holstinghausen Holsten 

Akcjonariusz Emitenta posiadający 18,40% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta (przy czym akcjonariusz posiada 

również powiązania osobowe wskazane poniżej) 

 

Marek Skibiński 

Akcjonariusz Emitenta posiadający 9,20% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta (przy czym akcjonariusz posiada 

również powiązania osobowe wskazane poniżej) 

 

Michał Walczak 

Członek Zarządu Emitenta, zatrudniony w Emitencie, 

akcjonariusz posiadający 28,11% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta  

 

Sylvain Cottens 

Członek Zarządu Captor Therapeutics GmbH, Akcjonariusz 

Emitenta, akcjonariusz posiadający 10,47% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta  

 PURE BIOLOGICS S.A. 
Spółka zarządzana przez Filipa Jelenia, w której posiada 

30,16 % akcji 

 Captor Therapeutics GMBH. 
Spółka, w której 100% udziałów ma Captor Therapeutics 

S.A. 

Osobowe Marek Skibiński 
Członek Rady Nadzorczej, mąż Aleksandry Skibińskiej - 

Członka Zarządu Emitenta 

 Paweł Holstinghausen Holsten Członek Rady Nadzorczej 

 Florent Gros Członek Rady Nadzorczej 

 Krzysztof Samotij Członek Rady Nadzorczej 

 Aleksandra Skibińska 
Członek Zarządu Emitenta, żona Członka Rady Nadzorczej 

Emitenta 

 Thomas Shepherd Członek Zarządu Emitenta 

 
Swissvention Partners GMBH Spółka, w której dyrektorem zarządzającym, właścicielem 

jest Florent Gros 

 Maciej Wróblewski Członek Rady Nadzorczej 

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe, Spółka 
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15.2. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi 

Na dzień 30 czerwca 2020 r. saldo pożyczek od podmiotów powiązanych wyniosło 214 tys. PLN i 

odpowiadało pożyczce udzielonej Spółce przez Alternative w 2017 roku z terminem spłaty w 2022 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2018 roku saldo pożyczek otrzymanych od podmiotów 

powiązanych wynosiło 211 tys. PLN i odpowiadało pożyczce udzielonej Spółce przez Alternative 

Capital Denovo Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w 2017 roku z terminem 

spłaty w 2022 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych wynosiło 256 

tys. PLN, saldo składało się z: 

• pożyczki od akcjonariusza i obecnego Członka Zarządu – Dyrektora Naukowego Michała 

Walczaka w kwocie 47 tys. PLN. Pożyczka została udzielona w dwóch ratach 39 tys. PLN w 

2016 roku i 8 tys. PLN w 2017 roku. Pożyczka została w całości spłacona w dniu 8 sierpnia 

2018 roku. Koszt odsetek wynosił 0,8 tys. PLN.  

• pożyczki od Alternative w kwocie 209 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2018 naliczono 2 tys. 

PLN odsetek. 

W 2017 roku Alternative i Spółka zawarli umowy pożyczek na łączną kwotę 259 tys. PLN.  

Stan zaciągniętych i spłaconych pożyczek przedstawia poniższa tabela: 

Data umowy 

pożyczki 

Kwota 

pożyczki 
 

Oprocentow

anie w skali 

roku lub 

kwota 

odsetek 

Data spłaty 

Kwota 

spłaconego 

kapitału 

 

Kwota 

zapłaconych 

odsetek 

 

Pożyczkodawca 

 
(w tys. PLN) 

(zbadane) 
  

(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

(w PLN) 

(niezbadane) 
 

01.12.2016 r. 47 1% 08.08.2018 47 775 Michał Walczak 

28.04.2017 r. 50 1% 20.10.2017 50 666 Alternative  

01.07.2017 r. 

30 1% - - - Alternative  

60 1% - - - Alternative  

15 1% - - - Alternative  

40 1% - - - Alternative  

03.10.2017 r. 185 4% 03.11.2017 185 616 
Aleksandra 

Skibińska 

02.10.2017 r. 

49 1% - - - Alternative  

15 1% - - - Alternative  

05.12.2017 r. 11 4% 19.12.2017 11 15 Filip Jeleń 

26.11.2018 r. 400 550 PLN 29.12.2018 400 550 Alternative  
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Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Spółka 

W dniu 15 maja 2017 roku, Alternative i Spółka podpisali aneks do umowy pożyczki z dnia 28 kwietnia 

2017 r. zmniejszający wartość pożyczki, która ma zostać wypłacona Spółce do 50 tys. PLN (pożyczka 

miała pierwotnie opiewać na wyższą kwotę, która w związku z aneksem z 28 kwietnia 2017 r. nie została 

wypłacona Spółce). Dnia 20 października 2017 r. Spółka spłaciła kwotę 50 tys. PLN z tytułu tej 

pożyczki. Tym samym wartość pożyczek na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 wynosiła 209 tys. PLN. 

Zgodnie z umowami pożyczek termin spłaty został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 roku. 

W 2018 roku miało miejsce udzielenie pożyczki spółce PURE BIOLOGICS S.A. w wysokości 400 tys. 

PLN, na warunkach rynkowych. Pożyczka ta została spłacona do dnia bilansowego 31 grudnia 2019 r. 

Przychody Spółki z tego tytułu wyniosły 1,8 tys. PLN. 

Dnia 20 września 2019 r. Spółka oraz Spółka Zależna podpisały umowę świadczenia usług w zakresie 

rozwoju biznesu (tzw. „business development”) oraz marketingu. Umowa została zawarta na czas 

nieokreślony. Strony ustaliły maksymalną kwotę miesięcznych płatności na poziomie 30.000 CHF. W 

2019 r. Spółka otrzymała od Spółki Zależnej faktury za usługi na następujące kwoty: listopad 2019 r. 

20.000 CHF, grudzień 2019 r. 10.000 CHF. W okresie 6 miesięcy 2020 r., Spółka otrzymała od Spółki 

Zależnej faktury za usługi na łączną kwotę 60.000 CHF. 

W dniu 31 lipca 2020 r. Emitent zawarł z Filipem Jeleniem umowę sprzedaży i cesji praw z umowy o 

rejestrację domen internetowych, na podstawie której Filip Jeleń przeniósł na Emitenta prawa i 

obowiązki z umów o rejestrację 3 (trzech) domen internetowych za cenę 1.000,00 PLN brutto.  

Dnia 5 sierpnia 2020 r. Emitent zawarł z Alternative umowę przeniesienia praw wyłącznych do unijnego 

znaku towarowego, na podstawie której Emitent nabył prawa wyłączne do słowno-graficznego unijnego 

znaku towarowego „Captor Therapeutics” zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw 

Własności Intelektualnej pod numerem 017222423 za wynagrodzeniem w kwocie 16.000 PLN. 

W 2018 r., 2019 r. oraz częściowo w 2020 r. Spółkę oraz PURE BIOLOGICS S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu łączyła nieobowiązująca na Datę Prospektu umowa najmu, na podstawie której Emitent 

uzyskał przychody z tytułu najmu w kwocie poniżej 50.000,00 PLN przez cały okres obowiązywania 

umowy. W okresie 6 miesięcy 2020 r. Emitent uzyskał z tego tytułu 1,6 tys. PLN. 

W okresie 6 miesięcy 2020 r. Spółka Zależna zapłaciła na rzecz Otten Life Science Consulting, 

podmiotu powiązanego z Luc Otten – byłym członkiem Rady Nadzorczej (do dnia 7 stycznia 2021 

r.),oraz Swissvention Partners GMBH, podmiotu powiązanego z Florent Gross –członkiem Rady 

Nadzorczej, wynagrodzenie w wysokości, odpowiednio, 7,8 tys. EUR oraz 8.4 tys. CHF za usługi 

świadczone na rzecz Spółki na podstawie umów z dnia 1 grudnia 2019 r. 

Szczegółowe dane dotyczące transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie objętym 

Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym oraz w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

przedstawiają poniższe tabele. 

 Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.* 

Podmiot 

powiązany 

Przychód Koszty Należności Zobowiązania 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Alternative  0 0 0 230 

Filip Jeleń 0 311 0 0 
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Michał Walczak 0 567 0 0 

Aleksandra 

Skibińska 

0 300 0 0 

Sylvain Cottens 0 244 0 0 

PURE 

BIOLOGICS 

S.A. 

2 0 0 0 

Captor 

Therapeutics 

GMBH 

0 764 0 0 

Paweł 

Holstinghausten 

Holsten 

0 20 0 0 

Marek Skibiński 0 20 0 0 

Luc Otten 0 24 0 0 

Florent Gros 0 24 0 0 

Krzysztof 

Samotij 

0 22 0 0 

Razem 2 2.274 0 230 

Źródło: Spółka 

* w tabeli przedstawiono dane na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., które stanowią dane najbardziej 

zbliżone do danych na Datę Prospektu, które Spółka była w stanie uzyskać. 

 Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. 

Podmiot 

powiązany 

Przychód Koszty Należności Zobowiązania 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Alternative  0 0 0 214 

Filip Jeleń 0 576 0 0 

Michał 

Walczak 

0 680 0 0 

Sylvain 

Cottens 
0 510 0 0 

PURE 

BIOLOGICS 

S.A. 

33 241 0 0 

Captor 

Therapeutics 

GMBH 

0 0 0 0 
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Razem 33 2.123 0 214 

Źródło: Spółka 

 

 

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. 

Podmiot 

powiązany 

Przychód Koszty Należności Zobowiązania 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

PURE 

BIOLOGICS 

S.A. 

2 0 0 0 

Alternative  0 1 0 211 

Filip Jeleń 0 366 0 0 

Michał 

Walczak 

0 341 0 0 

Sylvain 

Cottens 

0 122 0 0 

Razem 2 830 0 211 

Źródło: Spółka 

 Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. 

Podmiot 

powiązany 

Przychód Koszty Należności Zobowiązania 

 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Alternative 

Capital 

0 1 0 209 

Filip Jeleń 0 140 0 0 

Michał 

Walczak 

0 90 0 0 

Razem 0 231 0 209 

Źródło: Spółka 

Emitent w 2018 r. wpłacił na kapitał zakładowy Spółki Zależnej (Captor Therapeutics GmbH) 76 tys. 

PLN. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące transakcji Spółki Zależnej z podmiotami 

powiązanymi w okresach objętych Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz w okresie 

do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 

Podmiot 

powiązany 

Przychód Koszty Należności Zobowiązania 
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 (w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Swissvention 

Partners 

GMBH 

0 70 0 0 

Otten Life 

Science 

Consulting 

0 70 0 0 

Razem 0 140 0 0 

Źródło: Spółka 

W dniu 15 września 2020 r. zostały zawarte pomiędzy Spółką a Michałem Walczakiem oraz Sylvainem 

Cottensem umowy licencyjne, które są opisane szerzej w rozdziale „Opis Działalności Spółki – Istotne 

Umowy – Umowy licencyjne”. Ponadto w okresie 12 miesięcy poprzedzających Datę Prospektu, Michał 

Walczak oraz Aleksandra Skibińska zawarli umowy objęcia akcji Spółki (w odniesieniu do Aleksandry 

Skibińskiej umowa została zawarta w ramach Programu Motywacyjnego) (zob. pkt 13.4 „Zarządzanie 

i ład korporacyjny – Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 

– Akcje lub Prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej”). 

Ponadto Marek Skibiński zawarł ze Spółką umowę zbycia akcji Spółki w celu ich umorzenia (akcje 

zostały zbyte na rzecz Spółki nieodpłatnie) (zob. pkt 12.4 „Ogólne informacje o Emitencie” – „Zmiany 

kapitału zakładowego”). Spółka jest również stroną umowy inwestycyjnej z 12 czerwca 2017 r. oraz z 

30 kwietnia 2020 r., które zostały zawarta między innymi między Spółką oraz niektórymi podmiotami 

powiązanymi Spółki, przy czym na podstawie tych umów Spółka na Datę Prospektu nie dokonała 

jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz tych podmiotów powiązanych (zob. pkt 14.4. „Znaczni 

akcjonariusze oraz Oferujący – Umowy inwestycyjne oraz umowy akcjonariuszy”). Dodatkowo, Marek 

Skibiński, Pawel Holsten Holstinghausen, Florent Gros oraz Krzysztof Samotij, jako członkowie Rady 

Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji, zostali uprawnieni przez Walne Zgromadzenie do objęcia 

akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego oraz wszyscy z nich  zawarli umowy uczestnictwa w 

Programie Motywacyjnym. Więcej informacji znajduje się w pkt 13.4 „Zarządzanie i Ład Korporacyjny 

- Akcje lub Prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej”. 

15.3. Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia brutto wypłacone członkom Zarządu Spółki w okresach lub na daty wskazane poniżej 

są przedstawione w poniższej tabeli.  

 

Za okres 1 miesiąca 

zakończony 31 

stycznia 

 

Rok zakończony 31 grudnia 

 
2021* 2020* 2019* 2018 2017 

 
(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

wynagrodzenie członków Zarządu 

wypłacone 
65 1.407 631 337 120 

wynagrodzenie członków Zarządu 

należne 
136 1.472 716 367 140 

nierozliczone zaliczki 0 0 9 2 0 

Źródło: Spółka 
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* obejmuje również wynagrodzenie, które Thomas Shepherd otrzymał z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora do spraw rozwoju 

biznesu (ang. Chief Business Officer) przed jego powołaniem do Zarządu Spółki, które stało się skuteczne w dniu 20 stycznia 

2021 r. 

Wynagrodzenia brutto wypłacone poszczególnym członkom Zarządu Spółki w okresach wskazanych 

poniżej są przedstawione w poniższej tabeli.   

 

Za okres 1 miesiąca 

zakończony 31 

stycznia 

 

Rok zakończony 31 grudnia 

 
2021* 2020 2019 2018 2017 

 
(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Filip Jeleń 0 118 546 337 120 

Aleksandra Skibińska 25 275 0 0 0 

Michał Walczak 40 538 0 0 0 

Thomas Shepherd* 0 487 85 0 0 

Razem 65 1.407 631 337 120 

Źródło: Spółka 

* Thomas Shepherd został członkiem Zarządu Emitenta w dniu 20 stycznia 2021 r., wskazane informacje obejmują 

wynagrodzenie, które Thomas Shepherd otrzymał z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora do spraw rozwoju biznesu (ang. Chief 

Business Officer) przed powołaniem do Zarządu Spółki. 

Wynagrodzenia brutto należne poszczególnym członkom Zarządu Spółki na daty wskazane poniżej są 

przedstawione w poniższej tabeli. 

 Na 31 stycznia Na 31 grudnia 

 
2021 2020 2019 2018 2017 

 
(w tys. PLN) 

(niezbadane) 

Filip Jeleń 0 118 576 367 140 

Aleksandra Skibińska 25 300 25 0 0 

Michał Walczak 40 568 30 0 0 

Thomas Shepherd* 71 487 85 0 0 

Razem 136 1.472 716 367 140 

Źródło: Spółka 

* Thomas Shepherd został członkiem Zarządu Emitenta w dniu 20 stycznia 2021 r., wskazane informacje obejmują 

wynagrodzenie, które Thomas Shepherd otrzymał z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora do spraw rozwoju biznesu (ang. Chief 

Business Officer) przed powołaniem do Zarządu Spółki. 

Członkowie Zarządu Spółki w okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi 

otrzymali świadczenia w naturze (w postaci pakietu medycznego, kart sportowych oraz najmu 

samochodu) wskazane w poniższej tabeli. 

 
Za okres 1 miesiąca 

zakończony 31 stycznia 

 

Rok zakończony 31 grudnia 
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2021 2020 2019 2020 2017 

 
(PLN) 

(niezbadane) 

Filip Jeleń 0 0 0 0 0 

Aleksandra Skibińska 0 90 30 0 0 

Michał Walczak 2.343 45.156 74 0 0 

Thomas Shepherd* 0 0 0 0 0 

Razem 2.343 45.246 104 0 0 

Źródło: Spółka 

* Thomas Shepherd został członkiem Zarządu Emitenta w dniu 20 stycznia 2021 r., wskazane informacje obejmują wynagrodzenie, które 

Thomas Shepherd otrzymał z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora do spraw rozwoju biznesu (ang. Chief Business Officer) przed powołaniem do 

Zarządu Spółki. 

W 2019 roku w Grupie uchwalono program motywacyjny, który obejmuje również członków Zarządu 

Spółki oraz członków Rady Nadzorczej. Więcej informacji na temat programu motywacyjnego znajduje 

się w pkt 12.4 „Ogólne informacje o Emitencie – Program Motywacyjny” oraz na temat akcji, które 

mogą zostać objęte przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej – „Zarządzanie i ład korporacyjny” 

– „Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” – „Akcje lub 

Prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej”.  

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali wynagrodzeń w okresie objętym 

Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi. W poniższej tabeli wskazano wynagrodzenia brutto 

wypłacone poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz za okres 1 miesiąca 

zakończony 31 stycznia 2021 r. 

 
Za okres 1 miesiąca 

zakończony 31 stycznia 2021 
Za rok zakończony 31 grudnia 2020 

 
(w tys. PLN) 

(niezbadane)  

Florent Gros 5 25 

Paweł Holstinghausen-Holsten  5 20 

Luc Otten  5 24 

Krzysztof Samotij  5 23 

Marek Skibiński  5 20 

Razem 24 112 

Źródło: Spółka 

Od dnia 26 czerwca 2020 r. członkom Rady Nadzorczej Emitenta, na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750 euro 

netto (wynagrodzenie przysługuje bez względu na liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej Emitenta). Oprócz 

tego, członkom Rady Nadzorczej Emitenta – zgodnie z art. 392 § 3 KSH – przysługuje zwrot 

uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Emitenta. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r., w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 

grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 2017 r. Grupa nie udzielała pożyczek członkom Zarządu.  
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16. PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNYM 

ZGROMADZENIEM 

16.1. Prawa i obowiązki związane z Akcjami 

Zawarte w niniejszym rozdziale informacje mają charakter ogólny i zostały sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi w Dacie Prospektu właściwymi przepisami prawa i regulacjami oraz Statutem (w 

brzmieniu aktualnie obowiązującym). Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w zakresie 

wykonywania praw i obowiązków ani ograniczeń związanych z Akcjami. Wobec powyższego, 

inwestorzy powinni dokonać szczegółowej analizy Statutu, jak również zasięgnąć opinii swoich 

doradców prawnych celem uzyskania szczegółowych informacji na temat praw i obowiązków 

związanych z Akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem. 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami zostały określone w szczególności w Kodeksie Spółek 

Handlowych, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawie o Ofercie Publicznej oraz 

Statucie. Niektóre z zawartych w poniższym opisie prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z 

posiadaniem, nabywaniem, zbywaniem Akcji i wykonywaniem praw w nich inkorporowanych znajdą 

zastosowanie z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo z chwilą dematerializacji 

co najmniej jednej akcji Spółki. W związku z powyższym w okresie poprzedzającym uzyskanie przez 

Spółkę statusu spółki publicznej albo dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki informacje w 

tym zakresie wymagają odrębnej oceny w świetle postanowień dokumentów korporacyjnych Spółki 

oraz właściwych przepisów prawa. 

Prawo do rozporządzania Akcjami 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie Akcjami 

składa się ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym zastawienie, 

ustanowienie na Akcjach prawa użytkowania i ich wydzierżawienie. 

Zgodnie z art. 337 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcje są zbywalne. 

Zgodnie ze Statutem, do Dnia Dopuszczenia stosuje się postanowienia ograniczające możliwość 

rozporządzenia Akcjami w stosunku do akcji imiennych (zob. punkt 12.4 „Ogólne informacje o 

Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego – Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami”). Opis 

obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na GPW 

znajduje się w rozdziale 19 „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i 

zbywaniem akcji”. 

Po Dniu Dopuszczenia, Statut utrzyma prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przysługujące 

Markowi Skibińskiemu oraz Pawłowi Holstinghausen Holsten (§ 10 Statutu), zob. „Ogólne informacje 

o Emitencie – Zmiany kapitału zakładowego – Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami”. 

Dywidenda 

Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, jednostkowym sprawozdaniu finansowym, który uchwałą Walnego Zgromadzenia został 

przeznaczony do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale 

zysku Spółki i wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały decyduje o tym, 

czy i jaką część zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w 

ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, tj. do końca czerwca (w przypadku Spółki odpowiada on 

rokowi kalendarzowemu). 
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Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku 

do liczby Akcji. 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy również ustalenie dnia dywidendy oraz 

terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy – w przypadku spółek publicznych – może zostać 

wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia 

powzięcia uchwały. 

Kwota, która ma zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki nie może przekroczyć 

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. Jednak kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje 

własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem, powinny być 

przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy. W przypadku gdy 

koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa Spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie 

można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac 

rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków 

z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych. 

Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień w przedmiocie stopy dywidendy lub sposobu jej 

wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki 

na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile Spółka posiada środki 

wystarczające na jej wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 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 akcje 

własne. 

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby na rachunkach, których będą zapisane 

zdematerializowane Akcje (na okaziciela) w dniu dywidendy. 

Akcjonariusz może wystąpić wobec Spółki z roszczeniem o wypłatę dywidendy w terminie 6 lat, 

począwszy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości 

lub części zysku Spółki do wypłaty akcjonariuszom (przy czym koniec terminu przedawnienia przypada 

na ostatni dzień roku kalendarzowego). Dopiero po upływie wskazanego powyżej terminu Spółka może 

uchylić się od wypłaty dywidendy, poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Przepisy prawa nie 

określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 

W kwestii opodatkowania dywidend zobacz szerzej rozdział „Opodatkowanie”.  

Warunki wypłaty dywidendy 

Warunki wypłaty dywidendy przez Akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek 

publicznych. Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy 

(dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

Regulaminie KDPW, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 

pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Dywidenda jest wypłacana w dniu 

określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia 

nie określa, dywidendę wypłaca się w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. 
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Stosownie do § 127 Oddziału 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w 

Systemie UTP, Spółka ma obowiązek niezwłocznie przekazać GPW informację o podjęciu uchwały o 

przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wysokości dywidendy, liczbie 

akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną Akcję, 

dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 121 ust. 1 Szczegółowych 

Zasad Działania KDPW nakłada na Spółkę obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy 

przypadającej na jedną akcję oraz o dniu ustalenia prawa do dywidendy i dniu wypłaty dywidendy nie 

później niż 5 dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Stosownie do § 121 ust. 2 Szczegółowych 

Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu 

ustalenia prawa do dywidendy. Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy. 

Wypłata zarówno dywidendy, jak i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom 

zdematerializowanych Akcji Spółki następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. W 

takim przypadku środki z tytułu dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy są 

przekazywane przez KDPW na odpowiednie rachunki uczestników KDPW, którzy następnie otrzymane 

środki pieniężne przekazują na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone przez właściwe 

domy maklerskie. 

16.2. Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem  

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu  

Prawo głosu 

Akcjonariusze wykonują prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Walne Zgromadzenie obraduje 

jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Jako organ Spółki działa w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Statucie, przyjętych przez Spółkę zasadach ładu 

korporacyjnego. 

Część akcji Spółki jest uprzywilejowana co do prawa głosu zobacz szerzej rozdział „Ogólne informacje 

o emitencie – Kapitał Zakładowy”. 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka 

podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu 

weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być 

proporcjonalne do celu.  

Akcjonariusz Spółki, który posiada Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych 

na każdym z tych rachunków. 

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli 

pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, 

pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może 

upoważniać do reprezentacji wyłącznie na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek 

ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu 

interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, uchwały 

zapadają zwykłą większością głosów. 
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Akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji. Na Walnym Zgromadzeniu 

pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z 

Akcji każdego akcjonariusza Spółki. 

Żaden z akcjonariuszy Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu 

uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym w 

przedmiocie udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy 

nim a Spółką. 

Statut nie przewiduje możliwości oddania przez akcjonariusza Spółki głosu na Walnym Zgromadzeniu 

drogą korespondencyjną. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki 

na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawią 

podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji. Członkowie Zarządu i 

Rady Nadzorczej Spółki niebędący akcjonariuszami mają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu. Na zaproszenie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, mogą brać udział w obradach 

także inne osoby. 

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzony na 

podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 

(KDPW), określa lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy 

(nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę 

przysługujących im głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed 

odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

Akcje Spółki mogą być przenoszone przez akcjonariuszy Spółki w okresie między Dniem Rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie i zwoływane jest 

przez Zarząd nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego lub przez Radę 

Nadzorczą Spółki, gdy Zarząd nie zwołuje zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym 

terminie. Zgodnie z KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

• powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 

• udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  

• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje, w miarę potrzeby, Zarząd z własnej inicjatywy. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za 

wskazane. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia należy przedłożyć Zarządowi na piśmie bądź w postaci elektronicznej. Jeżeli 

w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
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nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego 

tego Walnego Zgromadzenia. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może również zostać złożone w postaci 

elektronicznej. Wówczas Zarząd ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 

żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie dokonywane jest w sposób właściwy dla zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki, a 

także w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie 

Publicznej. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia i powinno zawierać w szczególności: 

• datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

• precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa głosu; 

• Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

• informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

• wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 

oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub 

Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 

Walnego Zgromadzenia; oraz 

• wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 

Walnego Zgromadzenia. 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia o Raportach, Spółka zobowiązana jest do przekazania w 

formie raportu bieżącego informacji zawartych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. W przypadku 

zamierzonej zmiany statutu ogłoszenie w formie raportu bieżącego powinno zawierać dotychczas 

obowiązujące postanowienia statutu, treść proponowanych zmian, a w przypadku, gdy w związku ze 

znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego tekstu 

jednolitego, również treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych 

postanowień. Spółka powinna również ogłosić w formie raportu bieżącego treść projektów uchwał oraz 

załączników do projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla 

podejmowanych uchwał.  

Ponadto, stosownie do przepisów Rozporządzenia o Raportach, w przypadku rejestracji lub odmowie 

rejestracji przez sąd zmiany statutu emitenta Spółka zobowiązana jest ogłosić w formie raportu 

bieżącego datę zarejestrowania przez sąd zmiany statutu, a w przypadku gdy zmiana nie dotyczy 
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kapitału zakładowego także treść zmienionych lub nowych postanowień statutu wraz ze wskazaniem 

daty walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz z podaniem numerów uchwał. W 

przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu Spółka zobowiązana jest go zawrzeć w 

powyższym raporcie. 

Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą 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. W takim przypadku Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 

na swojej stronie internetowej. 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków 

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed datą Walnego 

Zgromadzenia. 

Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego 

Akcjonariusze Spółki mają prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 

rewidenta, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do uzyskania informacji 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki 

na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 

porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, jej spółce 

powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić 

udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności 

karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym 

ważne powody. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później, niż w 

terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania, podczas Walnego 

Zgromadzenia. 

Informacje, które zostały przekazane akcjonariuszowi Spółki, powinny zostać przekazane do publicznej 

wiadomości w formie raportu bieżącego. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy 

m.in.: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki 

z wykonania przez nich obowiązków; 

• powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 

• udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 
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Ponadto, zgodnie ze Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz spraw 

zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych, także podjęcie uchwały w sprawie: 

• zmiany statutu Spółki; 

• podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki; 

• wyłączenia, w całości lub w części prawa poboru; 

• przekształcenia Spółki; 

• podziału Spółki; 

• połączenia Spółki z innym podmiotem; 

• przeniesienia lub jakiegokolwiek obciążenia przedsiębiorstwa Spółki; 

• likwidacji lub rozwiązania Spółki; 

• podjęcia uchwały w sprawie pierwszej oferty publicznej przez Spółkę, tj. ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji 

akcji Spółki; 

• nabycie akcji własnych przez Spółkę; 

• umorzenie akcji własnych przez Spółkę; 

• podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę; 

• uchwalenie lub zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.  

Do Daty Dopuszczenia, uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej zapadają 

większością 79,5% (siedemdziesiąt dziewięć i pół procent) głosów przy obecności akcjonariusza lub 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60,5% (sześćdziesiąt i pół procent) kapitału zakładowego, 

chyba, że Kodeks spółek handlowych ustanawia surowsze wymogi podjęcia uchwały. 

Po Dacie Dopuszczenia kompetencje Walnego Zgromadzenia pozostaną bez zmian (przy czym uchwały 

zapadają zasadniczo zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub przepisy stanowią inaczej). 

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia 

Do Daty Dopuszczenia uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60,5 % (sześćdziesiąt i pół procent) 

kapitału zakładowego. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, za 

wyjątkiem akcji serii A oraz serii E dających prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

W temacie uprzywilejowania akcji patrz szerzej rozdział „Ogólne informacje o Emitencie – Kapitał 

zakładowy”. 

Od Daty Dopuszczenia zmianie ulegnie większość wymagana do podjęcia uchwał Walnego 

Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia będą zapadały zwykłą większością głosów, chyba że 

przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla podjęcia danej Uchwały.  

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy Spółki, którzy reprezentują co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki, 

wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej 

liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę 
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celem wyboru jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej w zależności od liczby reprezentowanych 

akcji przez członków tej odrębnej grupy. Nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków 

Rady Nadzorczej.  

Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 

zasadami wskazanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 

akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, 

wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru 

członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia w drodze 

powództwa o uchylenie uchwały bądź powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia sprzeczną ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącą w interes 

Spółki lub mającą na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki, podmiot uprawniony może zaskarżyć 

w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie 

uchwały Walnego Zgromadzenia powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia takiej uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia sprzeczną z ustawą podmiot uprawniony może zaskarżyć w drodze 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego przeciwko Spółce. Powództwo o 

stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia takiej uchwały. 

Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia 

Podmiotami, którym przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa 

o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia są: 

• Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów; 

• akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; 

• akcjonariusz Spółki bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 

• akcjonariusze Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad. 

Prawo poboru 

Akcjonariusze Spółki mają prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych 

Akcji (prawo poboru). Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych 

akcji Spółki w stosunku do liczby posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysługuje również w 

przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub inkorporujących prawo zapisu 

na Akcje. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki powinna wskazywać dzień, według 

którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (tzw. dzień 

prawa poboru). Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem 6 miesięcy, licząc od 

dnia powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała 

o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, powinien określać proponowany dzień prawa poboru. 
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Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dotychczasowi akcjonariusze Spółki mogą zostać 

pozbawieni prawa poboru akcji Spółki nowej emisji wyłącznie w interesie Spółki oraz, gdy 

pozbawienie prawa poboru zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd 

przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru 

oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Spółki (bądź sposób jej ustalenia). Do podjęcia 

uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest większość co 

najmniej czterech piątych głosów. 

Art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się w przypadku, gdy: 

• uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez 

instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie 

akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 

w uchwale; 

• uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 

akcji.  

Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki 

Zgodnie z KSH, w przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z 

nich wpłat na kapitał zakładowy. Podział taki nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego 

ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.  

16.3. Umorzenie Akcji 

Zgodnie z § 8 Statutu mocą uchwały Walnego Zgromadzenia - Akcja może być umorzona za zgodą 

akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o 

umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób 

wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę 

prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. 

16.4. Zamiana Akcji 

Zgodnie z KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana 

na żądanie akcjonariusza. Zgodnie ze Statutem, Do Daty Dopuszczenia, zamiana akcji imiennych na 

okaziciela oraz akcji na okaziciela na imienne jest dopuszczalna za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej 

wyrażoną w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 4/5 głosów przy obecności co 

najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.  

Od Daty Dopuszczenia zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne będzie niedopuszczalna, 

natomiast zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. 

Zarząd, po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z żądaniem akcjonariusza. 

Na Datę Prospektu, Akcje Dopuszczane (z wyłączeniem części akcji serii B Spółki, w tym Akcji 

Sprzedawanych, które na Datę Prospektu są akcjami na okaziciela) są akcjami imiennymi. Nowe Akcje 

– zgodnie z założeniami Oferty – zostaną wyemitowane jako akcje na okaziciela. Na podstawie § 6 ust. 

2 Statutu w Dacie Dopuszczenia –– Akcje Dopuszczane (z wyłączeniem Nowych Akcji oraz części akcji 

serii B Spółki, w tym Akcji Sprzedawanych, które na Datę Prospektu są akcjami na okaziciela) staną się 

akcjami na okaziciela. 
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16.5. Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zmiana praw posiadaczy Akcji może co do zasady nastąpić w drodze zmiany statutu i wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. 

Ponadto uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy Spółki lub 

uszczuplająca prawa przyznane osobiście akcjonariuszom Spółki, wymaga zgody wszystkich 

akcjonariuszy Spółki, których dotyczy. 

16.6. Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych 

Stosownie do art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, 

którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w 

sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze tacy mogą w tym celu żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bądź umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w 

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia należy przedłożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli w terminie 2 

tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z takim żądaniem. 

Wówczas Sąd wyznacza przewodniczącego takiego Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna 

w szczególności określać: 

• oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na 

piśmie; 

• przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na 

piśmie zgodę na ich zmianę; 

• rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; oraz 

• termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie 

uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 

dni od dnia podjęcia takiej uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego 

podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i 

kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które 

zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw 

szczególnych nie może być jednak podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz 

Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego Spółki, jak również jednostki dominującej lub 

znaczącego inwestora Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw 

szczególnych nie może być także podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który 

świadczył wspomniane usługi. 

Zarząd i Rada Nadzorcza mają obowiązek udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty 

wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw 

szczególnych albo w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, jak również 

udzielić wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia przez takiego rewidenta badania. 

Rewident do spraw szczególnych jest zobowiązany do przedstawienia Zarządowi i Radzie Nadzorczej 

pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonego przez siebie badania. Obowiązkiem Zarządu jest 
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przekazanie takiego sprawozdania w formie raportu bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw 

szczególnych nie może jednak ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub 

organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym 

sprawozdaniu. 

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze sposobu 

uwzględnienia wyników badania. 

  



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

229 

17. WARUNKI OFERTY 

17.1. Oferta 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 1.069.500 akcji 

zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Oferowane”), w tym: 

• nie mniej niż 1 i nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o 

wartości nominalnej 0,10 PLN („Nowe Akcje”), które zostaną wyemitowane na podstawie 

Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku 

(zmienionej Uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 

roku) oraz  

• do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 

PLN („Akcje Sprzedawane”).  

O ile:  

• wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący 

sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, Akcje Oferowane będą stanowić 24,55% 

podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając do 19,43% głosów w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym Nowe Akcje będą stanowić, odpowiednio, 20,01% 

oraz 15,84% w podwyższonym kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu (wszystkie wartości zostały podane przy założeniu, że Spółka wyemituje 

wszystkie pozostałe akcje w granicach kapitału docelowego Spółki); albo  

• wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący odwołają 

Ofertę w całości w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, Akcje Oferowane (tj. Nowe Akcje) 

będą stanowić 20,01% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając do 15,84% 

głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy założeniu, że Spółka 

wyemituje wszystkie akcje w granicach kapitału docelowego Spółki); albo  

• wyłącznie jedna Nowa Akcja zostanie wyemitowana i objęta przez inwestora, a Oferujący 

odwołają Ofertę w całości w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, Akcje Oferowane będą 

stanowić 00,00% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając do 00,00% 

głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy założeniu, że Spółka 

wyemituje wszystkie akcje w granicach kapitału docelowego Spółki). 

Oferta Nowych Akcji na podstawie niniejszego Prospektu jest ofertą publiczną z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia prawo poboru 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom zostało w całości wyłączone. 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od około 120,3 do około 149,9 mln 

PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji, 

przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi w ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji 

z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na Akcje Oferowane 

oraz w ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na 

powodzenie Oferty. 

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

podstawowym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 2.980.579 Akcji w tym: (i) 1.757.075 akcji 

zwykłych serii B (z czego 280.989 akcji jest akcjami na okaziciela, a reszta akcjami imiennymi), 82.449 

akcji imiennych zwykłych serii C, 97.051 akcji imiennych zwykłych serii D, 26.925 akcji imiennych 

zwykłych serii F, 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych zwykłych 
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serii H, 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych serii I, 84.143 

(osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji imiennych zwykłych serii J (akcje imienne serii 

B, C D, F, H, I oraz J staną się akcjami na okaziciela z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki 

publicznej albo z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki); oraz (ii) nie więcej niż 

871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i nie więcej niż 871.500 praw do akcji zwykłych 

na okaziciela serii G. 

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych Spółka w uzgodnieniu z Firmami 

Inwestycyjnymi podejmą decyzję o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych. Informacja o Ostatecznej 

Liczbie Akcji Oferowanych, w tym ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom 

inwestorów, a także Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej kwoty Oferty zostanie 

przekazana przez Spółkę do KNF oraz udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie zasadami 

określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego. 

Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym mogą zostać przydzielone wyłącznie 

Nowe Akcje albo wyłącznie Akcje Sprzedawane albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane, 

przy czym intencją Spółki i Oferujących jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym oraz 

Inwestorom Instytucjonalnym w pierwszej kolejności Nowych Akcji, a następnie Akcji Sprzedawanych. 

Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. Prospekt nie będzie 

podlegał zatwierdzeniu przez organ nadzoru inny niż KNF, nie będzie przedmiotem rejestracji ani 

zgłoszenia do organu nadzoru w żadnym innym państwie niż Polska. 

Oferta nie podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji. 

Spółka zwraca uwagę inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym 

sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Spółki, Oferty oraz Akcji 

Oferowanych jest Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu 

przez KNF, i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji 

Oferowanych oferowanych w Ofercie, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym 

kategoriom inwestorów oraz Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanej. 

Przeprowadzana oferta publiczna zostanie podzielona na dwie transze – jedną skierowaną do 

Inwestorów Indywidualnych, a drugą do Inwestorów Instytucjonalnych, z uwzględnieniem 

następujących założeń: 

• na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone 20% 

wszystkich Akcji Oferowanych; 

• na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone 80% 

wszystkich Akcji Oferowanych. 

Emitent w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi zastrzega sobie prawo zmiany tych proporcji do dnia 

ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych i Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych. 

Według wiedzy Spółki znaczni akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających, nadzorczych 

lub administracyjnych Spółki nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty. 

Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne 

inne papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do 

obrotu na rynku regulowanym. 

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych w odniesieniu do Nowych Akcji zostanie ustalona w 

uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi przez Zarząd na podstawie (i) upoważnienia dla Zarządu 

wynikającego z Uchwały w Sprawie Podwyższenia (Uchwała w Sprawie Podwyższenia zawiera 

upoważnienie dla Zarządu do określenia Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, które zostaną 

zaoferowane do objęcia oraz do określenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką zostanie 
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podwyższony kapitał zakładowy Spółki) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z 

upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 871.500 Nowych Akcji. Na Datę 

Prospektu Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną liczbę Nowych 

Akcji najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych.  

Informacja o skorzystaniu albo nieskorzystaniu przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa powyżej 

wraz z informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych zostanie udostępniona do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w 

sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

W przypadku decyzji Oferujących o sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ostateczna Liczba Akcji 

Oferowanych w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych zostanie ustalona w uzgodnieniu z Firmami 

Inwestycyjnymi przez Oferujących. 

W związku z powyższym zwraca się uwagę, iż złożenie zapisów na Akcje Oferowane, obejmujących 

łącznie większą liczbę niż liczba wynikająca z Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych spowoduje 

konieczność dokonania redukcji zapisów. 

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego, 

zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia o Raportach, tj. nie później niż w terminie 14 dni od 

zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych. Przy czym rozpoczęcie notowania Akcji będzie możliwe 

przed podaniem do publicznej wiadomości wyników przydziału Akcji Oferowanych. Informacja o 

niedojściu emisji Nowych Akcji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze 

komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. stosownie do art. 21 ust. 

2 i 3 Rozporządzenia Prospektowego. 

Firmy Inwestycyjne oraz inne podmioty biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych będą 

przestrzegać i stosować się do postanowień przepisów prawa dotyczących oferowania instrumentów 

finansowych, w tym właściwych przepisów wynikających z implementacji do polskiego porządku 

prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 

r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 

2011/61/UE, w szczególności do Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz do 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania 

firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, oraz banków powierniczych. W szczególności: 

• Firmy Inwestycyjne oraz inne podmioty biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych 

dokonują oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów oferowanych swoim klientom; 

• dokonując oceny wskazanej powyżej Firmy Inwestycyjne oraz inne podmioty biorące udział w 

oferowaniu Akcji Oferowanych biorą pod uwagę indywidualną sytuację klientów, ich wiedzę i 

doświadczenie na rynku finansowym; 

• Firmy Inwestycyjne oraz inne podmioty biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych 

dokonują przypisania klientowi właściwej dla niego grupy docelowej; 

• jeżeli w stosunku do danego klienta akcje znajdą się poza grupą docelową, do której został 

przypisany, pracownicy Firm Inwestycyjnych oraz innych podmiotów biorących udział w 

oferowaniu Akcji Oferowanych nie będą oferować mu nabycia Akcji Oferowanych; oraz 

• w przypadku, gdy akcje znajdą się w negatywnej grupie docelowej konkretnego klienta, 

oferowanie akcji temu klientowi, w tym Akcji Oferowanych, będzie niedozwolone, z wyjątkiem 

sytuacji w której nabycie lub objęcie nastąpi wyłącznie z inicjatywy takiego klienta. 

Oferta jest przeprowadzana na terytorium Polski. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone 

działania marketingowe mające na celu promowanie Oferty poza terytorium Polski. Działania te będą 

adresowane wyłącznie do wybranych zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych mających siedziby 
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poza Polską i będą realizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w krajach, 

gdzie będą one prowadzone. Działania marketingowe w związku z Ofertą będą adresowane wyłącznie 

do wybranych zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych 

Ameryki do inwestorów, którzy nie są osobami amerykańskimi (ang. U.S. persons) oraz którzy nie 

działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich, zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, 

na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach 

Wartościowych. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że Oferta opisana w Prospekcie jest 

przeprowadzana na terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym 

sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Emitenta, Oferujących oraz 

Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami do Prospektu, po ich 

zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o Ostatecznej 

Liczbie Akcji Oferowanych oraz Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

17.2. Uprawnieni inwestorzy 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy 

Instytucjonalni. Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów 

inwestorów przy przydziale. Przydział Akcji Oferowanych będzie następował na zasadach wskazanych 

w „Przydział Akcji Oferowanych” poniżej. 

Do uczestnictwa w budowie Księgi Popytu uprawnieni będą Inwestorzy Instytucjonalni, którzy 

otrzymali od Firm Inwestycyjnych zaproszenie do udziału w budowie Księgi Popytu. 

Akcje Oferowane oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci 

zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami 

swojego kraju zamieszkania, siedziby lub rejestracji. 

17.3. Podmioty koordynujące lub przeprowadzające ofertę Akcji Oferowanych 

Podmiotami przeprowadzającymi Ofertę są:  

• jako globalny koordynator oraz współprowadzący Księgą Popytu – Trigon Dom Maklerski S.A. 

z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000033118, 

NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym 13.500.000 PLN (w pełni opłaconym). Trigon Dom 

Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 

26 listopada 2002 roku Nr KPWiG 4021-21/2002/; 

• jako współprowadzący Księgę Popytu – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-

515 Warszawa. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie 

w Warszawie jest jednostką specjalistyczną Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

i świadczy usługi na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie 

Komisja Nadzoru Finansowego) z 26 sierpnia 1991 r. 

Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro 

Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie są Firmami Inwestycyjnymi, tj. są podmiotami 

odpowiedzialnymi za pośrednictwo w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych, w tym za czynności 

o charakterze doradczym w zakresie aspektów finansowych, mające na celu przeprowadzenie Oferty 

Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym. 

Firmy Inwestycyjne dopuszczają możliwość stworzenia konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych 

na potrzeby przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w transzy przeznaczonej dla Inwestorów 

Indywidualnych. W przypadku utworzenia konsorcjum stosowna informacja zostanie podana do 
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publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, zgodnie z art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

17.4. Przewidywany harmonogram Oferty 

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu 

przez KNF. Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest 

według czasu warszawskiego.  

Termin  Czynność 

do 22 marca 2021 r.   publikacja Prospektu. 

23 - 30 marca 2021 r.  przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 

2021 r. do godziny 17:00). 

23 marca 2021 r.  rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

30 marca 2021 r.  zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów 

Instytucjonalnych ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty, Ostatecznej Liczby Akcji 

Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i 

Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00). 

31 marca – 6 kwietnia 

2021 r. 

 przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych. 

7 kwietnia 2021 r.  ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy 

odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych. 

8 kwietnia 2021 r.  przydział Akcji Oferowanych. 

Około 2 tygodni od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

 przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz 

rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczanych (z 

wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym. 

Około 1 miesiąca od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

 przewidywany termin wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań 

Nowych Akcji na rynku regulowanym. 

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki może 

on ulec zmianie. 

Informacje o wszelkich zmianach terminów zostaną przekazane w drodze komunikatu aktualizującego, 

zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu upływu danego terminu. W 

przypadku, gdy w ocenie Spółki, zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób znaczący wpłynąć 

na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie 

suplementu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 23 

Rozporządzenia Prospektowego. 

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów odpowiedni 

komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed 

pierwotnym terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Jeżeli 
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zmianie ulegnie termin zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, 

odpowiedni komunikat aktualizujący zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień 

przed upływem terminu. 

Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania 

Księgi Popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Firmą 

Inwestycyjną mogą ponownie przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej 

sytuacji określą czy wcześniej złożone deklaracje i zaproszenia do objęcia tracą czy też zachowują 

ważność. 

Zmiana harmonogramu Oferty nie będzie traktowana jako odwołanie lub odstąpienie od 

przeprowadzenia Oferty. 

17.5. Warunki odwołania, odstąpienia od lub zawieszenia Oferty 

Odwołanie Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może odwołać Ofertę (w takim wypadku dojdzie 

również do odwołania Oferty Akcji Sprzedawanych), bez podawania przyczyn. Ewentualne odwołanie 

Oferty nie oznacza rezygnacji z zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie Akcji 

Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

GPW, o ile Spółka w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi nie postanowi inaczej. 

W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez 

Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób w jaki został opublikowany 

niniejszy Prospekt. 

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty 

Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty (w przypadku pierwotnej decyzji Oferujących o 

sprzedaży Akcji Sprzedawanych) przez wszystkich Oferujących łącznie (co oznacza, że obydwaj 

Oferujący muszą zgodzić się na odstąpienie od Oferty) lub odstąpienie od Oferty przez Spółkę, przy 

uwzględnieniu rekomendacji Firm Inwestycyjnych. Nie przewiduje się możliwości przeprowadzenia 

Oferty przez Oferujących w przypadku odstąpienia od Oferty przez Spółkę. W przypadku odstąpienia 

od Oferty przez Oferujących, Spółka może przeprowadzić Ofertę samodzielnie w stosunku do Nowych 

Akcji. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych decyzja o odstąpieniu od Oferty może zostać podjęta przez Spółkę lub wszystkich 

Oferujących łącznie, bez podawania przyczyn. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana do 

publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony 

Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący zostanie 

równocześnie przekazany KNF. W przypadku odstąpienia od Oferty wyłącznie przez Oferujących, 

informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 

23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu do Prospektu po jego zatwierdzeniu 

przez KNF, w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent lub wszyscy Oferujący łącznie po podjęciu stosownej 

decyzji mogą odstąpić od przeprowadzenia Oferty jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów 

można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-

politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki 

finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Spółki (np. zamachy terrorystyczne, wojny, 

katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż 

wskazane w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki lub 

mogące skutkować poniesieniem przez Spółkę istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej 
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działalności; (iii) istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników 

operacyjnych Spółki; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na 

GPW lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ 

na Ofertę; (v) niezadowalający poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie budowania 

Księgi Popytu lub przyjmowania zapisów w zakresie liczby Akcji Oferowanych lub ich ceny lub w 

zakresie liczby lub jakości inwestorów; (vi) niewystarczająca prognozowana liczba Akcji Oferowanych 

w obrocie na rynku regulowanym niezapewniająca odpowiedniej płynności Akcji lub wystąpienie 

ryzyka, iż nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku 

regulowanym; (vii) nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na 

funkcjonowanie Spółki; lub (viii) wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a 

Firmami Inwestycyjnymi o oferowanie Akcji Oferowanych. 

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie będzie możliwe po dokonaniu przydziału Akcji 

Oferowanych. 

Ewentualne odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie oznacza rezygnacji z zamiaru ubiegania się 

przez Spółkę o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW, o ile Spółka w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi nie 

postanowią inaczej. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie podana przez 

Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób w jaki został opublikowany 

niniejszy Prospekt. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty złożone zapisy na Akcje 

Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek 

odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni po dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia 

Oferty. 

Zawieszenie Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, bez 

podawania przyczyn. W takim przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie 

komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Decyzja 

w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów 

Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi 

Popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka w 

uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi może ponownie przeprowadzić proces budowania Księgi 

Popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi określi, czy 

wcześniej złożone deklaracje objęcia Akcji Oferowanych i zaproszenia do objęcia Akcji Oferowanych 

tracą czy zachowują ważność. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości w 

trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w sposób, 

w jaki został opublikowany Prospektu. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Akcji 

Oferowanych jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności 

zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować 

zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców lub subskrybentów Akcji Oferowanych. W tym 

przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie suplementu do Prospektu, w 

trybie art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. Suplement ten będzie podany do publicznej wiadomości 

w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty 

może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać 

ustalone w terminie późniejszym. 

Jeśli zapisy, oraz dokonane wpłaty nadal będą uważane za ważne, inwestorzy będą mogli uchylić się od 

skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie nie 
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dłuższym, niż 2 dni od dnia udostępnienia suplementu do Prospektu lub w terminie dłuższym, o ile 

zostanie to wskazane w suplemencie. Jeżeli zapisy oraz dokonane wpłaty zostaną uznane za nieważne, 

w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia suplementu dokonany zostanie zwrot uiszczonych wpłat. 

Zawieszenie lub podjęcie Oferty przez Spółkę skutkuje odpowiednio zawieszeniem lub podjęciem 

Oferty zarówno Nowych Akcji jak i Akcji Sprzedawanych. Oferujący nie są uprawnieni do 

samodzielnego zawieszenia ani podjęcia Oferty w zakresie dotyczącym oferowanych Akcji 

Sprzedawanych. 

Niedojście Oferty do skutku 

Poza przypadkami opisanymi w „Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” oraz „Zawieszenie Oferty” 

niniejszego rozdziału, Oferta w zakresie Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w następujących 

przypadkach: 

• objęta zapisem i opłacona nie zostanie co najmniej 1 Nowa Akcja, w terminie i na zasadach 

określonych w Prospekcie; lub 

• Zarząd nie złoży w stosownym terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego; lub 

• sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, a postanowienie to uprawomocni się; 

• Zarząd nie złoży w terminie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego 

kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych. 

Uchwała w Sprawie Podwyższenia zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do ustalenia ostatecznej 

liczby Nowych Akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz 

ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony. Nie można wykluczyć 

sytuacji, w której po ustaleniu przez Zarząd ostatecznej liczby Nowych Akcji, oferowanych w ramach 

Oferty, i subskrybowania przez inwestorów mniejszej liczby Nowych Akcji, niż zostało to określone 

przez Zarząd Spółki, sąd rejestrowy odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

rejestrze przedsiębiorców KRS. 

Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 

56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym 

inwestorom w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Nowych Akcji, uzależniona jest 

także od złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia określającego ostateczną sumę, o jaką ma 

zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego 

treść statutu, w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Nowych Akcji 

objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 § 2 KSH, w związku z art. 

431 § 7 KSH, powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 

zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowoduje niemożliwość rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i tym samym niedojście emisji 

Nowych Akcji do skutku. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji, po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na 

GPW, zwrot wpłat na rzecz inwestorów zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których 

rachunkach papierów wartościowych będą zapisane Prawa do Akcji według stanu posiadania na dzień 

poprzedzający dzień wycofania Praw do Akcji z KDPW. W przypadku, gdy Cena Ostateczna Akcji 

Oferowanych będzie odmienna dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, 
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Emitent zwróci każdemu inwestorowi kwotę odpowiadającą wyższej z powyższych Cen Ostatecznych 

Akcji Oferowanych. 

17.6. Cena Maksymalna 

Maksymalna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych (za jedną Akcję Oferowaną) na 

potrzeby Oferty („Cena Maksymalna”) została ustalona przez Spółkę oraz Oferujących w 

porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi na poziomie 172,00 (sto siedemdziesiąt dwa) PLN. 

17.7. Ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych 

Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w 

porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi ustalą ostateczną cenę Akcji Oferowanych („Cena 

Ostateczna Akcji Oferowanych”) na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu wśród 

Inwestorów Instytucjonalnych („Księga Popytu”), przy czym Cena Ostateczna Akcji Oferowanych, z 

zastrzeżeniem kryteriów wskazanych poniżej, może być odmienna dla Inwestorów Indywidualnych oraz 

Inwestorów Instytucjonalnych. 

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie spełniać poniższe kryteria: 

• Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie większa niż 

Cena Maksymalna; 

• Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona 

na poziomie niższym lub wyższym niż Cena Maksymalna; 

• w sytuacji, gdy Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie 

będzie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po 

cenie równej Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych; 

• Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie taka sama dla Nowych Akcji i Akcji 

Sprzedawanych w ramach danej transzy. 

Informacja odnośnie ustalonej Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej 

wiadomości zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt. 

17.8. Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty 

Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w 

porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi ustalą odpowiednio Ostateczną Liczbę Akcji Oferowanych, 

które zostaną zaoferowane w Ofercie („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”) oraz Ostateczną 

Liczbę Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, najpóźniej w dniu 

ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych w odniesieniu do Nowych Akcji zostanie ustalona w 

uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi przez Zarząd na podstawie (i) upoważnienia dla Zarządu 

wynikającego z Uchwały w Sprawie Podwyższenia (Uchwała w Sprawie Podwyższenia zawiera 

upoważnienie dla Zarządu do określenia Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w odniesieniu do 

Nowych Akcji, które zostaną zaoferowane do objęcia oraz do określenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH 

ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki) albo (ii) w przypadku 

nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 

871.500 Nowych Akcji. Na Datę Prospektu Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i 

określić ostateczną liczbę Nowych Akcji najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji 

Oferowanych. W związku z powyższym zwraca się uwagę, iż subskrybowanie większej liczby Akcji 

Oferowanych niż liczba wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału 

zakładowego oraz liczba Akcji Sprzedawanych spowoduje konieczność dokonania redukcji zapisów. 
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Na Datę Prospektu Zarząd nie podjął decyzji odnośnie ewentualnego skorzystania z powyższego 

upoważnienia, w związku z czym na Datę Prospektu Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych nie jest 

ustalona. 

Sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi w ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji 

z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na Akcje Oferowane 

oraz w ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na 

powodzenie Oferty. Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych 

zostanie ustalona przez Oferujących w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi oraz przy uwzględnieniu 

kryteriów o których mowa powyżej. 

Informacja odnośnie ustalonej Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom 

Instytucjonalnym) przez Spółkę i Oferujących zostanie przekazana do KNF oraz zostanie podana do 

publicznej wiadomości zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób w jaki 

został udostępniony niniejszy Prospekt. 

17.9. Zasady składania zapisów oraz płatności na Akcje Oferowane 

Informacje Ogólne 

Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne – nie jest możliwe wycofanie zapisu 

(z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 23 

ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub 

dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających takie zapisy do dnia dokonania 

przydziału Akcji Oferowanych przez Spółkę i Oferujących. W przypadku udostępnienia do publicznej 

wiadomości suplementu do Prospektu inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed 

udostępnieniem tego suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu zgodnie z 

art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po publikacji 

suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność 

wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem Akcji 

Oferowanych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać 

przedłużony przez Emitenta lub Oferujących. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania 

zgody określa się w suplemencie. 

Złożenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego inwestora, że: (i) zapoznał 

się z treścią Prospektu; (ii) zaakceptował warunki Oferty; (iii) wyraził zgodę na brzmienie Statutu; (iv) 

wyraził zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonych 

przez niego zapisach bądź nieprzydzielenie mu żadnych Akcji Oferowanych, w przypadkach i zgodnie 

z zasadami określonymi w Prospekcie; oraz (v) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi 

przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami w tym RODO (wyłącznie w odniesieniu do 

osób fizycznych). Ponadto każdy inwestor składający zapis na Akcje Oferowane będzie zobowiązany 

w szczególności wskazać w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz złożyć 

wymagane oświadczenia i upoważnienia oraz udzielić w formularzu zapisu upoważnienia dla Firmy 

Inwestycyjnej przyjmującego zapisy do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym 

informacji związanych z dokonanymi zapisami na Akcje Oferowane w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Oferty oraz upoważnienia dla Firmy Inwestycyjnej, Spółki i Oferujących do 

otrzymania takich informacji. 

Brak wskazania w formularzu zapisu wskazanych powyżej oraz innych wymaganych informacji bądź 

podanie nieprawdziwych bądź nieprawidłowych informacji spowoduje, iż zapis danego inwestora może 

zostać uznany za nieważny. Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z 
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niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane, w tym dyspozycji deponowania 

Akcji Oferowanych, ponosi inwestor. 

Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do dnia dokonania 

przydziału Akcji Oferowanych. Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku odstąpienia 

przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty.  

Intencją Spółki i Oferujących jest przydzielenie w pierwszej kolejności Nowych Akcji, a dopiero 

następnie Akcji Sprzedawanych. Ponadto, Emitent wskazuje, że sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi 

w ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że 

występuje wystarczający poziom popytu na Akcje Oferowane oraz w ocenie Zarządu Spółki sprzedaż 

Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na powodzenie Oferty. 

Inwestorzy Indywidualni 

Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych musi posiadać rachunek 

papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Akcje Oferowane. 

Osoby zamierzające nabyć Akcje Oferowane, nieposiadające rachunku papierów wartościowych, 

powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest 

u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów 

banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z 

rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Oferowanych nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów 

prowadzących rachunki zbiorcze. 

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Firm 

Inwestycyjnych, a także w POK-ach firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego 

i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane (łącznie „Członkowie 

Konsorcjum Detalicznego”, a każdy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”). 

Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum Detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy, 

zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów 

Indywidualnych w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki oraz na stronie 

internetowej Firm Inwestycyjnych www.trigon.pl oraz www.bm.pkobp.pl. 

Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Członków Konsorcjum 

Detalicznego lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewiduje taki sposób składania 

zapisów. 

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na 

temat: (i) zasad i dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów, w tym przez przedstawicieli 

ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów; oraz (ii) możliwości 

składania zapisów w innej formie niż pisemna, potencjalni inwestorzy powinni skontaktować się z firmą 

inwestycyjną, w której zamierzają złożyć zapis. 

Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym 

zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, 

ale nie więcej niż 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 10.000 akcji w transzy 

Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 10.000 Akcji Oferowanych. 

Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są 

składane po Cenie Maksymalnej. 

W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Oferowane 

obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji Oferowanych oferowanych 

w Transzy Inwestorów Indywidualnych, to przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach 

proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. 
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W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, w szczególności podania 

nieprawdziwych informacji lub wskazania ceny innej niż Cena Maksymalna, zapis danego Inwestora 

Indywidualnego zostaje uznany za nieważny. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza 

zapisu ponosi wyłącznie Inwestor Indywidualny składający zapis. 

W formularzu zapisu na Akcje Oferowane Inwestor Indywidualny jest zobowiązany do złożenia 

dyspozycji deponowania wszystkich przydzielonych Akcji Oferowanych na prowadzonym dla niego 

rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis na Akcje Oferowane. Dyspozycja 

powinna zawierać następujące informacje: numer rachunku oraz nazwę podmiotu prowadzącego 

rachunek, a także zobowiązanie Inwestora Indywidualnego do poinformowania podmiotu, w którym 

składa zapis na Akcje Oferowane, o wszelkich zmianach dotyczących rachunku. Dyspozycja 

deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać żadnych zastrzeżeń. 

Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie 

składania zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor 

Indywidualny składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską 

podmiotu przyjmującego zapis. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z 

regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane. 

Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis zostanie uznany 

za nieważny. 

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w 

danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane. Opłacenie zapisu na Akcje 

Oferowane ze środków na rachunku papierów wartościowych inwestora może nastąpić jedynie poprzez 

wykorzystanie niezablokowanych środków pieniężnych tego inwestora zdeponowanych na jego 

rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych. Nierozliczone należności 

nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane. W przypadku braku pokrycia na rachunku zapis 

Inwestora Indywidualnego nie zostanie przyjęty. 

Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest 

nieważny. 

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską zostanie 

zablokowana w chwili składania zapisu na rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów 

wartościowych danego Inwestora Indywidualnego przez Członka Konsorcjum Detalicznego 

przyjmującego ten zapis. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. 

Sposób traktowania przy przydziale zapisów nie może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub 

za pośrednictwem jakiego podmiotu jest on dokonywany. 

Formularz zapisu dla Inwestorów Indywidualnych może zawierać zgodę na przydzielenie wyłącznie 

Nowych Akcji albo wyłącznie Akcji Sprzedawanych albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji 

Sprzedawanych, przy czym intencją Spółki i Oferujących jest przydzielenie Inwestorom 

Indywidualnym w pierwszej kolejności Nowych Akcji, a następnie Akcji Sprzedawanych. 

Szczegółowych informacji na temat zasad składania zapisów, w tym wymaganych dokumentów oraz 

możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, udzielają punkty obsługi klienta firm 

inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Na podstawie przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popytu, Spółka i Oferujący (w przypadku 

decyzji Oferujących o sprzedaży Akcji Sprzedawanych), po uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi, 

dokona wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, według własnego uznania, którym zostaną wysłane 

zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Oferowane.  
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Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na 

Akcje Oferowane, będą przyjmowane przez Firmy Inwestycyjne na zasadach określonych w 

zaproszeniu do składania zapisów. 

Inwestorzy Instytucjonalni, do których zostaną skierowane zaproszenia będą uprawnieni do złożenia 

zapisów maksymalnie na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu. 

Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W 

przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na większą liczbę Akcji 

Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny złożył zapis na 

maksymalną liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. 

W przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych 

niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, decyzją Spółki, takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu 

może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego przez niego zapisu lub 

może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca ze złożonego przez niego 

zapisu lub może nie zostać przydzielona żadna Akcja Oferowana. 

W zaproszeniu skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych zostanie wskazany również 

najpóźniejszy moment opłacania składanych zapisów. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana 

w złotych polskich. 

W formularzu zapisu na Akcje Oferowane Inwestor Instytucjonalny jest zobowiązany do złożenia 

dyspozycji deponowania wszystkich przydzielonych Akcji Oferowanych na prowadzonym dla niego 

rachunku inwestycyjnym. Dyspozycja powinna zawierać następujące informacje: numer rachunku oraz 

nazwę podmiotu prowadzącego rachunek, a także zobowiązanie Inwestora Instytucjonalnego do 

poinformowania podmiotu, w którym składa zapis na Akcje Oferowane, o wszelkich zmianach 

dotyczących rachunku. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać 

żadnych zastrzeżeń. 

Inwestor Instytucjonalny w formularzu zapisu wyraża zgodę na przydzielenie mu wyłącznie Nowych 

Akcji albo wyłącznie Akcji Sprzedawanych albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych, 

przy czym intencją Spółki i Oferujących jest przydzielenie Inwestorom Instytucjonalnym w pierwszej 

kolejności Nowych Akcji, a następnie Akcji Sprzedawanych. 

Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca ostatniego dnia 

przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w złotych w wysokości odpowiadającej 

iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy, oraz 

Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do 

składania zapisów. 

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora 

Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w 

zaproszeniu temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona taka liczba Akcji 

Oferowanych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na podstawie uznaniowego 

wyboru Spółki takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji 

Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja 

Oferowana.  

Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na 

rachunek wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Jako datę wpłaty uznaje się datę uznania tego 

rachunku kwotą pieniężną. Środki wpłacane za Akcje Oferowane nie są oprocentowane. 

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na 

temat: (i) zasad i dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów, w tym przez przedstawicieli 

ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych; oraz 
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(ii) sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z Firmami 

Inwestycyjnymi. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. Inwestor Instytucjonalny powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty 

związane z nabyciem Akcji Oferowanych, do których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji 

maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, 

koszty założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z 

dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. Inwestorzy Instytucjonalni powinni mieć również na 

uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej 

wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 

17.10. Przydział Akcji Oferowanych 

Zamknięcie Oferty nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane, na 

podstawie których zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych.  

Decyzje o: (i) liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom 

inwestorów, oraz (ii) alokacji i przydziale Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom 

Instytucjonalnym, będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Spółkę oraz Oferujących (w 

przypadku decyzji Oferujących o sprzedaży Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Firmami 

Inwestycyjnymi, po zakończeniu okresu budowania Księgi Popytu. 

Po przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych 

oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów Spółka oraz Oferujący (w przypadku decyzji 

Oferujących o sprzedaży Akcji Sprzedawanych) zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć 

Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi kategoriami inwestorów, po konsultacji z Firmami 

Inwestycyjnymi, z zastrzeżeniem, że przesunięte mogą być tylko: (i) Akcje Oferowane, które nie zostały 

objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami; (ii) Akcje Oferowane, które nie zostały nabyte 

przez inwestorów w wyniku uchylenia się inwestorów od skutków prawnych złożonych zapisów – 

zgodnie z odpowiednimi zapisami Prospektu. To działanie nie wpływa na zmianę Ostatecznej Liczby 

Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane w Ofercie. 

Sposób traktowania przy przydziale Akcji Oferowanych nie będzie uzależniony od tego, przez jaki 

podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu został złożony zapis, za wyjątkiem uznaniowego 

wyboru poszczególnych Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do 

złożenia zapisu na Akcje Oferowane. 

Informacje dotyczące wyników przydziału Akcji Oferowanych zostaną opublikowane w raporcie 

bieżącym zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia o Raportach, przy czym rozpoczęcie notowania 

Akcji będzie możliwe przed podaniem do publicznej wiadomości wyników przydziału Akcji 

Oferowanych. 

Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych danemu inwestorowi, dany inwestor 

będzie mógł uzyskać w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych. 

Z chwilą dokonania przydziału Akcji Oferowanych nastąpi zamknięcie Oferty. Najwcześniejszy 

możliwy termin zamknięcia Oferty został wskazany w Przewidywanym harmonogramie Oferty. 

Inwestorzy Indywidualni 

Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za 

pośrednictwem GPW, zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami, przy zachowaniu zasad 

opisanych poniżej. 

Warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym jest prawidłowe 

wypełnienie formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej, 
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powiększonej o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. W przypadku, gdy 

Inwestorzy Indywidualni złożą zapis na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż zostało dla nich 

przeznaczone, Inwestorom Indywidualnym zostaną przyznane Akcje Oferowane w liczbie wynikającej 

z właściwie złożonych i opłaconych zapisów. W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych 

zapisów na większą liczbę Akcji Oferowanych niż została dla nich przeznaczona, nastąpi 

proporcjonalna redukcja każdego ze złożonych zapisów. Inwestorom Indywidualnym nie będą 

przyznawane ułamkowe części Akcji Oferowanych – w przypadku wystąpienia części ułamkowych po 

przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji liczby przyznanych Akcji Oferowanych, zostaną one 

zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone 

Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych. W 

przypadku zapisów na równą liczbę Akcji Oferowanych o przydziale zdecyduje losowanie. Inwestorom 

Indywidualnym nie gwarantuje się żadnej minimalnej wielkości pojedynczego przydziału. 

Inwestorzy Indywidualni, którym nie przyznano żadnych Akcji Oferowanych lub których zapisy na 

Akcje Oferowane proporcjonalnie zredukowano lub uznano za nieważne, otrzymają zwrot dokonanych 

wpłat lub nadpłat na rachunek wskazany przez inwestora w formularzu zapisu, zgodnie z procedurami 

stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego, w terminie do 7 dni od dnia dokonania 

przydziału Akcji Oferowanych lub od ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od Oferty. Środki będą zwracane 

bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań w związku z kosztami poniesionymi przez Inwestorów 

Indywidualnych w trakcie składania zapisów na Akcje Oferowane. Na takich samych zasadach, jak 

opisane powyżej, będą zwracane środki pieniężne stanowiące nadpłatę powstałą w sytuacji, gdy Cena 

Ostateczna Akcji Oferowanych będzie niższa niż Cena Maksymalna, po której Inwestorzy Indywidualni 

dokonywali wpłat na Akcje Oferowane. Zawiadomienia o przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom 

Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie z procedurami Członków Konsorcjum Detalicznego 

prowadzących rachunki papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, którym przydzielono 

Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym jest prawidłowe 

wypełnienie formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Akcje Oferowane po cenie wskazanej w 

zaproszeniu skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Oferowane zostaną przydzielone 

Inwestorom Instytucjonalnym w liczbie wskazanej w przesłanych do nich zaproszeniach, pod 

warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu. 

Redukcja zapisów może nastąpić w przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub 

zapisów na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu. Wtedy uznaje się, że 

Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy łącznie na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych 

wskazaną w zaproszeniu. W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorom 

Instytucjonalnym w terminie 7 dni od dokonania przydziału Akcji Oferowanych, na rachunki bankowe 

lub inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez 

jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni uchylili się od skutków prawnych 

złożonych zapisów, mogą być przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli 

udział w budowaniu księgi popytu, jak i tym, którzy nie wzięli udziału w budowaniu księgi popytu 

(„Inwestorzy Zastępczy”), pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w 

odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z warunkami 

opisanymi w niniejszym rozdziale. 

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora 

Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w 

zaproszeniu temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona taka liczba Akcji 

Oferowanych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na podstawie uznaniowego 
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wyboru Spółki takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji 

Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja 

Oferowana. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu lub zapisów na większą liczbę Akcji 

Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, inwestorowi takiemu może zostać 

przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca z otrzymanego przez niego zaproszenia. 

Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni nie złożyli zapisów w 

odpowiedzi na zaproszenie lub nie opłacili złożonych zapisów w terminie, mogą zostać zaoferowane i 

przydzielone Inwestorom Zastępczym pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów 

złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane. 

Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Instytucjonalnym, którym nie przydzielono Akcji 

Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały unieważnione lub nieuwzględnione, oraz 

nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od daty 

ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od Oferty, bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań na rachunek 

wskazany w formularzu zapisu przez danego Inwestora Instytucjonalnego. 

W przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego popytu w trakcie oferty, Emitent może podjąć decyzję 

o przedłużeniu subskrypcji przed przydziałem w granicach określonych w KSH. 

Zawiadomienia o przydzieleniu Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przekazane 

przez Firmy Inwestycyjne, w imieniu Emitenta.  

W przypadku, gdy wskutek odstąpienia od Oferty lub niedojścia Oferty do skutku, Emitent nie dokona 

przydziału Akcji Oferowanych, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym inwestorom w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku. 

17.11. Rozliczenie Oferty 

Firmy Inwestycyjne wystawią zlecenia rozrachunku celem przeniesienia Akcji Oferowanych na 

rachunki papierów wartościowych inwestorów. W wyniku przydziału Akcji Oferowanych na 

rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych zostaną zapisane Akcje 

Sprzedawane lub Prawa do Akcji uprawniające do Nowych Akcji. Zapisanie Akcji Sprzedawanych lub 

Praw do Akcji nastąpi na rachunek papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych wskazanych 

w dyspozycji deponowania, stanowiących integralną część formularza zapisu (pod warunkiem, że dane 

przekazane przez Inwestorów Indywidualnych na potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do 

Akcji na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe). Zapisanie Akcji 

Sprzedawanych lub Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów 

Indywidualnych nastąpi w wyniku przeprowadzenia specjalnej sesji giełdowej, której rozliczenie 

nastąpi w tym samym dniu. 

Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów 

Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji na ich rachunkach 

papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe).  

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału w wyniku podjęcia odpowiednich uchwał przez Zarząd KDPW, 

na rachunkach papierów wartościowych inwestorów zostaną zapisane Akcje Sprzedawane. Prawa do 

Akcji zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w terminie 3 (trzy) dni od 

otrzymania przez KDPW uchwały Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia Praw do Akcji do obrotu na 

rynku regulowanym. 

Jeżeli dane przekazane przez inwestora na potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji 

będą niekompletne lub nieprawidłowe, inwestor musi liczyć się z zapisaniem Akcji Sprzedawanych lub 

Praw do Akcji na swój rachunek papierów wartościowych w terminie późniejszym, po uzupełnieniu lub 

skorygowaniu przez inwestora niezbędnych danych. 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

245 

Firmy Inwestycyjne nie ponoszą odpowiedzialności za brak zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw 

do Akcji wynikający z niekompletnych lub nieprawidłowych danych przekazanych przez inwestora na 

potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji. 

17.12. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i rejestracja Akcji Oferowanych w 

depozycie papierów wartościowych 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego 

w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Nowych Akcji. Rejestracja 

podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Nowych Akcji umożliwi zawarcie z KDPW umowy 

o rejestrację Nowych Akcji. 

Akcje Oferowane i Prawa do Akcji zostaną zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa polskiego oraz regulacjami KDPW. Akcje Oferowane i Prawa do Akcji 

zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, będącym centralną 

instytucją depozytową papierów wartościowych w Polsce. KDPW_CCP S.A. – spółka zależna KDPW 

– będzie rozliczać transakcje na Akcjach Oferowanych oraz Prawach do Akcji w ramach wtórnego 

obrotu tymi papierami wartościowymi, w szczególności obrotu na GPW. KDPW nada Akcjom 

Oferowanym i Prawom do Akcji kod ISIN na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów 

wartościowych. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na 

GPW zwrot wypłat na rzecz inwestorów zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których 

rachunkach będą zapisane Prawa do Akcji w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z KDPW. 

Zwracana kwota stanowić będzie iloczyn liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunku papierów 

wartościowych inwestora oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy Cena 

Ostateczna Akcji Oferowanych będzie odmienna dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów 

Instytucjonalnych, Emitent zwróci każdemu inwestorowi kwotę odpowiadającą wyższej Cenie 

Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

17.13. Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości 

Informacja o wynikach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 

Spółki zgodnie z § 16 oraz § 17 Rozporządzenia o Raportach. Informacja o niedojściu Oferty do skutku 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

17.14. Notowanie Akcji 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 

(rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 2.980.579 Akcji w tym: (i) 1.757.075 

akcji zwykłych serii B (z czego 280.989 akcji jest akcjami na okaziciela, a reszta akcjami imiennymi), 

82.449 akcji imiennych zwykłych serii C, 97.051 akcji imiennych zwykłych serii D, 26.925 akcji 

imiennych zwykłych serii F, 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji 

imiennych zwykłych serii H, 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych 

serii I, 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji imiennych zwykłych serii J (akcje 

imienne serii B, C, D, F, H, I oraz J staną się akcjami na okaziciela z chwilą uzyskania przez Spółkę 

statusu spółki publicznej albo z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki) oraz (ii) nie 

więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G 

i nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) praw do akcji zwykłych na 

okaziciela serii G. 

Na Datę Prospektu Akcje Dopuszczane nie są ani nie były notowane na żadnym z rynków 

regulowanych. 
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Spółka złoży do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Oferowanych i Praw do Akcji w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zapisanie Akcji Oferowanych i Praw do Akcji 

na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych 

nastąpi na zasadach i w szacunkowym terminie zawartym w Prospekcie. Spółka złoży również wniosek 

o rejestrację Akcji Dopuszczanych, które będą objęte wnioskami o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu giełdowego, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

KDPW nada Akcjom Dopuszczanym, Nowym Akcjom, Akcjom Sprzedawanym i Prawom do Akcji 

kody ISIN na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji, Spółka 

podejmie działania mające na celu wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez GPW. Po zarejestrowaniu Nowych Akcji przez sąd rejestrowy, zostaną one 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, na których były zapisane Prawa do Akcji 

w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji na rynku 

regulowanym GPW. W zamian za każde Prawo do Akcji na rachunkach inwestorów zostanie zapisana 

jedna Nowa Akcja, w wyniku czego Prawa do Akcji wygasną. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji będzie 

ostatnim dniem ich obrotu na GPW, a następny dzień obrotu na GPW będzie pierwszym dniem notowań 

Nowych Akcji. 

Niedojście do skutku emisji Nowych Akcji nie oznacza rezygnacji z zamiaru ubiegania się przez Spółkę 

o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o 

ile Spółka w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi nie postanowią inaczej. Spółka, w opinii Spółki, 

będzie spełniała wymogi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez GPW (zob. więcej na ten temat w pkt. 2.3„Czynniki ryzyka” – „Ryzyka związane z 

Ofertą, Akcjami Oferowanymi i rynkiem kapitałowym”). 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych oraz Akcji Oferowanych i Praw do Akcji do 

obrotu na rynku regulowanym GPW wymaga zgody zarządu GPW i przyjęcia Akcji, w tym Akcji 

Dopuszczanych oraz Akcji Oferowanych i Praw do Akcji do depozytu papierów wartościowych przez 

KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone w 

stosownych regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku, w tym w szczególności 

wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie. Warunki dotyczące dopuszczenia i 

wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, które zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu o 

Rynku i Emitentach oraz w odpowiednich regulacjach GPW, dotyczą m.in. zapewnienia odpowiedniej 

płynności akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. 

Spółka dołoży wszelkich starań, aby Prawa do Akcji oraz Akcje Sprzedawane w możliwie najkrótszym 

terminie od dnia przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty dopuścić i wprowadzić do obrotu na 

rynku regulowanym na GPW.  

Emitent zwraca uwagę na stanowisko Zarządu Giełdy z dnia 12 września 2006 r. w sprawie 

szczegółowych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych 

instrumentów finansowych, zgodnie z którym decyzje w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie 

i wprowadzenie do obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już 

istniejących podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności wysokość i strukturę oferty, 

strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży oraz inne okoliczności związane z 

wnioskiem. Spółki planujące jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji z akcjami już 

istniejącymi powinny więc liczyć się z możliwością dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niż po 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji, jeżeli będą za 

tym przemawiać szczególne okoliczności określone powyżej. Z uwagi na powyższe stanowisko w 

pierwszej kolejności do obrotu na GPW mogą zostać wprowadzone Prawa do Akcji, a wprowadzenie 

do obrotu istniejących Akcji Dopuszczanych może nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 
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zakładowego Spółki w drodze emisji Nowych Akcji oraz asymilacji Akcji Istniejących z Nowymi 

Akcjami. 

Intencją Spółki jest wprowadzenie do obrotu Akcji Sprzedawanych równolegle z Prawami do Akcji. W 

przypadku, gdy Akcje Sprzedawane nie zostaną wprowadzone do obrotu jednocześnie z Prawami do 

Akcji, to Akcje Sprzedawane zostaną wprowadzone do obrotu dopiero po rejestracji przez sąd 

rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Nowych Akcji. W przypadku, 

gdy Akcje Sprzedawane nie zostaną objęte w Ofercie, to w pierwszej kolejności mogą zostać 

wprowadzone do obrotu giełdowego wyłącznie Prawa do Akcji, a Akcje Dopuszczane zostaną 

wprowadzone do obrotu giełdowego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Nowych Akcji. Harmonogram Oferty zakłada, że Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji (w przypadku 

objęcia Nowych Akcji) zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów biorących 

udział w Ofercie w czasie umożliwającym rozporządzanie Akcjami Sprzedawanymi lub Prawami do 

Akcji od początku pierwszej sesji giełdowej, podczas której notowane będą Akcje Sprzedawane lub 

Prawa do Akcji na rynku regulowanym GPW.  

Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, do którego odwołuje się § 3 ust. 5 Regulaminu 

GPW, w przypadku wprowadzania akcji na rynek podstawowy, musi być zapewnione rozproszenie akcji 

objętych wnioskiem o dopuszczenie, w celu zapewnienia płynności obrotu. W tym celu musi być 

spełniony warunek, że w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania 

mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 25% akcji 

objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem 

o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 17.000.000,00 EUR, liczonej 

według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. Ponadto Rozporządzenie o Rynku i Emitentach 

wymaga, aby: (i) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz (ii) 

emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania 

przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie. 

Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku 

podstawowym albo równoległym), o ile: (i) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy 

organ nadzoru, albo którego równoważność w rozumieniu właściwych przepisów prawa została 

stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostępnienie, zatwierdzenie lub 

stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; (ii) zbywalność akcji nie 

jest ograniczona; (iii) w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, 

restrukturyzacyjne lub likwidacyjne; (iv) z zastrzeżeniem określonych wyjątków kapitalizacja spółki 

(rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna 

wynosić co najmniej 60 mln PLN albo równowartość w złotych 15 mln EUR; (v) w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do 

obrotu giełdowego oraz (b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o 

wartości równej co najmniej 4 mln PLN albo równowartości w złotych 1 mln EUR, liczonej według 

ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej, a także (vi) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby 

akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.  

Ponadto, Zarząd Giełdy dodatkowo ocenia czy obrót akcjami będzie prowadzony w sposób rzetelny, 

prawidłowy i skuteczny oraz czy zapewniona będzie swobodna zbywalność akcji (§ 3a ust. 1 

Regulaminu GPW). Oceny tej Zarząd Giełdy dokonuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2017/568 (§ 3a ust. 2 Regulaminu GPW). Stosownie do art. 1 ust. 1 

Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568 zbywalne papiery wartościowe uznaje się za 

swobodnie zbywalne, jeżeli strony transakcji mogą nimi obracać, a następnie zbywać je bez żadnych 

ograniczeń, oraz jeżeli wszystkie papiery wartościowe należące do tej samej kategorii co dany papier 

wartościowy są zamienne. Dodatkowo, a stosownie do ust. 2 zbywalnych papierów wartościowych, 
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które podlegają ograniczeniu co do możliwości zbycia, nie uznaje się za swobodnie zbywalne zgodnie 

z przepisami ust. 1, chyba że takie ograniczenie prawdopodobnie nie spowoduje zakłócenia rynku 

Analizując wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, GPW bierze pod uwagę aktualną i 

przewidywaną sytuację finansową spółki, jej perspektywy rozwoju oraz doświadczenie i kwalifikacje 

jej kadry zarządzającej, oraz bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.  

Na Datę Prospektu, biorąc pod uwagę prognozowaną cenę rynkową akcji Spółki, Spółka spełnia kryteria 

dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (na rynku podstawowym) odnoszące się do kapitalizacji 

Spółki. 

Przy założeniu wyemitowania 871.500 Akcji Oferowanych (akcje serii G), 228.162 akcji w granicach 

kapitału docelowego Spółki, kapitał zakładowy będzie dzielił się na 4.356.134 akcji. W związku z czym, 

aby spełnić wymogi określone Regulaminem GPW tj. warunek dopuszczenia akcji do obrotu na rynku 

równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji (tj. minimum 15% poziom free float) w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów będzie musiało 

znajdować się co najmniej około 447.087 akcji Spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu. 

Biorąc pod uwagę, że obecnie we free float (tj. poszczególnym akcjonariuszom Spółki przysługuje 

mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) znajduje się około 832.298 akcji Spółki, wskazany 

warunek powinien zostać spełniony przez Spółkę. 

W celu spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów, będzie musiało 

znajdować się co najmniej 745.145 akcji Spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu. Biorąc 

pod uwagę, że obecnie we free float (tj. poszczególnym akcjonariuszom Spółki przysługuje mniej niż 

5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) znajduje się 832.298 akcji Spółki, wskazany warunek powinien 

zostać spełniony przez Spółkę. 

Jednocześnie, w opinii Emitenta nie istnieje ryzyko, że Akcje Dopuszczane z chwilą uzyskania przez 

Spółkę statusu spółki publicznej albo z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki mogą 

nie zostać uznane za papiery wartościowe swobodnie zbywalne w rozumieniu Rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2017/568. 

Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW są uznaniowe 

i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani 

że Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji, zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym GPW. 

Jeżeli po zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniała wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji 

Dopuszczanych oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, Spółka będzie ubiegać się 

o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku równoległym prowadzonym 

przez GPW. Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do 

alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). 

Rozpoczęcie notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) 

powinno nastąpić w terminie około dwóch tygodni od przydziału Akcji Oferowanych, z kolei 

rozpoczęcie notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym nastąpi w terminie około 1 miesiąca od 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW są uznaniowe 

i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani 

że Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji, zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym GPW. Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu okoliczności leżących poza 

jej kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji na głównym rynku 

GPW nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano. 
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W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu 

giełdowego informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji 

Oferowanych w trybie art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu do 

Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych 

zostanie przesunięty w celu umożliwienia inwestorom złożenia oświadczenia o uchyleniu się od 

skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje Oferowane.  

Jednocześnie wraz z Ofertą Akcji Oferowanych Spółka nie planuje subskrypcji lub plasowania o 

charakterze prywatnym lub publicznym innych papierów wartościowych tej samej klasy co Akcje 

Oferowane. 
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18. GWARANCJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI 

AKCJI  

18.1. Umowa Plasowania Akcji 

Intencją Spółki oraz Oferujących jest zawarcie nie później niż do dnia publikacji Prospektu umowy o 

plasowanie Akcji Oferowanych z Firmami Inwestycyjnymi („Umowa Plasowania Akcji”). Umowa 

Plasowania Akcji nie będzie zawierała zobowiązania Firm Inwestycyjnych do gwarantowania sprzedaży 

lub emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Zgodnie z Umową Plasowania Akcji, Firmy 

Inwestycyjne zobowiążą się, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, do dołożenia należytej 

staranności w celu uplasowania Akcji Oferowanych. 

Umowa Plasowania Akcji będzie zawierała postanowienia zwyczajowo przyjęte w ofertach podobnych 

do Oferty, w tym oświadczenia i zapewnienia Spółki oraz Oferujących oraz ich określone zobowiązania 

związane z Ofertą. 

Jeżeli dowolny warunek Umowy Plasowania Akcji nie zostanie spełniony lub nie nastąpi zwolnienie z 

obowiązku jego spełnienia, Firmy Inwestycyjne mogą wypowiedzieć Umowę Plasowania Akcji. Firmy 

Inwestycyjne będą także uprawnione do wypowiedzenia Umowy Plasowania Akcji w określonych w 

niej przypadkach, w szczególności w sytuacji, gdy którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń Spółki 

lub Oferująych okaże się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym czy też gdy 

sytuacja na rynkach finansowych zmieni się w sposób istotny, negatywnie wpływając na Ofertę. 

Zgodnie z Umową Plasowania Akcji, Spółka zobowiąże się do zwolnienia Firm Inwestycyjnych oraz 

innych określonych osób z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, 

zobowiązań lub kosztów, które mogą zostać dochodzone lub które zostaną poniesione przez Firmy 

Inwestycyjne lub inne określone osoby w związku z Umową Plasowania Akcji (tzw. klauzula 

indemnifikacyjna). 

Umowa Plasowania Akcji będzie stanowiła, że Spółka będzie podlegać ograniczeniom w zakresie emisji 

i zbywania Akcji. Informacje dotyczące takich ograniczeń przedstawiono w punkcie „Umowne 

ograniczenia zbywalności Akcji” poniżej. 

Informacja o zawarciu Umowy Plasowania Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w 

formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Jeżeli Spółka 

dojdzie do wniosku, że zmiana warunków Umowy Plasowania Akcji lub daty jej zawarcia może mieć 

istotny wpływ na ocenę Akcji Oferowanych, wówczas taka informacja zostanie przekazana do 

publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu, w sposób, w jaki został udostępniony 

Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF. Informacja o niezawarciu Umowy Plasowania 

Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu w sposób, w 

jaki został udostępniony Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF. 

18.2. Działania stabilizacyjne 

Na Datę Prospektu nie przewiduje się podejmowania działań stabilizacyjnych. W ramach Oferty nie 

przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu 

„greenshoe”. 

18.3. Umowne ograniczenia zbywalności Akcji 

Spółka 

W Umowie Plasowania Akcji Spółka zobowiąże się wobec Firm Inwestycyjnych, że od dnia zawarcia 

Umowy Plasowania Akcji do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki 

na GPW, bez pisemnych zgód Firm Inwestycyjnych nie będzie emitować, oferować, sprzedawać, 

obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia 
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papierów wartościowych podobnych do będących przedmiotem Oferty, jak również zawierać umowy 

swap lub inne podobne mające na celu transfer ekonomicznych korzyści do papierów wartościowych 

podobnych do będących przedmiotem Oferty. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy emisji akcji 

dokonywanej w ramach Programu Motywacynego. 

Niektórzy akcjonariusze Spółki 

Jednocześnie do Daty Prospektu znaczni akcjonariusze Spółki (zob. szerzej pkt. 14.1 „Znaczni 

Akcjonariusze”), tj. Oferujący, Filip Jeleń, Michał Walczak i Sylvain Cottens, oraz Twiti Investments 

Limited (uprawniona z 204.458 akcji Spółki, reprezentujących 6,28% w kapitale zakładowym Spółki 

według stanu na Datę Prospektu), zobowiązali się, w odniesieniu do 2.430.632 Akcji reprezentujących 

łącznie 79,47% wszystkich Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych, wobec 

Firm Inwestycyjnych, że od dnia zatwierdzenia Prospektu do zakończenia okresu 360 dni od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnych zgód Firm Inwestycyjnych, nie będą w 

szczególności oferować, sprzedawać, zastawiać ani w inny sposób rozporządzać Akcjami objętymi 

ograniczeniami. W umowach o ograniczeniu rozporządzania akcjami postanowiono, że akcjonariusze 

objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje objęte ograniczeniami (w takim wypadku Firmy Inwestycyjne 

zobowiązane są zdjąć ograniczenie w zbywalności Akcji w całości) m.in.: jeżeli kurs zamknięcia akcji 

na GPW będzie równy lub wyższy niż dwukrotność ceny emisyjnej Nowych Akcji, w ramach wezwania 

lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w 

wyniku orzeczenia sądu. Dodatkowo, jakiekolwiek Akcje Sprzedawane, które nie zostaną sprzedane w 

Ofercie przez Oferujących również będą objęte ograniczeniami w zbywalności wskazanymi powyżej. 

Ponadto, do Daty Prospektu 28 akcjonariuszy Spółki zobowiązało się w odniesieniu do łącznie 508.740 

akcji zwykłych Spółki reprezentujących łącznie 16,63% wszystkich Akcji pomniejszonych o 

maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych, wobec Firm Inwestycyjnych, że do zakończenia okresu 180 

dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnych zgód Firm Inwestycyjnych, nie 

będą w szczególności oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać Akcjami 

objętymi ograniczeniami. W umowach o ograniczeniu rozporządzania akcjami postanowiono, że 

akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje objęte ograniczeniami (w takim wypadku Firmy 

Inwestycyjne zobowiązane są zdjąć ograniczenie w zbywalności Akcji w całości) m.in.: jeżeli średnia 

arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 5 kolejnych dni 

sesyjnych będzie większa niż 120% Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych, w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku 

postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu. 

Ponadto, niezależnie od powyższego Filip Jeleń, Michał Walczak oraz Sylvain Cottens zobowiązali się 

względem Pawła Holstinghausen Holstena do nie zbywania akcji w określonym terminie (zob. szerzej 

pkt. 14 „Znaczni Akcjonariusze oraz Oferujący - Umowa akcjonariuszy z 14 września 2020 r.”) oraz 

postanowienia umów zawieranych w celu realizacji Programu Motywacyjnego zawierają zobowiązanie 

względem Spółki do nie zbywania akcji Spółki przez osoby uprawnione w określonym terminie (zob. 

szerzej pkt. 12 „Ogólne informacje o Emitencie – Program Motywacyjny”). 

Podsumowując, akcjonariusze uprawnieni łącznie z 119.100 akcji reprezentujących 3,60% wszystkich 

Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych (na Datę Prospektu) nie zawarli 

umów dotyczących czasowego ograniczenia w zbywaniu należących do nich akcji (tzw. umowy lock-

up). 
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19. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z 

NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Datę 

Prospektu. W związku z powyższym, inwestorzy powinni zapoznać się ze stosownymi regulacjami 

oraz zasięgnąć opinii własnego doradcy prawnego w zakresie przepisów prawnych związanych z 

nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem Akcji. 

19.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzi w Polsce rynek giełdowy. GPW działa na 

podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 

wewnętrznych regulacji, obejmujących statut GPW i Regulamin GPW. 

Prowadzony przez GPW rynek giełdowy stanowi rynek regulowany w rozumieniu właściwych 

przepisów prawa wspólnotowego oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. GPW 

organizuje i prowadzi również Alternatywny System Obrotu. W ramach prowadzonego przez GPW 

rynku giełdowego wyodrębniono rynek podstawowy (rynek oficjalnych notowań giełdowych) oraz 

rynek równoległy. 

Według danych GPW, dostępnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl), na dzień 31 grudnia 

2020 r. na GPW na rynku głównym (tj. na rynku podstawowym oraz równoległym) notowano akcje 

433 spółek. 

Dematerializacja papierów wartościowych 

Papiery wartościowe stanowiące przedmiot oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce podlegają dematerializacji 

na podstawie właściwej umowy z KDPW. Co do zasady, prawa ze zdematerializowanych papierów 

wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i 

przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Wyjątkiem od wskazanej zasady są papiery 

wartościowe zapisane na rachunkach zbiorczych – w takim przypadku uprawnionym z takich papierów 

wartościowych nie jest posiadacz rachunku, a osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu taki rachunek 

przez jego posiadacza, w liczbie wynikającej z tego wskazania. 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te 

papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku 

papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, za świadectwo depozytowe uważa się 

dokument o treści tożsamej z treścią świadectwa depozytowego, sporządzony w języku polskim lub 

angielskim i wystawiony przez posiadacza takiego rachunku. 

Podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych – firma inwestycyjna (lub inne podmioty 

wymienione w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi), na żądanie jego posiadacza wystawia 

imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych 

zapisanych na rachunku. Świadectwo takie potwierdza legitymację do realizacji uprawnień 

wynikających z wskazanych w jego treści papierów wartościowych, które nie są lub nie mogą być 

realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem 

prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Od chwili wystawienia świadectwa depozytowego do chwili utraty jego ważności albo zwrotu 

świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności papiery wartościowe w liczbie 

wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu. W tym okresie wystawiający 

dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych zapisanych na danym rachunku. 

Ponadto, te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw pod warunkiem, 

że cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku kolejne świadectwa 
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zawierają informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym 

wystawieniem innych świadectw. 

Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym 

KNF, na wniosek spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu 

warunków określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej udziela zezwolenia na wycofanie akcji z 

obrotu na rynku regulowanym, wskazując jednocześnie termin wycofania akcji z obrotu na rynku 

regulowanym, który nie może być dłuższy niż miesiąc. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym 

uchyla skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym. 

Wśród warunków, których spełnienie jest niezbędne dla złożenia wniosku do KNF jest, m.in. podjęcie 

przez walne zgromadzenie spółki publicznej, większością 9/10 głosów oddanych w obecności 

akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o wycofaniu 

akcji z obrotu na rynku regulowanym. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i 

umieszczenia w porządku obrad sprawy odnoszącej się do podjęcia uchwały w przedmiocie wycofania 

akcji z obrotu na rynku regulowanym może zgłosić akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający 

umieszczenia w porządku obrad sprawy wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym są 

obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez 

wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki 

sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym mogą nabywać akcje tej 

spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania jedynie w drodze tego 

wezwania. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy z 

wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o 

wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym występują wszyscy akcjonariusze spółki publicznej. 

Rozliczenie 

Stosownie do obowiązujących przepisów, wszelkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają 

się na zasadzie płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), natomiast przeniesienie 

praw do papierów wartościowych i uznanie rachunku sprzedawcy odpowiednią kwotą ceny sprzedaży 

tych papierów wartościowych następuje w terminie dwóch dni po zawarciu transakcji. Co do zasady, 

każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz rachunek gotówkowy w firmie 

inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, z kolei każda firma 

inwestycyjna i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta i 

rachunki w KDPW oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. 

Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych mogą również prowadzić 

w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych, 

prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których 

mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których 

rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mogą być 

prowadzone jedynie dla podmiotów wymienionych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

KDPW_ CCP S.A. przeprowadza, na podstawie listy transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej 

przez GPW, rozliczenia transakcji zawartych przez członków GPW. Członkowie GPW natomiast 

koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których zostały przeprowadzone transakcje. 

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Obrót akcjami na GPW dokonywany jest za pośrednictwem firm inwestycyjnych - m.in. domów 

maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską posiadających status członków GPW. Od 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

254 

15 kwietnia 2013 r. obrót na GPW obsługiwany jest przez system transakcyjny UTP. System obrotu 

zapewnia ustalanie kursów papierów wartościowych w oparciu o zlecenia kupna i sprzedaży. 

Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa 

się w trakcie sesji giełdowych. W celu wspomagania płynności notowanych instrumentów, członkowie 

GPW lub inne podmioty mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej 

umowy z GPW) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek. Płynność 

instrumentów finansowych może być również wspomagana przez podmioty działające w funkcji 

animatora emitenta na podstawie stosownej umowy z emitentem danych instrumentów. 

Co do zasady, stosownie do przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Zarząd 

GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi, m.in. (i) na wniosek emitenta, w celu 

zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji, a także (ii) w przypadku, gdy 

uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Ponadto Zarząd GPW zawiesza 

obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z Regulaminem GPW, Zarząd GPW może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi również w przypadku, gdy emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Na Datę Prospektu, sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:30 – 17:05, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określanym przez Zarząd GPW. 

Notowania na sesjach giełdowych odbywają się w systemie notowań ciągłych oraz kursu jednolitego. 

Natomiast poza systemem notowań ciągłych oraz systemem notowań jednolitych zawierane są 

transakcje pakietowe. Zarówno w systemie notowań ciągłych, jak również w systemie notowań 

jednolitych obowiązują ograniczenia wahań kursów. 

Kursy otwarcia i zamknięcia w systemie notowań ciągłych są ustalane na podstawie zleceń maklerskich, 

których rodzaje określa Zarząd GPW. 

Transakcja pakietowa to transakcja zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego. 

Transakcje pakietowe mogą być zawierane wyłącznie w dniach, w których odbywają się sesje giełdowe 

pod warunkiem, że obrót danymi instrumentami finansowymi nie jest zawieszony. Transakcja 

pakietowa może zostać zawarta, jeżeli co najmniej jeden członek GPW przekaże zlecenie kupna oraz 

zlecenie sprzedaży takiej samej liczby instrumentów finansowych, po takiej samej cenie i z taką samą 

datą rozliczenia Zarząd GPW określa minimalną wartość transakcji pakietowej zgodnie z zasadami 

określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP. Minimalną wartość 

transakcji pakietowej określa się w złotych, a dla instrumentów finansowych notowanych w walucie 

obcej – w tej walucie. 

Maksymalna różnica pomiędzy ceną danego instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim 

kursem tego instrumentu z sesji giełdowej nie może przekroczyć 10%. W przypadku transakcji 

pakietowych zawieranych poza godzinami sesji giełdowej, transakcja może być zawarta również gdy 

różnica pomiędzy ceną akcji w zleceniu a kursem odniesienia nie jest wyższa niż 40%. Kurs odniesienia 

określany jest jako średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji danymi akcjami z sesji giełdowej 

w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zostać zawarta, ważona obrotami. 

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, 

prawie do dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji są dostępne na oficjalnej stronie 

internetowej (www.gpw.pl). 

Prowizje pobierane przez podmioty prowadzące w Polsce działalność maklerską nie są ustalane przez 

GPW ani przez jakiekolwiek organy regulacyjne. Zależą natomiast od wartości transakcji oraz stawek 

przyjętych przez podmiot realizujący transakcję, a także, w przypadku transakcji zawieranych na 

GPW, od wysokości opłat transakcyjnych pobieranych przez GPW od jej członków. 
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19.2. Akty prawne regulujące działanie rynku kapitałowego 

Do podstawowych aktów prawnych regulujących polski rynek papierów wartościowych należą trzy 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, oraz (iii) Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym. 

Dodatkowo, od dnia 19 września 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest regulowany przez 

ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Polski rynek kapitałowy 

funkcjonuje również na podstawie przepisów rozporządzeń wykonawczych do wspomnianych wyżej 

ustaw oraz regulacji wspólnotowych. 

Organem, który sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. 

Ponadto, od 3 lipca 2016 r. na terenie Unii Europejskiej stosuje się bezpośrednio Rozporządzenie MAR, 

obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia, jak w szczególności: manipulacja na rynku, informacje 

poufne oraz transakcje odnoszące się do akcji spółek publicznych w trakcie trwania okresów 

zamkniętych. Wybrane postanowienia Rozporządzenia MAR w zakresie, w jakim dotyczą 

przedmiotowych zagadnień, zostały omówione poniżej. 

19.3. Ustawa o Ofercie Publicznej - prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem 

znacznych pakietów akcji 

Obowiązek zawiadamiania KNF o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej 

Stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy kto: 

• osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; albo 

• 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 KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w 

terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie swojego udziału w ogólnej 

liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku 

zmiany wynikającej z nabycia 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. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w 

regulaminie (w przypadku Spółki - jest nią GPW), zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje także w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

- 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 

rynku oficjalnych notowań giełdowych; 

- 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 

innym rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych lub wprowadzone 

do alternatywnego systemu obrotu; 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia wskazanego powyżej nie powstaje jeżeli, po rozliczeniu 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 
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publicznej na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby 

głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Wskazane wyżej zawiadomienie może zostać sporządzone w języku angielskim. 

Spółka publiczna po otrzymaniu zawiadomienia ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej 

informacji równocześnie do wiadomości publicznej, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na 

którym są notowane akcje tej spółki publicznej, lub podmiotowi organizującemu alternatywny system 

obrotu, na którym są notowane te akcje. 

Jeżeli ujawnienie takich informacji mogłoby: 

• zaszkodzić interesowi publicznemu lub 

• spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki - o ile brak odpowiedniej informacji nie 

spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów 

wartościowych, 

- KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości. 

Wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej 

Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 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 do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% 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, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 

3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

• ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo 

• zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% 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 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio 

w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 

uprzywilejowania jego akcji. 

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o 

którym mowa powyżej, 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. 

Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 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. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% 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, 
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wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od 

przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 

lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub 

podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej 

niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany 

statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Ogłaszanie wezwania - zasady 

Ogłoszenie wezwania może zostać dokonane dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie 

mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie 

zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 

udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który obowiązany jest - nie później niż na 14 Dni 

Roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o 

zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są 

dane akcje. Do powyższego zawiadomienia podmiot pośredniczący załącza treść wezwania. Następnie 

podmiot pośredniczący przekazuje treść wezwania do publikacji agencji informacyjnej oraz kolejno w 

co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania nie jest dopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot 

ogłosił treść wezwania tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie 

pozostałe akcje spółki publicznej jest dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy inny podmiot ogłosił 

wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena w tym wezwaniu. 

W okresie między dokonaniem zawiadomienia w którym mowa powyżej, a zakończeniem wezwania 

podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego 

dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia w przedmiocie nabywania 

przez te podmioty bezpośrednio lub pośrednio, obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą 

publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania 

na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki: 

• mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w 

sposób w nim określony; 

• nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby 

wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 

• nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

KNF po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania może, najpóźniej na 3 Dni Robocze przed 

dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub 

uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie 

określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni. Do czasu dokonania czynności wskazanych we 

wspomnianym żądaniu, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania, rozpoczęcie przyjmowania 

zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu. 

Podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany po jego zakończeniu zawiadomić, w trybie 

określonym w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Cena akcji w wezwaniu 

Przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej szczegółowo regulują zasady ustalania ceny akcji w wezwaniu. 
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W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, 

cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być niższa od: 

• średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie 

których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

• średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na 

rynku głównym przez okres krótszy niż określony w punkcie powyżej. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: 

• najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 

ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące 

stronami zawartego z nim porozumienia w przedmiocie nabywania przez te podmioty 

bezpośrednio lub pośrednio, obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez 

te podmioty lub przez osobę trzecią akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy 

przed ogłoszeniem wezwania, albo 

• najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 

podmioty, wskazane powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w 

okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Ponadto, cena akcji proponowana w wezwaniu na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej 

(wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej) 

nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, 

znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

• przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 

przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 

majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej, 

• znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub 

okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, 

• zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 

- podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na 

zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów określonych w przepisach Ustawy o 

Ofercie Publicznej. W takim przypadku KNF może udzielić zgody, jeżeli proponowana cena nie jest 

niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu 

akcjonariuszy. KNF może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie 

wezwania po cenie wskazanej w decyzji.  

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej, albo w przypadku 

spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe - cena 

proponowana w wezwaniu nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

Jednakże cena proponowana w wezwaniu, o którym stanowią art. 73-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami w odniesieniu do akcji 

stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej 

osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak 

postanowiły. 

Sankcje z tytułu naruszenia obowiązków dotyczących wezwań 
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Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z 

akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. Ponadto, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich akcji spółki 

publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło za naruszeniem obowiązków 

określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Powyższe 

zakazy dotyczą również wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od 

akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 

lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 

2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej, które nabył w wezwaniu 

po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wskazanym powyżej zakazom nie jest 

uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów innych ustaw. 

Przymusowy wykup akcji spółki publicznej (squeeze out) 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi 

lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w 

przedmiocie nabywania przez te podmioty bezpośrednio lub pośrednio, obejmowania w wyniku oferty 

niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 

osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie 3 miesięcy 

od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 

wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Cenę wykupu akcji w ramach przymusowego wykupu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczących ustalania ceny akcji w wezwaniu. 

Jeżeli jednak osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w 

wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena 

przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w takim wezwaniu. 

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100 % akcji, które maja być przedmiotem przymusowego 

wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej 

instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.  

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż 

na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o 

zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane 

akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkich tych spółek. 

Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. 

Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji spółki publicznej (sell out) 

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 

akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się 

na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego 

progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 
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95% ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w 

odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w 

którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, 

dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub 

przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Wskazanemu powyżej żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie zarówno akcjonariusz, który 

osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i 

dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza 

spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia w przedmiocie nabywania bezpośrednio 

lub pośrednio, obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez 

osobę trzecią akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile strony tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z 

podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. 

Cenę przymusowego odkupu ustala się na zasadach określonych w przepisach art. 79 ust. 1-3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej dotyczących ustalania ceny akcji w wezwaniu. Jeżeli jednak osiągnięcie lub 

przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż 

lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest 

uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż cena proponowana w tym wezwaniu. 

Przymusowy odkup w przypadku wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym 

Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym na podstawie art. 

96 ust. 1, 1e, 1i, art. 96c ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej albo na podstawie art. 20 ust. 3, 4b, 4c lub 

7d Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, posiadający bezpośrednio, pośrednio lub w 

porozumieniu mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej na dzień odpowiednio: 1) 

wszczęcia postępowania zakończonego wydaniem przez Komisję decyzji o wykluczeniu, 2) wszczęcia 

postępowania w sprawie żądania, o którym mowa w art. 20 ust. 3, 4c lub 7d Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, 3) podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o 

wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, może żądać odkupu posiadanych na ten dzień akcji, 

które zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym. 

Akcjonariusz składa spółce pisemne żądanie odkupu akcji w terminie 3 miesięcy od dnia wykluczenia 

akcji z obrotu na rynku regulowanym. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego na 

decyzję, w której Komisja wyklucza lub żąda wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym, termin 

odkupu biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku oddalającego skargę. Spółka dokonuje odkupu 

wszystkich akcji na rachunek własny lub na rachunek akcjonariuszy pozostających w spółce, w jednym 

terminie po 3 miesiącach od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniach poprzednich. W 

przypadku braku środków na zaspokojenie wszystkich roszczeń odkup następuje na zasadzie 

proporcjonalności. Cena odkupu akcji nie może być niższa od ceny określonej zgodnie z art. 79 ust. 1-

3 Ustawy o Ofercie Publicznej na dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym. Członek 

zarządu lub radzy nadzorczej spółki nie może żądać odkupu. 

Podmioty objęte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej stanowi ponadto, że obowiązki określone w przepisach dotyczących 

znacznych pakietów akcji spółek publicznych spoczywają odpowiednio: 

• również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie 

Publicznej 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 Ustawie o Ofercie Publicznej następuje w związku 

z posiadaniem akcji łącznie przez: 
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- 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; 

• na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w Ustawie o Ofercie Publicznej 

następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

- inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

- 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 Ustawie o Ofercie Publicznej 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 przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej 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 polegających na 

wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na 

rachunek dającego zlecenie; 

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z 

przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi - 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, o której mowa powyżej, 

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 w punkcie powyżej, posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach; 
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• również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki określone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych powstają 

również w przypadku, gdy prawa głosu związane są z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub 

zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.  

W przypadku zawarcia porozumień o których mowa w dwóch przedostatnich punktach powyżej, 

obowiązki określone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być 

wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez jego strony. 

19.4. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR - Obrót papierami 

wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi w zakresie definicji informacji poufnej odwołuje się 

do Rozporządzenia MAR. Zgodnie z Rozporządzeniem MAR informacjami poufnymi są: 

• 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; 

• 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, 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. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one 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 tym, 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.  

Ponadto, informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, 

powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów 

opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, które racjonalny inwestor prawdopodobnie 

wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 

spełnia kryteria informacji poufnych. 
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Wykorzystywanie informacji poufnych lub udzielenie rekomendacji, by inna osoba wykorzystała 

informacje poufne, jak również bezprawne ujawnianie informacji poufnych jest zakazane. Każdy, 

kto (i) wchodzi w posiadanie informacji poufnej w związku z byciem członkiem organów 

administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, 

(ii) posiada udziały w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, (iii) posiada dostęp 

do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, (iv) zaangażowaniem w 

działalność przestępczą, (v) posiada informacje poufne pozyskaną w inny sposób niż w określony w 

poprzednich punktach, jeżeli wiedział lub powinien wiedzieć, że jest to informacja poufna, nie może 

wykorzystywać tej informacji. 

Zakaz wykorzystywania informacji poufnych lub udzielania rekomendacji, by inna osoba wykorzystała 

informacje poufne, jak również bezprawnego ujawniania informacji poufnych ma zastosowanie, w 

przypadku osoby prawnej zgodnie z prawem krajowym, również do osób fizycznych, które biorą udział 

w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek 

tej osoby prawnej.  

Ponadto, wykorzystanie informacji poufnej ma miejsce, kiedy dana osoba znajduje się w posiadaniu 

informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, której dana informacja dotyczy. Co 

więcej, za wykorzystanie informacji poufnej uznaje się również anulowanie lub zmianę zlecenia 

dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie 

zlecono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej. 

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: (i) 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 (ii) 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. 

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania o których mowa powyżej, oznacza wykorzystywanie 

informacji poufnych, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna 

wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.  

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. 

Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoba wykorzystująca informację poufną 

z naruszeniem przepisów prawa podlega grzywnie do 5.000.000 PLN albo karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Ujawnienie informacji poufnej może 

podlegać grzywnie maksymalnie do 2.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu 

tym karom łącznie. Udzielenie rekomendacji lub nakłanianie na podstawie informacji poufnej do zbycia 

instrumentów finansowych, których taka informacja dotyczy, może podlegać grzywnie maksymalnie do 

2.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR - Manipulacja 

Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zakazana jest manipulacja na rynku. 

Manipulacja zdefiniowana została w Rozporządzeniu MAR i uznaje się za nią: 

• zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 
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- dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub 

popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub 

sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub 

- utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, 

powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji 

produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde 

inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych 

powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z 

Rozporządzeniem MAR; 

• zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo 

mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 

towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 

uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form 

wprowadzania w błąd lub podstępu; 

• rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub przy użyciu innych 

środków, informacji, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd 

sygnały co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na 

rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co 

do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub 

kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub 

sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub 

sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba 

rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były 

fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

• przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie 

fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli 

osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że 

są one fałszywe lub wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące 

manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego. 

Manipulację na rynku stanowi między innymi: 

• postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 

pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe 

na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do emisji, 

które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen 

sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

• nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 

skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 

podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

• składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 

dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 

algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o 

których mowa powyżej poprzez: 

- zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 
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- utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie 

zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

- tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 

sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w 

szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego 

trendu; 

• wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub 

elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego 

kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 

uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji 

na danym instrumencie finansowym, powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym 

lub sprzedawanym na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie 

czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, powiązanego 

kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 

uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego 

konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny; 

• nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych 

instrumentów pochodnych przed aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1031/2010, ze skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej sprzedawanych na aukcji 

produktów na nienaturalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd oferentów 

składających oferty na aukcjach. 

Manipulacja dokonywana wbrew postanowieniom Rozporządzenia MAR podlega grzywnie do 

5.000.000 PLN lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 lub obu tym karą łącznie. 

KNF może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 2.072.800 PLN na osobę fizyczną oraz 4.145.600 

PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2 % całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok finansowy, jeśli przekracza ona 4.145.600 

PLN na inne podmioty, w sytuacji: (i) sporządzania lub rozpowszechniania rekomendacji 

inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną z 

naruszeniem Rozporządzenia MAR; (ii) nienależytego lub nierzetelnego wykonania tych czynności; 

(iii) nieujawnienia swojego interesu lub konfliktu interesów istniejących w chwili wykonywania tych 

czynności. 

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty uniknionej przez podmiot 

w wyniku naruszeń Komisja może zamiast kary pieniężnej wspomnianej powyżej nałożyć karę 

pieniężną w wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub uniknionej straty. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenie MAR - Nabywanie lub zbywanie 

akcji w trakcie trwania okresów zamkniętych 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, okresem zamkniętym jest okres 30 dni kalendarzowych przed 

ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, 

które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z prawem krajowym lub 

przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu. 

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój 

rachunek, jak i na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub 

instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, jak i innych związanych z nimi 

instrumentów finansowych w okresie zamkniętym. 
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Za osobę pełniącą obowiązki zarządcze uznaje się osobę, która: (i) jest członkiem organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub (ii) pełni funkcje kierownicze, 

nie będąc członkiem organów wskazanych w punkcie poprzednim, 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. 

Naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych zagrożone jest karą pieniężną w 

wysokości do 2.072.800 PLN. Kiedy możliwe jest ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej w wyniku naruszeń Komisja, zamiast kary pieniężnej wskazanej w zdaniu poprzednim, 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. Ponadto, jeżeli emitent udzielił osobie pełniącej obowiązki zarządcze zgody na dokonanie 

transakcji w okresie zamkniętym z naruszeniem prawa, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną 

w wysokości do 4.145.600 PLN. 

Dodatkowo, osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane zobowiązane są 

powiadomić emitenta oraz KNF: (i) 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, (ii) 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. Stosowne powiadomienie powinno zostać dokonane 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni roboczych po dniu transakcji. Emitent 

zapewnia, aby informacje zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi powyżej zostały podane do 

wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od otrzymiania 

takiego powiadomienia w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do tych informacji 

zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi regulowanymi przez Rozporządzenie MAR. 

Za osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze uznaje się: (i) małżonka lub partnera 

uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; (ii) dziecko będące na 

utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje 

we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; (iv) osobę prawną, grupę 

przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki 

zarządcze lub osoba wskazana w pkt. (i)-(iii), lub nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub 

bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona by przynosić korzyści takiej osobie, lub której 

interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 

Za naruszenie obowiązków wskazanych w poprzednim akapicie, związanych z powiadomieniami o 

transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze lub osób blisko z nimi związanych, KNF może 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 2.072.800 PLN w przypadku osób fizycznych oraz 4.145.600 

PLN w przypadku innych podmiotów. W sytuacji, gdy ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej w wyniku naruszeń jest możliwe, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

19.5. Obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji zgodnie z Kodeksem 

Spółek Handlowych 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 

Kodeksu Spółek Handlowych, jest zobowiązana do zawiadomienia spółki zależnej o powstaniu lub 

ustaniu stosunku dominacji w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem (w 

przypadku powstania stosunku dominacji) zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki 

dominującej reprezentujących ponad 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 
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Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem obowiązku zawiadomienia wskazanego 

powyżej jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia 

głosów nieważnych. 

19.6. Kontrola koncentracji - Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Przepisy Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji odnoszą się do tzw. koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym powodującej trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy i 

znajdującej zastosowanie do przedsiębiorców i ich podmiotów powiązanych przekraczających określone 

progi przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Koncentracje, które posiadają wymiar wspólnotowy 

podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich dokonaniem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Kontroli Koncentracji, koncentracja ma wymiar wspólnotowy, 

gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 5.000.000.000 EUR, oraz 

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

uczestniczących w koncentracji przedsiębiorców wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, 

- chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 2/3 swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Koncentracja, nieosiągająca progów obrotowych wskazanych powyżej, jest koncentracją o wymiarze 

wspólnotowym, jeżeli: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 2.500.000.000 EUR, 

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, 

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie 

powyżej, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 25.000.000 EUR, oraz 

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, 

- chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 2/3 swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

19.7. Kontrola koncentracji - Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Również Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ustanawia pewne szczególne obowiązki 

dotyczące nabywania akcji, które skutkują nabyciem kontroli lub współkontroli nad spółką 

(koncentracja), o ile koncentracja taka nie ma wymiaru wspólnotowego. 

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców Prezesowi UOKiK, powinno zostać dokonane: 

• jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, lub 

• jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000 EUR. 
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Wskazany wyżej obrót, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców, którzy bezpośrednio uczestniczą w 

koncentracji, jak i innych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

koncentracji polegającej na nabyciu kontroli lub części mienia, obrót obejmuje obrót przedsiębiorców 

przejmujących kontrolę lub nabywających części mienia i pozostałych przedsiębiorców należących do 

grup kapitałowych, do których należą ci przedsiębiorcy oraz obrót realizowany przez nabywaną część 

mienia lub przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych.  

Przedsiębiorcami, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, są osoby 

będące przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców, a także między innymi osoby fizyczne 

wykonujące zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzące działalność w ramach 

wykonywania takiego zawodu. 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiar 

koncentracji, jeżeli łączny obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w żadnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie, równowartości 10.000.000 EUR. 

Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na koncentrację, która nie spowoduje istotnego 

ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 

dominującej na rynku. 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obowiązek zgłoszenia zamiaru 

koncentracji Prezesowi UOKiK dotyczy zamiaru: 

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

• przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 

jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

• 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 EUR. 

Przejęcie kontroli w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje wszelkie 

formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo 

łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ponadto, art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stanowi, że nie podlega zgłoszeniu 

zamiar koncentracji: 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji 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: 

- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 

dywidendy, lub 

- 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 jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której 

należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Stosownie do art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, mają obowiązek wstrzymania się od jej przeprowadzenia do czasu 

wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji bądź upływu 

terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. 

Prezes UOKiK może m.in. nałożyć w drodze decyzji na przedsiębiorcę, który dokonał koncentracji bez 

uzyskania zgody Prezesa UOKiK, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu 

osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

19.8. Kontrola koncentracji - Ustawa o Kontroli Niektórych Inwestycji 

Art. 12f Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji nakłada wymóg uprzedniego zawiadomienia Prezesa 

UOKiK o zamiarze dokonania przez podmiot spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju inwestycji skutkującej nabyciem, 

osiągnięciem lub – odpowiednio – uzyskaniem, bezpośrednio, pośrednio lub następczo: 

• znaczącego uczestnictwa (definiowanego m.in. jako 20%, lub 40% udziału w głosach, kapitale 

lub zyskach lub nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) 

lub 

• statusu podmiotu dominującego w rozumieniu tej ustawy, 

wobec podmiotu objętego ochroną przewidzianą Ustawą o Kontroli Niektórych Inwestycji. 

Podmioty objęte ochroną Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji to przedsiębiorcy mający siedzibę 

w Polsce w dniu transakcji podlegającej kontroli i będące m.in. spółkami publicznymi w rozumieniu 

Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile przychód ze sprzedaży i usług na terytorium Polski takiej spółki 

publicznej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył 

równowartość 10 milionów euro. 

W przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej 

zawiadomienie Prezesa UOKiK musi zostać dokonane przed opublikowaniem wezwania. W 

pozostałych przypadkach zasadą jest również złożenie uprzedniego zawiadomienia o zamiarze 

dokonania czynności wskazanych powyżej. Podmiot składający zawiadomienie jest obowiązany do 

wstrzymania się od dokonania czynności objętej zawiadomieniem do upływu terminu, w jakim decyzja 

powinna zostać wydana.  

Stosownie do art. 12k Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, inwestycje dokonane bez złożenia 

zawiadomienia albo pomimo wydania decyzji zgłaszającej sprzeciw będą nieważne. Jednak w 

przypadku nabycia pośredniego wskutek czynności dokonanej na podstawie przepisów prawa obcego 

sankcją przewidzianą przez Ustawę o Kontroli Niektórych Inwestycji jest niedopuszczalność 

wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną. 

Ustawa o Kontroli Niektórych Inwestycji przewiduje ponadto m.in. odpowiedzialność karną za nabycie 

lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji bez złożenia wymaganego 

zawiadomienia (kara grzywny do 50 milionów złotych lub kara pozbawienia wolności od sześciu 

miesięcy do pięciu lat albo obie te kary łącznie).   
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20. OPODATKOWANIE 

Podane niżej informacje są oparte na stanie prawnym obowiązującym na Datę Prospektu oraz mają 

charakter ogólny i nie stanowią pełnej i wiążącej analizy skutków związanych z nabyciem, posiadaniem, 

zbyciem lub wykonywaniem praw z akcji przez inwestorów na gruncie polskiego prawa podatkowego.  

Zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnych doradców w celu ustalenia konsekwencji podatkowych, 

które mogą wystąpić w odniesieniu do danego stanu faktycznego. 

Przepisy prawa podatkowego państwa inwestora oraz przepisy prawa podatkowego obowiązujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej, tj. państwa założenia Emitenta, mogą mieć wpływ na opodatkowanie 

dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu papierów wartościowych. 

20.1. Zakres zastosowania ustaw regulujących opodatkowanie podatkiem dochodowym 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym 

dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również 

zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem 

przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej. Przepisy ustawy mają również 

zastosowanie do:  

1. spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:  

a. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o 

podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku 

dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w 

zysku tej spółki, lub  

b. aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia 

zaistnienia zmian w składzie podatników  

- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z 

takiej spółki; 

3. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne 

i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na 

miejsce ich osiągania. 

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.  

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 podatników, 

niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby ani zarządu, uważa się m.in. dochody 

(przychody) z:  
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1. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, 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; 

2. tytułu przeniesienia własności akcji w spółce, lub z tytułu należności będących następstwem 

posiadania tych akcji - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, bezpośrednio lub 

pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

prawa do takich nieruchomości; 

3. tytułu przeniesienia własności akcji w spółce nieruchomościowej; 

4. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub 

potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia; 

5. niezrealizowanych zysków. Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych 

zysków podlega: 

a. przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku 

którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania 

dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku 

pozostaje własnością tego samego podmiotu;  

b. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w 

części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego 

własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do 

innego państwa. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych reguluje przede wszystkim opodatkowanie 

podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową. 

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce 

położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, 

podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).  

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, 

niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się m.in. dochody 

(przychody) z: 

1. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, 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; 

2. tytułu przeniesienia własności akcji w spółce lub z tytułu należności będących następstwem 

posiadania tych akcji - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, bezpośrednio lub 

pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

prawa do takich nieruchomości; 
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3. tytułu przeniesienia własności akcji w spółce nieruchomościowej; 

4. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub 

potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia; 

5. niezrealizowanych zysków. Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych 

zysków podlega:  

a. przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku 

którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania 

dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku 

pozostaje własnością tego samego podmiotu;  

b. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej 

Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której 

Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania 

dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w 

związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.  

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

20.2. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji dopuszczonych 

do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Przychody ze zbycia akcji, w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia, a także z papierów 

wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, w tym także ich zbycia uważa się za 

przychody z zysków kapitałowych.  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest zasadniczo dochód stanowiący sumę 

dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. 

Co do zasady dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego 

źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania 

przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. 

Co do zasady, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest 

ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy 

określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej. Za przychody związane z działalnością 

gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, 

uważa się co do zasady także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Nie uważa się za koszty 

uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji oraz papierów wartościowych; wydatki 

takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji oraz papierów 

wartościowych. 

Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:  

1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu 

latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może 

przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo  



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

273 

2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona 

kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota 

obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

Co do zasady podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w 

wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 

podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Co do zasady podatnicy są obowiązani 

również składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu 

osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i 

w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu 

wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

Podatnicy będący rezydentami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska inwestujący w 

akcje spółek powinni zapoznać się z postanowieniami właściwych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, gdyż mogą one przewidywać inne zasady opodatkowania dochodów z akcji. 

20.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Przychody z odpłatnego zbycia akcji oraz papierów wartościowych uważa się co do zasady za 

przychody z kapitałów pieniężnych. 

Dochodem ze źródła przychodów jest zasadniczo nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad 

kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę 

przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.  

Co do zasady, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z 

odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, chyba że odpłatne 

zbycie akcji oraz papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (co 

spowoduje konieczność rozliczenia tego dochodu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów). 

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika 

uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Dochodem, o którym mowa powyżej jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego 

zbycia akcji oraz odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów 

określonymi na podstawie właściwych przepisów ustawy.  

Przychodami są co do zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku 

kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 

nieodpłatnych świadczeń. Przychód z odpłatnego zbycia akcji oraz papierów wartościowych powstaje 

w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji oraz papierów wartościowych. Nie uważa się za 

koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji oraz papierów wartościowych; 

wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji oraz papierów 

wartościowych. 

Dochodów z odpłatnego zbycia akcji oraz papierów wartościowych nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi według skali podatkowej oraz z dochodami z działalności gospodarczej 

opodatkowanymi liniowo. 

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:  
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1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu 

latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może 

przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo  

2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona 

kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota 

obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

W terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik jest obowiązany we 

właściwym zeznaniu, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych oraz z odpłatnego zbycia akcji oraz obliczyć i wpłacić należny podatek dochodowy. 

Osoby fizyczne są również obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy 

obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 

PLN sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych we właściwych 

przepisach ustawy, w tym również dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

oraz z odpłatnego zbycia akcji. Osoby fizyczne są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację 

o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia 

roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. 

Podatnicy będący rezydentami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska inwestujący w 

akcje spółek powinni zapoznać się z postanowieniami właściwych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, gdyż mogą one przewidywać inne zasady opodatkowania dochodów z akcji. 

20.4. Ogólne zasady opodatkowania przychodów z dywidend oraz innych przychodów 

(dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Przychody z dywidend oraz inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące przychody faktycznie 

uzyskane z tego udziału, uważa się za przychody z zysków kapitałowych. W tych przypadkach 

przedmiotem opodatkowania jest przychód. 

Podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala 

się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). 

Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend oraz inne, wymienione wprost w ustawie, 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (tj. głównie równowartość zysku spółki 

przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten 

kapitał z innych kapitałów, wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne 

kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę 

niebędącą osobą prawną), z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu 

udziału w zyskach spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w punkcie pierwszym powyżej, jest spółka podlegająca w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczypospolita 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; 
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3. spółka, o której mowa w pkt drugim, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale 

spółki, o której mowa w pkt pierwszym; 

4. spółka, o której mowa pkt drugim, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości, określonej w pkt trzecim powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

akcji w określonej wyżej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 

zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po 

dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji, 

w wymaganej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) 

z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest obowiązana do zapłaty 

podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów). 

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do: 

1. spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 

roku w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 

r., L 207, s. 1, ze zm.); 

2. dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 

ich osiągania, przy czym określony w punkcie trzecim powyżej bezpośredni udział procentowy 

w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%; 

3. dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki podlegającej 

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, jeżeli spółka ta spełnia określone powyżej warunki. 

Opisane wyżej zwolnienie stosuje się:  

1. jeżeli posiadanie nie mniej niż 10% akcji, o których była mowa powyżej wynika z tytułu 

własności;  

2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu:  

a. własności,  

b. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze 

zwolnienia, gdyby posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione. 

Omawiane zwolnienie 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. 
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Zwolnienia nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia było:  

1. sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów; 

2. głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu 

transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny. Sposób działania nie jest 

sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający 

rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w 

dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn tych nie zalicza 

się celu skorzystania z opisanego wyżej zwolnienia, sprzecznego z przedmiotem lub celem tych 

przepisów. 

Zasady opodatkowania przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące 

przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi 

dochodowemu, w tym dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 

2.000.000 PLN na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane co do zasady jako płatnicy pobierać w 

dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. 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. Przy weryfikacji warunków 

zastosowania stawki podatku innej niż 19%, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, 

wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest 

obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności 

uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. 

Jeżeli łączna kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, wypłacona 

podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekracza kwoty 2.000.000 zł, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z 

takich tytułów w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym była mowa powyżej, 

stosują to zwolnienie pod warunkiem udokumentowania przez uzyskującą dochody (przychody) z 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych spółkę, mającą siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:  

1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub  

2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez 

właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

W przypadku należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, wypłacanych na 

rzecz spółki podlegającej 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, lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota takich należności wypłacona 

temu podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym, nie przekracza kwoty 2.000.000 zł, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych 

należności, stosują opisane wyżej zwolnienie od zryczałtowanego podatku dochodowego, pod 

warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w 
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stosunku do wypłacanych należności został spełniony warunek polegający na tym, że spółka 

otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

W przypadku gdy wypłata należności z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, płatnik 

pobiera podatek w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez 

niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W 

takim wypadku do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 

pośrednictwem których należność jest wypłacana. 

W przypadku wypłat należności z tytułu: 

1. odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo 

na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników podlegającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 

2. dywidend oraz innych wybranych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 

albo na rachunkach zbiorczych 

- obowiązek poboru zryczałtowanego podatku stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki 

papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. W powyższym przypadku płatnicy pobierają zryczałtowany 

podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów 

wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej 

z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z 

taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 

celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Jeżeli łączna kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekracza 

kwotę 2.000.000 zł, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne będące przedsiębiorcami są, co do zasady, obowiązane jako płatnicy pobrać w dniu dokonania 

wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki – w przypadku dywidend 

oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – 19%, od nadwyżki 

ponad kwotę 2.000.000 PLN 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. 

Wyłącza się stosowanie powyższego przepisu w przypadku dokonywanych do dnia 30 czerwca 2021 r. 

wypłat należności m.in.:  

1. z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na 

rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej 

z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy 

określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, 

jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub 

zarządu tych podatników;  

2. z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na 

rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Powyższe wyłączenie stosuje się, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, 

zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania. 

W przypadku należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, w tym dywidend 

oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych na rzecz 

spółki podlegającej 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, albo zagranicznego zakładu takiej spółki, jeżeli łączna kwota należności 

podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu wypłacona temu podatnikowi w 

obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę 2.000.000 zł, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące wypłat tych należności mogą zastosować 

zwolnienie od zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z powołanymi wcześniej regulacjami 

krajowymi na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia. 

Organ podatkowy, na wniosek złożony przez odpowiedni podmiot, wydaje, pod warunkiem wykazania 

przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków do skorzystania ze zwolnienia na podstawie 

przytoczonych wyżej regulacji krajowych, opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności 

podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (opinia o stosowaniu zwolnienia). W 

przypadkach określonych w ustawie odmawia się wydania opinii o stosowaniu zwolnienia. 

Przepisu nakazującego pobrać podatek w przypadku jeśli kwota należności podlegających 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekroczy 2.000.000 zł nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył 

oświadczenie, że:  

1. posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki 

podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;  

2. po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż 

podstawowa, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, nie posiada wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania 

stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Oświadczenie takie składa kierownik jednostki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, podając 

pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie tego oświadczenia przez pełnomocnika. 

Organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany od kwoty należności podlegających 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekraczającej kwotę 2.000.000 zł. Wysokość podatku do 

zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Wniosek o zwrot podatku może złożyć:  

1. podatnik, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga 

przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy,  

2. płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. 

Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we 

wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, istnieje także na dalszym etapie postępowania w 

odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej dokumentacji. Do 

wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności. 
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Co do zasady, w sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę 

zwrotu. 

Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę składając oświadczenie umożliwiające niepobranie podatku w 

przypadku, jeśli kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu 

przekroczy 2.000.000 PLN lub oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we 

wniosku o zwrot podatku lub we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia oraz co do 

zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do tych wniosków podlega sankcjom przewidzianym 

w Kodeksie Karnym Skarbowym z dnia 10 września 1999 r. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego 

udziału uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. 

Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. 

Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek pobiera się 

co do zasady bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. 

Przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. Jednakże 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. 

Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków 

niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do 

dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się 

charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy 

lub wartości pieniężnych z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend oraz wybranych dochodów (przychodów) z udziału w 

zyskach osób prawnych pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a 

wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego 

podatku dochodowego od dywidend oraz wybranych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób 

prawnych, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych 

tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego. 

Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym 

w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy 

według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz 

wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 
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Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do 

jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów podlegających zryczałtowanemu 

podatkowi dochodowemu, w tym dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych przekracza w roku podatkowym kwotę 2.000.000 zł, płatnik jest obowiązany pobierać 

zryczałtowany podatek dochodowy, stosując podstawową stawkę podatku od nadwyżki ponad kwotę 

2.000.000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, 

wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Wyłącza się stosowanie powyższego przepisu w przypadku dokonywanych do dnia 30 czerwca 2021 r. 

wypłat należności m.in. z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych na rzecz podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium państwa będącego stroną 

zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy 

określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli 

istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem miejsca zamieszkania tych 

podatników. 

Powyższe wyłączenie stosuje się, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, 

zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Przepisu nakazującego pobrać podatek w przypadku jeśli kwota należności podlegających 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekroczy 2.000.000 PLN nie stosuje się, jeżeli płatnik 

złożył oświadczenie, że:  

1. posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki 

podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;  

2. po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo 

zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, 

nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające 

możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Oświadczenie takie składa kierownik jednostki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, podając 

pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie tego oświadczenia przez pełnomocnika. 

Organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany od kwoty należności podlegających 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekraczającej kwotę 2.000.000 zł. Wysokość podatku do 

zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Wniosek o zwrot podatku może złożyć:  

1. podatnik, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga 

przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy,  

2. płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. 

Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we 

wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, istnieje także na dalszym etapie postępowania w 

odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej dokumentacji. Do 

wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności. 

Co do zasady, w sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę 

zwrotu. 
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Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę składając oświadczenie umożliwiające niepobranie podatku w 

przypadku, jeśli kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu 

przekroczy 2.000.000 PLN lub oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we 

wniosku o zwrot podatku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do tego wniosku 

podlega sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym Skarbowym z dnia 10 września 1999 r. 

Jeżeli zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika, w zeznaniu rocznym wykazuje się 

należny podatek dochodowy od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych. 

Podatnicy będącymi polskimi rezydentami podatkowymi są zobowiązani wykazać kwoty dywidend i 

innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w zeznaniu rocznym, jeśli papiery 

wartościowe były zapisane na rachunkach zbiorczych, a tożsamość podatnika nie została ujawniona 

płatnikowi.  

20.5. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany praw 

majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: (i) prawa majątkowe 

wykonywane na terytorium Polski; lub (ii) prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy 

nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność 

cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zamiany podlega 

także podatkowi, jeżeli co najmniej jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeżeli 

zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z 

uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje 

z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. 

Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym, a przy umowie zamiany - na 

stronach czynności. 

Przy umowie sprzedaży i umowie zamiany podstawę opodatkowania stanowi co do zasady wartość 

rynkowa prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na 

podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia 

dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. 

Stawka podatku od umów sprzedaży oraz od umów zamiany, których przedmiotem są prawa majątkowe 

w postaci akcji spółki wynosi co do zasady 1%. 

Zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących 

instrumentami finansowymi: 

1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub 

2. dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

lub 

3. dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; lub 

4. dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

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

- w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
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20.6. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Podatkowi od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne praw majątkowych 

wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, 

dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyńcy.  

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności praw majątkowych. Podstawę opodatkowania 

stanowi co do zasady wartość nabytych praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta 

wartość), ustalona według stanu praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania 

obowiązku podatkowego.  

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.  

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której 

lub po której zostały nabyte prawa majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą 

co do zasady od 3% do 12% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do jakiej 

zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy przewidziane zostały także kwoty wolne od podatku. 

Przy spełnieniu warunków określonych w ustawie nabycie praw majątkowych przez małżonka, 

zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę może korzystać ze zwolnienia od 

podatku od spadków i darowizn. 

Podatkowi nie podlega też m.in. 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. 

20.7. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania 

Na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania czynność nie skutkuje 

osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach 

z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych 

celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).  

Przez korzyść podatkową rozumie się: 

1. niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania 

podatkowego lub obniżenie jego wysokości,  

2. powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,  

3. powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu 

podatku,  

4. brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych 

w pkt pierwszym. 

W takiej sytuacji skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby 

zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Za odpowiednią uznaje się czynność, której 

podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi 

z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem 

ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania nie byłby sztuczny. Czynność odpowiednia może 

polegać także na zaniechaniu działania.  

Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na 

podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.  
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Przepisy te nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej 

było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa powyżej. W takiej sytuacji skutki podatkowe 

określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.  

Jeżeli korzyść podatkowa została osiągnięta w rezultacie dokonania czynności, o której mowa powyżej 

w wyniku zastosowania przepisu ustawy podatkowej określającego warunki przyznania zwolnienia 

podmiotowego lub przedmiotowego, wyłączenia z podstawy opodatkowania, w tym wyłączenia 

przychodów (dochodów) z opodatkowania, lub odliczenia od przychodu, dochodu lub podatku, to skutki 

podatkowe określa się na podstawie stanu prawnego, jaki zaistniałby, gdyby dany przepis ustawy 

podatkowej nie miał zastosowania.  

Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że 

podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób 

działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z 

przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. 

Przy ocenie, czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów 

dokonania czynności, bierze się pod uwagę cele ekonomiczne czynności wskazane przez stronę. 

W rozumieniu niniejszego działu czynność oznacza także zespół powiązanych ze sobą czynności, 

dokonanych przez te same bądź różne podmioty. 

20.8. Informacje o schematach podatkowych 

Na podstawie przepisów dotyczących informacji o schematach podatkowych może powstać obowiązek 

raportowania tzw. schematów podatkowych (zarówno krajowych, jak i transgranicznych). W 

odniesieniu do schematów transgranicznych, przepisy implementują regulacje zawarte w unijnej 

Dyrektywie 2018/822 z dnia 25 maja 2018 (tzw. Dyrektywa DAC6). 

Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych: 

1. Schematy krajowe co do zasady podlegają raportowaniu w sytuacji, gdy: (i) główną lub jedną z 

głównych korzyści ze schematu jest korzyść podatkowa, a zarazem na podstawie istniejących 

okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się 

zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie 

wybrać inny sposób działania, z którym nie wiązałoby się osiągnięcie takiej korzyści, a 

dodatkowo schemat posiada co najmniej jedną z tzw. „ogólnych cech rozpoznawczych” (szeroki 

katalog, obejmujący m.in. sytuacje gdy: dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają 

się na znacznie ujednoliconej dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, które 

nie wymagają istotnych zmian w celu wdrożenia schematu u więcej niż jednego korzystającego, 

istnieje zobowiązanie do zachowania w poufności sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na 

uzyskanie korzyści podatkowej, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wysokości 

korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia, itd.), lub (ii) bez względu na to, jaka jest 

główna korzyść ze schematu (podatkowa czy niepodatkowa) – jeżeli posiada on co najmniej 

jedną tzw. „szczególną” lub „inną szczególną” cechę rozpoznawczą (m.in. wpływ na część 

odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego, 

wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem uzgodnienia u korzystającego jest istotny 

dla danej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz przekracza w trakcie roku 

kalendarzowego kwotę 5.000.000 zł). Schematy krajowe podlegają raportowaniu w sytuacji, 

gdy korzystający jest podmiotem kwalifikowanym (co do zasady jeżeli przychody lub koszty 

korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym 

równowartość 10.000.000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy 

rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2.500.000 euro lub jeżeli 
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korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów podatkowych z takim 

podmiotem); 

2. Schematy transgraniczne (inne niż dotyczące wyłącznie podatku od wartości dodanej, podatku 

akcyzowego lub ceł, oraz niepodlegające odrębnemu raportowaniu na zasadach analogicznych 

do schematów krajowych) co do zasady podlegają raportowaniu w sytuacji, gdy: (i) główną lub 

jedną z głównych korzyści ze schematu jest korzyść podatkowa, a zarazem na podstawie 

istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i 

kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby 

zasadnie wybrać inny sposób działania, z którym nie wiązałoby się osiągnięcie takiej korzyści, 

a dodatkowo schemat posiada co najmniej jedną z tzw. „ogólnych cech rozpoznawczych” (co 

do zasady taka sama lista jak w przypadku schematów krajowych, z określonymi wyjątkami), 

lub (ii) bez względu na to, jaka jest główna korzyść ze schematu (podatkowa czy niepodatkowa) 

– jeżeli posiada on co najmniej jedną „szczególną” cechę rozpoznawczą (nieznacznie 

zmodyfikowany katalog cech rozpoznawczych z Dyrektywy DAC6, takich jak np. 

dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej w więcej niż jednym państwie, ten sam dochód lub majątek 

korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym 

państwie, dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych, 

itp.). 
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21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku 

regulowanym GPW oraz o ich rejestrację w KDPW 

Podstawę prawną Oferty i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu 

na rynku regulowanym ( rynku podstawowym) GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW stanowi uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji akcji zwykłych serii G w trybie subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu w związku z podwyższeniem kapitału 

zakładowego Spółki w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 8 stycznia 2021 r. („Uchwała w Sprawie Podwyższenia”) oraz uchwała nr 27 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu 

ustalonym uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 r.  („Uchwała 

w Sprawie Dopuszczenia”). 

Nowe Akcje zostaną, a Akcje Sprzedawane zostały wyemitowane na podstawie przepisów Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz, odpowiednio, będą oraz są emitowane w złotych polskich. 

Uchwała w Sprawie Podwyższenia oraz Uchwała w Sprawie Dopuszczenia zostały załączone do 

Prospektu (zob. pkt. 26.2 „Załączniki-Uchwała w Sprawie Podwyższenia” oraz pkt. 26.3 „Załączniki-

Uchwała w Sprawie Dopuszczenia”). 

Emitent szacuje, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji 

nastąpi w maju 2021 r. 

KNF zatwierdziła niniejszy Prospekt w dniu 22 marca 2021 r. KNF zatwierdza niniejszy Prospekt 

wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone 

Rozporządzeniem Prospektowym. Takie zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie 

Emitenta oraz jego Akcji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny 

adekwatności inwestowania w Akcje Oferowane oraz Akcje Dopuszczane. 

21.2. Dokumenty udostępnione do wglądu 

W siedzibie Spółki zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty oraz ich kopie: (i) Statut, (ii) 

aktualny odpis z KRS Spółki, (iii) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. Od dnia opublikowana 

Prospektu w okresie jego ważności, Prospekt i ewentualne suplementy do Prospektu, jak również 

komunikaty aktualizujące, informacja o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Indywidualnych i informacja o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, 

informacja o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych 

oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów będą dostępne na stronie internetowej Spółki w 

formie elektronicznej (www.captortherapeutics.pl). 

21.3. Biegli rewidenci 

Rolę niezależnej firmy audytorskiej Spółki pełni Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa („Firma Audytorska”). Firma Audytorska nie jest w żaden sposób 

powiązana ze Spółką. Firma Audytorska jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 

ewidencyjnym 186. 
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Kluczowy biegły rewident Monika Kaczorek (kluczowy biegły rewident nr 9686, wpisany do rejestru 

biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów), w imieniu Firmy 

Audytorskiej (i) przeprowadziła badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego 

oraz wydała opinię z badania bez zastrzeżeń oraz (ii) przegląd Skonsolidowanego Śródrocznego 

Sprawozdania Finansowego. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, nie było 

przypadku rezygnacji lub zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych Spółki. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą. 

21.4. Publiczne oferty przejęcia 

W ciągu ostatniego roku obrotowego ani w trakcie bieżącego roku obrotowego Akcje Istniejące 

nie były przedmiotem żadnej publicznej oferty przejęcia. 

21.5. Informacje pochodzące od osób trzecich 

Z zastrzeżeniem opinii biegłego rewidenta dotyczącej Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania 

Finansowego, raportu z przeglądu Skonsolidowanego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego oraz 

danych zamieszczonych w rozdziale „Otoczenie rynkowe” lub innych rozdziałach Prospektu, które 

pochodziły w szczególności od Komisji Europejskiej, GUS, NBP oraz firm doradczych sektora 

farmaceutycznego, w Prospekcie nie wykorzystano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty 

ekspertów, ani informacji pochodzących od osób trzecich.  

W stopniu, w jakim Spółka jest tego świadoma i w jakim może to ocenić na podstawie informacji 

opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że 

powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. Informacje zostały ponadto 

dokładnie powtórzone. 

21.6. Podmioty zaangażowane w Ofertę 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę.  

Firma Inwestycyjna 

Globalnym Koordynatorem i Współprowadzącym Księgę Popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A. z 

siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. Zgodnie z zawartą umową o pełnienie 

funkcji doradcy przy realizacji Oferty , Firma Inwestycyjna pełni również funkcję współzarządzającego 

budową księgi popytu w procesie budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych, doradza w 

zakresie przygotowania Oferty, co obejmuje doradztwo w zakresie struktury, organizacji i zasad 

przeprowadzenia Oferty oraz jest sporządzającym Prospekt w zakresie wskazanym w oświadczeniu tej 

Firmy Inwestycyjnej. 

Współprowadzącym Księgę Popytu jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – 

Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. 

Zgodnie z zawartą umową o pełnienie funkcji doradcy przy realizacji Oferty, Firma Inwestycyjna pełni 

również funkcję współzarządzającego budową księgi popytu w procesie budowania księgi popytu 

Inwestorów Instytucjonalnych, doradza w zakresie przygotowania Oferty, co obejmuje doradztwo w 

zakresie struktury, organizacji i zasad przeprowadzenia Oferty. 

Firmy Inwestycyjne nie posiadają istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę 

Prospektu nie posiadają akcji Spółki. 
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Doradca Prawny 

W związku z Ofertą kancelaria prawna MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i 

Radcowie Prawni sp.p., al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa („MJH”), świadczy na rzecz Spółki 

usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego. 

Ponadto, MJH świadczyła i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzecz Spółki lub w 

zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 

prawnych. 

Wynagrodzenie doradcy prawnego Spółki nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z 

Oferty. MJH nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu 

nie posiada akcji Spółki. Jednocześnie, Emitent zwraca uwagę, że Maciej Wróblewski, będący 

członkiem Rady Nadzorczej, jest jednocześnie partnerem MJH i doradzał Emitentowi w związku z 

Ofertą, w tym sporządzeniem Prospektu, oraz reprezentował jako pełnomocnik Emitenta i Oferujących 

w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie Prospektu. Powyższa okoliczność może powodować 

wystąpienie potencjalnego konfliktu interesów polegającego na tym, że Maciej Wróblewski, jako 

członek Rady Nadzorczej, mógłby niewłaściwie wykonywać obowiązki nadzorcze względem Zarządu 

Spółki w związku z Ofertą (w tym sporządzeniem Prospektu). Powyższy potencjalny konflikt interesów 

jest mitygowany w ten sposób, że Rada Nadzorcza Spółki sprawuje kolegialny nadzór nad Spółką. 

Oferujący 

Emitent wskazuje, że Oferującymi są Paweł Holstinghausen Holsten oraz Marek Skibiński, którzy są 

jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. W konsekwencji, wskazane osoby jako członkowie Rady 

Nadzorczej będą zaangażowani w Ofertę sprzedając w ramach Oferty – o ile zostanie podjęta taka 

decyzja –Akcje Sprzedawane. 

21.7. Koszty Oferty 

Ze względu na fakt, że na Datę Prospektu nie jest znana Cena Ostateczna Akcji Oferowanych, 

niemożliwe jest precyzyjne określenie wielkości wpływów brutto z emisji Nowych Akcji. 

W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą, Emitent (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz 

Oferujący (w odniesieniu Akcji Sprzedawanych) zobowiązali się zapłacić na rzecz Firm 

Inwestycyjnych oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp. k. (która to spółka 

świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa finansowego związane z Ofertą) wynagrodzenie 

prowizyjne w łącznej wysokości nie większej niż 6,05% wartości zrealizowanej Oferty, rozumianej 

jako iloczyn Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych objętych zapisami 

inwestorów (oraz w pełni opłaconymi) w ramach Oferty.  

Poza prowizją należną Firmom Inwestycyjnym, o której mowa powyżej, na Datę Prospektu Spółka 

szacuje, że łączne pozostałe koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się 

szacunkowo na poziomie ok. 2.100.000 PLN netto i będą obejmowały, między innymi: (i) koszt 

sporządzenia Prospektu, (ii) koszty i wydatki związane z organizacją spotkań z inwestorami oraz 

prezentacji roadshow, usług doradczych w zakresie komunikacji finansowej, PR oraz IR, (iii) 

wynagrodzenia, kosztów i wydatków doradcy prawnego, (iv) koszty usług dotyczących 

Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych, (v) koszty usług badania przez biegłych rewidentów 

Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz przeglądu Skonsolidowanego 

Śródrocznego Sprawozdania Finansowego, (vi) koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, 

GPW, KDPW_CCP, (vii) pozostałe opłaty KDPW, GPW i notarialne, (viii) szacowane koszty 

konsorcjum detalicznego. 

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do 

publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Spółka ani Firmy Inwestycyjne nie będą pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy. 

Kwota wpłacona przez inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną 

prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis (w tym Firmy Inwestycyjnej), zgodnie z regulacjami 

tej firmy inwestycyjnej. Ponadto, inwestor może ponieść ewentualne koszty związane z otwarciem i 

prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor składający zapis na Akcje Oferowane 

nie posiadał takiego rachunku wcześniej. 

21.8. Umowa z animatorem Spółki 

Na Datę Prospektu umowa z animatorem rynku lub Spółki nie została podpisana. Ponadto, na Datę 

Prospektu Spółka nie podjęła decyzji o zawarciu podobnej umowy w przyszłości. 

21.9. Miejsce rejestracji Akcji 

Akcje, w tym Akcje Oferowane, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Książęca 4, 00-498 Warszawa, który będzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych 

akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w stosownych regulacjach. 

Z chwilą rejestracji w KDPW Akcjom Oferowanym zostanie nadany kod ISIN. 
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22. OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE 

ZAWARTE W PROSPEKCIE 
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22.1. Oświadczenie Spółki 

Działając w imieniu Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej odpowiedzialną za 

wszystkie informacje zawarte w Prospekcie, niniejszym oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą 

wiedzą informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

__________________________________ 

Aleksandra Skibińska  

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy 

__________________________________ 

Michał Walczak 

Członek Zarządu – Dyrektor Naukowy 
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22.2. Oświadczenie Oferujących 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w Prospekcie, w 

częściach za które ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, są zgodne ze stanem faktycznym i że w 

tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Sprzedawane 

oraz dokonywanej przeze mnie sprzedaży Akcji Sprzedawanych zamieszczonych w następujących 

fragmentach Prospektu:  

• rozdział „Znaczni akcjonariusze oraz Oferujący” – „Oferujący”,  

• rozdział „Warunki Oferty” z wyłączeniem „Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i 

rejestracja Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych”, „Podanie wyników 

Oferty do publicznej wiadomości” oraz „Notowanie akcji”,  

• rozdział „Gwarancja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji” – „Umowne 

ograniczenia zbywalności Akcji” – „Niektórzy akcjonariusze Spółki”, oraz 

• rozdział „Informacje dodatkowe” – „Koszty oferty”. 

__________________________________ 

Marek Skibiński  

 

__________________________________ 

Paweł Holstinghausen Holsten 
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22.3. Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej 

Działając w imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadczamy, że 

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Firma 

Inwestycyjna jest odpowiedzialna, są zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto 

niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Firmy Inwestycyjnej jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 

zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu: rozdział 

„Warunki Oferty”. 

__________________________________ 

Ryszard Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 

__________________________________ 

Przemysław Kołodziej 

Prokurent 
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22.4. Oświadczenie Doradcy Prawnego 

Działając w imieniu kancelarii prawnej MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i 

Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, za które kancelaria prawna MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj 

i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. jest odpowiedzialna są zgodne ze stanem faktycznym 

oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni 

sp.p. jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym 

Prospekcie, jest ograniczona do następujących rozdziałów i podrozdziałów Prospektu: rozdział „Rynek 

kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji” z wyłączeniem 

podrozdziału „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A.” oraz rozdział „Opodatkowanie”.  

__________________________________ 

Jan Jarmul  

członek Zarządu 
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23. SKRÓTY I DEFINICJE 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im 

poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. 

Akcje akcje Spółki. 

Akcje Dopuszczane (i) 1.757.075 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 

PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (z czego 280.989 akcji jest 

akcjami na okaziciela, a reszta akcjami imiennymi); (ii) 82.449 

akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda; (iii) 97.051 akcji imiennych 

zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 

dziesięć groszy) każda; (iv) 26.925 akcji imiennych serii F o 

wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; 

(v) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 871.500 akcji na okaziciela serii 

G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć 

groszy) każda, (vi) 52.354 akcji imiennych zwykłych serii H o 

wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, 

(vii) 9.082 akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda oraz (viii) 84.143 akcji 

imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda. 

Akcje Istniejące (i) 799.750 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; (ii) 

1.757.075 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda (z czego 280.989 akcji jest 

akcjami na okaziciela, a reszta akcjami imiennymi); (iii) 82.449 

akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda; (iv) 97.051 akcji imiennych 

zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 

dziesięć groszy) każda; (v) 347.643 akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda, (vi) 26.925 akcji imiennych 

zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 

dziesięć groszy) każda, (vii) 52.354 akcji imiennych zwykłych 

serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda, (viii) 9.082 akcji imiennych zwykłych serii I o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda oraz (ix) 

84.143 akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Akcje Oferowane łącznie Akcje Sprzedawane oraz Nowe Akcje. 

Akcje Sprzedawane nie więcej niż 198.000 akcji na okaziciela zwykłych serii B Spółki 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, 

będących przedmiotem Oferty. 

Alternative  

nieistniejąca na Datę Prospektu spółka Alternative Capital 

Denovo Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

z siedzibą w Warszawie, która w wyniku jej rozwiązania została 

wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 23 lutego 2021 r. 

Amerykańska Ustawa o Amerykańska ustawa o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. 
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Papierach Wartościowych (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended). 

CAGR skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. compound annual 

growth rate – CAGR), wskaźnik wykorzystywany do obliczeń 

średniego rocznego wzrostu pewnej wielkości w badanym 

okresie. 

Cena Ostateczna Akcji 

Oferowanych 

ostateczna cena Akcji Oferowanych. 

Data Dopuszczenia lub Dzień 

Dopuszczenia 

oznacza wcześniejszą z następujących dat: (a) dzień, w którym 

Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) 

Ustawy o Ofercie Publicznej albo (b) dzień, w którym co najmniej 

jedna akcja Spółki została zdematerializowana w rozumieniu 

przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

Data Prospektu dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF. 

Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiące 

zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego w 

spółkach notowanych na GPW. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 

Emitent Spółka. 

EUR, euro oficjalna waluta Unii Europejskiej, prawny środek płatniczy w 19 

spośród 28 państwa członkowskich Unii Europejskiej 

uczestniczących w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej 

Unii Europejskiej. 

Firma Audytorska Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 

18, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, 

pod numerem KRS 000086577. 

Firmy Inwestycyjne Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. 

Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000033118 („Globalny Koordynator i Współprowadzący 

Księgę Popytu”) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą 

w Warszawie i adresem: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000026438 („Współprowadzący 

Księgę Popytu”). 

GPW, Giełda, Giełda 

Papierów Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000082312 oraz, o ile z kontekstu nie wynika 

inaczej, rynek regulowany (rynek podstawowy) prowadzony 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAniki_finansowe
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przez tę spółkę. 

GUS Główny Urząd Statystyczny. 

Inwestor Indywidualny osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu 

polskich przepisów dewizowych, jak również osoby prawne i 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

które nie będą brać udziału w procesie budowania księgi popytu 

Inwestor Instytucjonalny Inwestor Kwalifikowany oraz inne osoby, do których zostanie 

przez Firmy Inwestycyjne lub Firmę Inwestycyjną skierowane 

zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu. 

Inwestor Kwalifikowany Inwestor Kwalifikowany w rozumieniu Rozporządzenia 

Prospektowego. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS0000081582 oraz, o ile z kontekstu nie wynika 

inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę  

KDPW_CCP Izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie i 

adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000357452. 

KNF  Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. 

Kodeks Cywilny, KC ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2018.1025 ze zm., tekst jednolity). 

Kodeks Spółek Handlowych, 

KSH 

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz.U.2019.505, tekst jednolity). 

Konwencja o Udzielaniu 

Patentów Europejskich 

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 

października 1973 r. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy. 

MSSF UE Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

zatwierdzone przez Unię Europejską. 

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki. 

NBP Narodowy Bank Polski, polski bank centralny z siedzibą w 

Warszawie. 

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Nowe Akcje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 871.500 akcji na okaziciela serii G 

Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 

każda, będących przedmiotem Oferty. 
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Oferta oferta Akcji Oferowanych prowadzona na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Prospektu. 

Oferujący Paweł Holstinghausen Holsten oraz Marek Skibiński. 

Opcja dodatkowego 

przydziału typu „greenshoe” 

oznacza opcję przyznaną na rzecz firmy inwestycyjnej lub 

instytucji kredytowej w celu objęcia papierów wartościowych 

ponad liczbę objętą ofertą, na podstawie której te podmioty mogą 

nabyć pewną liczbę papierów wartościowych po cenie oferowanej 

przez pewien okres czasu po ofercie. 

Ostateczna Liczba Akcji 

Oferowanych 

ostateczna liczba Akcji Oferowanych, która oferowana jest w 

ramach Oferty. 

PKB produkt krajowy brutto. 

PLN, złoty złoty polski, prawny środek płatniczy na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Prawa do Akcji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 871.500 praw do akcji na okaziciela 

serii G Spółki. 

Prawo Farmaceutyczne ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U.2019.499 ze zm.). 

Prawo Własności Przemysłowej ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Prezes URPL Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. 

Prospekt niniejszy prospekt Spółki. 

Rada Nadzorcza rada nadzorcza Spółki. 

Regulamin Giełdy, 

Regulamin GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

w wersji obowiązującej na Datę Prospektu. 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

w Warszawie, w wersji obowiązującej na Datę Prospektu. 

Regulamin Rady Nadzorczej regulamin Rady Nadzorczej Spółki. 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Rozporządzenie 2019/979 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 

marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych 

informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i 

klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, 
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suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz 

uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 

i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 (Dz. Urz. 

UE L 166/1 z dnia 21 czerwca 2019 r.). 

Rozporządzenie 2019/980 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 

marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, 

treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być 

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 

809/2004 (Dz. Urz. UE L 166/26 z dnia 21 czerwca 2019 r.). 

Rozporządzenie 536/2014 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 536/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia 

dyrektywy 2001/20/WE. 

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 2004/71/WE 

(Dz. Urz. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.). 

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 ze zm.). 

Rozporządzenie o Rynku i 

Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek 

oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U.2019.803). 

Rozporządzenie Prospektowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który 

ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WETekst 

mający znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE L 168/12 z dnia 30 

czerwca 2017 r., ze zm.). 

Rozporządzenie w Sprawie 

Kontroli Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 

r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

(rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia 

przedsiębiorstw). 

Skonsolidowane Roczne 

Sprawozdanie Finansowe 

zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 

zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2017-2019. 

Skonsolidowane Śródroczne śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 
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Sprawozdanie Finansowe okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2020 r. 

Skonsolidowane 

Sprawozdania Finansowe 

łacznie Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz 

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Spółka Zależna Captor Therapeutics GmbH z siedzibą w Allschwil i adresem: 

Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil, wpisana do Szwajcarskiego 

Rejestru Handlowego pod numerem CHE-469.137.510. 

Spółka, Emitent Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. 

Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000756383. 

Statut statut Spółki. 

Strefa Euro unia walutowa następujących państw członkowskich, które 

przyjęły euro jako ich jedyny legalny środek płatniczy: Austria, 

Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, 

Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. 

Szczegółowe Zasady 

Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych, w wersji obowiązującej na Datę Prospektu. 

Szczegółowe Zasady Obrotu 

Giełdowego w systemie UTP 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w 

wersji obowiązującej na Datę Prospektu. 

Uchwała w Sprawie 

Podwyższenia 

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

26 czerwca 2020 r. zmieniona uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Uchwała w Sprawie 

Dopuszczenia 

uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 

czerwca 2020 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw 

do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

zmieniona uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 r. 

UE Unia Europejska. 

Układ PCT Układ o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty 

– PCT) z 19 czerwca 1970 r. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w 

Warszawie. 

USA Stany Zjednoczone Ameryki. 

USD dolar amerykański, prawny środek płatniczy na obszarze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. 

Ustawa o Biegłych 

Rewidentach 

ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089 
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ze zm.). 

Ustawa o Kontroli Niektórych 

Inwestycji 

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 117 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Nadzorze nad 

Rynkiem Kapitałowym 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz.U.2018.14170 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi 

ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 

r. (Dz.U.2018.2286, ze zm.). 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów 

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U.2019.369 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Ofercie Publicznej ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 ze 

zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U.2018.1509 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Prawnych 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U.2019.865 ze zm., tekst jednolity). 

Ustawa o Rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U.2019.351 ze zm., tekst jednolity). 

UTP system informatyczny obsługujący transakcje na GPW (ang. 

Universal Trading Platform). 

VAT podatek od towarów i usług, nakładany na zasadach i w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U.2018.2174 ze zm., tekst jednolity). 

Walne Zgromadzenie walne zgromadzenie Spółki. 

Wytyczne POIR Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z dnia 

16 grudnia 2016 r. 

Wytyczne w Zakresie 

Kwalifikowalności 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 

Zarząd zarząd Spółki. 

Zatwierdzenie Prospektu 

(prospektu) 

zatwierdzając prospekt KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza 

modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w 

sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość 

zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka 

związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka 
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inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów 

wartościowych. 

Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

zwyczajne walne zgromadzenie Spółki. 
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24. SŁOWNIK TERMINÓW BRANŻOWYCH 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im 

poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. 

Allostery (białka 

allosteryczne) 

białka złożone z podjednostek, których struktura przestrzenna (konformacja, 

kształt), zmienia się po przyłączeniu liganda (np. niskocząsteczkowego związku 

chemicznego). Wpływa to istotnie na aktywność białka i/lub jego możliwości 

wiązania innych ligandów. 

Apoptoza naturalny proces zaprogramowanej i podlegającej kontroli śmierci komórki. 

Atrakcyjny cel 

terapeutyczny 

białko, spełniające wszystkie poniższe kryteria:  

• jest zwalidowane, tj. wykazano, że zaburzenia działania tego białka 

odgrywają istotną rolę w inicjacji lub progresji procesu 

chorobotwórczego oraz że farmakologiczna korekta jego działania 

przynosi pożądany efekt terapeutyczny; 

• jest związane z jednostkami chorobowymi, dla których nie opracowano 

do tej pory skutecznych terapii celowanych, lub dostęp do nich jest 

ograniczony dla określonej grupy pacjentów; oraz 

• nie posiada na rynku konkurencji w obrębie danej gałęzi technologicznej 

lub dostępne na rynku są zarejestrowane związki o podobnym 

mechanizmie działania, ale z powodu towarzyszącej im toksyczności, ich 

zastosowanie u niektórych pacjentów jest niemożliwe lub ograniczone. 

B+R prace badawczo-rozwojowe. 

Badania GWAS (ang. genome-wide association studies, GWAS) to badania asocjacyjne w skali 

genomu, czyli równoczesna analiza setek tysięcy polimorfizmów genetycznych 

(tj. zjawisko występowania różnych odmian tego samego genu) rozmieszczonych 

w całym genomie (tj. kompletna informacja genetycznym właściwa dla danego 

gatunku). Takie badania pozwalają na wykrycie asocjacji, czyli związków 

pomiędzy występowaniem danego wariantu genu a obserwowanym efektem, np. 

zmniejszonym lub zwiększonym ryzykiem zachorowania na określone 

schorzenie. 

Badania kliniczne badania, które mają na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku, 

przeprowadzane na ludziach (zdrowych ochotnikach lub pacjentach). 

Badania 

przedkliniczne 

badania, które mają na celu potwierdzenie skuteczności potencjalnego leku w 

zwierzęcych modelach chorób oraz określenie kluczowych parametrów 

farmakokinetycznych, farmakologicznych i profilu bezpieczeństwa 

potencjalnego leku w badaniach w standardzie GLP (Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej) przeprowadzanych na zwierzętach. 

Badanie ADME badania absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i wydalania cząsteczek, ang. 

absorption, distribution, metabolism and excretion. Badania te są ważnym 

elementem procesu rozwoju nowych leków i pozwalają wybrać cząsteczki o 

parametrach, które muszą spełniać związki podawane ludziom w badaniach 

klinicznych. 
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Białka Bcl-2 to rodzina białek, których główną rolą jest ścisła kontrola mitochondrialnej 

ścieżki apoptotycznej, czyli fizjologicznego procesu eliminacji komórek. W tej 

grupie białek wyróżnia się zarówno białka promujące apoptozę (białka 

proapoptotyczne), jak również białka hamujące przebieg apoptozy (białka 

antyapoptotyczne). Zaburzenie równowagi między białkami anty-i 

apoptotycznymi stanowi ważny czynnik przeżycia dla raka. Wysoka ekspresja 

białek antyapoptotycznych i jednoczesna niska ekspresja białek 

proapoptotycznych jest cechą charakterystyczną komórek nowotworowych.  

BID bifunkcjonalne degradery (bispecyficzny induktor degradacji). 

Cas-3 (CL) (ang. cleaved Caspase-3) – pocięta forma białka kaspazy 3, odpowiada za 

aktywację kolejnych kaspaz, co odgrywa kluczową rolę w inicjacji apoptozy 

komórek (tj. w inicjacji naturalnego proces zaprogramowanej i podlegającej 

kontroli śmierci komórki). 

Cel molekularny (ang. protein of interest, PoI) – białko targetowe, w które celuje się, aby uzyskać 

pożądany efekt terapeutyczny. 

Celowana 

degradacja białek 

(ang. targeted 

protein degradation, 

TPD) 

technologia umożliwiająca usuwanie konkretnych białek chorobotwórczych 

dzięki wykorzystaniu naturalnych systemów kontrolnych komórki (usuwaniu 

niepotrzebnych lub zmienionych białek przez wielkocząsteczkowy kompleks 

enzymatyczny służący do degradacji białek naznaczonych ubikwityną (tj. białek 

starych, zmutowanych, rozfałdowanych lub takich, które przestały pełnić swoje 

funkcje)). 

ChL-C choroba Leśniowskiego-Crohna. 

CMC badania przedkliniczne z obszarów chemii, wytwarzania i kontroli, ang. 

chemistry, manufacturing and controls. 

CMPD, CMPD 1, 

CMPD 2 

związki chemiczne, związek chemiczny 1, związek chemiczny 2, skrót 

pochodzący z języka angielskiego (ang. compound, CMPD). 

CRC rak jelita grubego (ang. Colorectal cancer). 

CRO firmy prowadzące badania przedkliniczne i kliniczne na zlecenie, ang. contract 

research organizations. 

CSC nowotworowe komórki macierzyste (ang. cancer stem cells, CSC), populacja 

niezróżnicowanych, samoodnawiających się komórek w guzie nowotworowym, 

która jest odpowiedzialna za chemooporoność, odtwarzanie choroby i 

przerzutowanie. Komórki te mają możliwość przekształcania się we wszystkie 

rodzaje komórek nowotworowych tworzących masę nowotworową.  

Cytokiny białka wydzielane przez niektóre komórki układu odpornościowego w 

odpowiedzi na kontakt z antygenem (czynnikiem wywołującym odpowiedź 

immunologiczną organizmu). Wykazują szerokie i złożone działanie, m.in. mogą 

wywoływać reakcję zapalną, zmieniać tempo metabolizmu w organizmie, 

gwałtowny rozwój, czy też rozmnażanie się i pobudzenie komórek. Niewłaściwe 

poziomy niektórych cytokin mają związek z występowaniem wielu chorób, stąd 

badanie cytokin i ich poziomu we krwi przeprowadza się w diagnostyce wielu 



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

304 

chorób. 

Cytopenia stan, w którym obserwuje się niższy niż zazwyczaj poziom danego typu 

dojrzałych komórek krwi. Ma wiele form np. anemia – niska liczba krwinek 

czerwonych, leukopenia – niska liczba krwinek białych, trombocytopenia  - niski 

poziom płytek krwi, pancytopenia – niska liczba krwinek czerwonych i białych 

oraz płytek krwi). Przyczyny cytopenii mogą być różnorodne a wśród 

najczęstszych wymienia się infekcje, skutki uboczne leków, skutki uboczne 

terapii np. anty-nowotworowych, autoimmunologiczną destrukcję komórek krwi 

(cytopenia autoimmumologicza, ang. autoimmune cytopenia) czy też 

niedostateczną produkcję komórek krwi przez szpik kostny (cytopenia oporna, 

ang. refractory cytopenia) 

Degradacja 

proteasomalna 

rozkład białek, głównie naznaczonych ubikwityną, na mniejsze cząsteczki tzw. 

oligopeptydy, przy udziale proteasomu (tj. wieloenzymatycznego kompleksu 

białkowego). Pełni istotną rolę w usuwaniu białek o zaburzonej budowie lub 

funkcjonalności, a także białek obcych dla komórki, np. białek wirusowych. 

Degron specyficzna sekwencja aminokwasowa (pierwszorzędowa struktura białka) lub 

modyfikacje aminokwasów występujące w białkach, które odczytywane są przez 

aparat komórkowy jako sygnał do degradacji białka. Degrony odgrywają istotną 

rolę w regulacji poziomu białek, zarówno prawidłowych jak i patologicznych, 

zapewniając homeostazę komórki. 

DLBCL (ang. diffuse large B-cell lymphoma) – chłoniak rozlany z dużych komórek B. 

DMSO (ang. dimethyl sulfoxide) - dimetylosulfotlenek, (CH3)2SO – organiczny związek 

chemiczny z grupy sulfotlenków. Używany jest jako odczynnik analityczny i 

chemiczny oraz rozpuszczalnik. 

Dysplazja 

morfologii 

jest efektem chorób (tj. zespoły mielodysplastyczne) charakteryzujących się 

upośledzeniem procesu tworzenia krwinek w wyniku nieprawidłowego 

funkcjonowania krwiotwórczych komórek macierzystych. W badaniu 

morfologicznym krwi, pod mikroskopem obserwuje się krwinki zniekształcone, 

tzw. dysplastyczne. Od prawidłowych krwinek różnią się wyglądem (np. są 

większe, mają inny kształt). 

EMA Europejska Agencja Leków, ang. European Medicines Agency. 

Embriogeneza rozwój zarodkowy, czyli rozwój zarodka rozpoczynający się w chwili 

zapłodnienia, aż do momentu wydostania się zarodka z osłon jajowych (u 

organizmów jajorodnych) lub opuszczenia układu rozrodczego samicy (u 

organizmów żyworodnych). 

Enzymy w większości białka – katalizatory, przyspieszające specyficzne reakcje 

chemiczne poprzez obniżanie ich energii aktywacji, czyli energii niezbędnej do 

zapoczątkowania reakcji. 

FDA Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, ang. Federal Drug Administration. 

Genomika 

funkcjonalna 

dziedzina biologii molekularnej zajmująca się poznaniem funkcji wszystkich 

genów w genomie (tj. kompletnym materiale genetycznym właściwym dla 
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danego gatunku). 

GCPR receptory sprzężone z białkami G, które stanowią jedną z najliczniejszych grup 

receptorów białkowych odpowiedzialnych za przenoszenie sygnałów do wnętrza 

komórki. 

GLP Dobra Praktyka Laboratoryjna, ang. Good Laboratory Practice. 

HCC  rak wątrobowokomórkowy (łac. carcinoma hepatocellulare, HCC 

ang. hepatocellular carcinoma), nowotwór złośliwy wątroby wywodzący się z 

hepatocytów (komórek wątrobowych). Choroba najczęściej rozwija się na 

podłożu marskości wątroby i jest ostatnim etapem sekwencji zmian 

patologicznych: ostre uszkodzenie (zapalenie) prowadzi do zapalenia 

przewlekłego, które w konsekwencji daje marskość, na której podłożu powstaje 

rak. Najważniejszymi czynnikami etiologicznymi są wirusowe zapalenie wątroby 

typu B i C, toksyny, takie jak alkohol czy aflatoksyna, a także zaburzenia 

metaboliczne. Stanowi od 80% do 90% pierwotnych nowotworów złośliwych 

wątroby, piąty pod względem częstości występowania na świecie (trzecia 

przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych). Częściej występuje u 

mężczyzn niż u kobiet.  

HEK293 linia komórkowa wyprowadzona z embrionalnych ludzkich komórek nerek, jest 

modelową linią komórkową stosowaną do różnorodnych testów laboratoryjnych 

Hit związek niskocząsteczkowy wykazujący pożądaną aktywność. 

Immunogenny wywołujący reakcję odpornościową organizmu. 

Inhibitor substancja (cząsteczka) chemiczna, która blokuje reakcje biochemiczne lub 

proces biologiczny. 

Interferencja RNA zjawisko wyciszania albo wyłączenia ekspresji genu przez dwuniciowy kwas 

rybonukleinowy (dsRNA, ang. double stranded RNA) o budowie i sekwencji 

zbliżonej do sekwencji DNA wyłączanego genu. 

In-vitro badania wykonywane poza żywym organizmem, w warunkach laboratoryjnych. 

In-vivo badania prowadzone na zwierzętach. 

Kandydat na lek związek chemiczny o wysokim potencjale terapeutycznym (wykazanym 

przynajmniej w układzie eksperymentalnym) oraz o pożądanych właściwościach 

farmakologicznych, który nie został jeszcze zarejestrowany jako lek. 

Karcynogeneza inaczej nowotworzenie to wieloetapowy proces prowadzący do powstawania 

nowotworu. Związany jest on z nagromadzeniem zmian na poziomie DNA 

komórki. W ich efekcie dochodzi do upośledzenia lub wzmocnienia ekspresji 

genów zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego: protoonkogenów, 

antyonkogenów (genów supresorowych) lub genów naprawy DNA (tzw. genów 

mutatorowych). Karcynogeneza jest procesem wieloletnim, najczęściej 

wywoływana czynnikami rakotwórczymi. Różny jest okres trwania i szybkość 

przechodzenia komórki do poszczególnych etapów, zależy to od rodzaju 

nowotworu i tkanki, z której się wywodzi.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekspresja_genu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_rybonukleinowe
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=DsRNA&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gen


 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

306 

Kinazy grupa enzymów białkowych, biorąca udział w regulacji wszystkich funkcji żywej 

komórki. Dysregulacja aktywności kinaz jest częstą przyczyną chorób, 

zwłaszcza nowotworowych. 

Leukopenia stan, w którym liczba leukocytów, czyli białych krwinek spada poniżej ustalonej 

normy. Objawem jest obniżenie odporności organizmu, co prowadzi do ciężkich 

infekcji, które mogą prowadzić nawet do śmierci.   

Ligand cząsteczka (związek chemiczny) o niskiej masie molekularnej wykazująca 

wiązanie się np. do białek. 

Ligandy CRBN cząsteczki o niskiej masie molekularnej wykazujące specyficzne wiązanie do 

ligazy CRBN.  

Ligandy ligaz niskocząsteczkowe związki chemiczne, specyficznie i selektywnie wiążące 

wybraną ligazę E3 (tj. ligazy ubikwityny, biorącej udział w ubikwitylacji białek). 

Związki o takich właściwościach mogą zostać wykorzystane do konstrukcji 

bifunkcjonalnych degraderów, zbudowanych z liganda ligazy E3, liganda 

wybranego celu molekularnego oraz ich łącznika. Dodatkowo, ligand ligazy 

może, ale nie musi powodować dodatkowe efekty biologiczne (np. hamowanie 

oddziaływań białko-białko, wpływanie na aktywność ligazy).  

Ligaza enzym katalizujący powstawanie wiązań chemicznych pomiędzy dwiema 

cząsteczkami, przy wykorzystaniu do tego energii pochodzącej z hydrolizy ATP 

(Adenozyno-5′-trifosforan, nośnik energii) lub innym trójfosforanie. 

Ligaza cereblon, 

Ligaza CRBN 

jest składnikiem kompleksu białkowego należącego do rodziny Cullin RING, 

który specyficznie rozpoznaje różne białka komórkowe i powoduje ich 

ubikwitylację, czyli naznaczenie ubikwityną, co prowadzi do degradacji białka. 

Specyficzność substratowa tej ligazy, czyli sposób w jaki rozpoznaje ona inne 

białka, może być modyfikowana za pomocą związków chemicznych, które wiążą 

się do powierzchni ligazy. Ma to konsekwencje w postaci zmiany aktywności 

układu immunologicznego i tym samym niesie ze sobą istotny potencjał 

terapeutyczny w leczeniu np. różnego rodzaju nowotworów.  

Ligaza E3 , Ligaza 

ubikwityny, LiLis 

ligaza E3 (synonim: ligaza ubikwityny) – bierze udział w procesie ubikwitylacji 

białek, czyli przyłączeniu ubikwityny do białka docelowego poprzez wiązanie 

izopeptydowe, w konsekwencji czego białka są kierowane do degradacji.   

Limfocyty  to jedne z rodzajów leukocytów czyli białych krwinek. Pełnią różne funkcje m.in. 

są odpowiedzialne za rozpoznawanie antygenu (tj. czynnik aktywujący układ 

odpornościowy np. białko na powierzchni bakterii, bakterie, wirusy), 

wytwarzanie przeciwciał, wydzielanie cytokin, zabijanie komórek docelowych. 

Obniżony poziom limfocytów bywa typowym objawem niektórych nowotworów, 

szczególnie dotyczących układu krwiotwórczego, np. białaczek i chłoniaków.  

Lizat komórkowy zawartość komórek po dezintegracji błony komórkowej. 

Modelowanie 

molekularne 

zbiór technik obliczeniowych, które służą do modelowania i przewidywania 

właściwości cząsteczek lub układów ponadcząsteczkowych, szeroko stosowane 

do wspomagania procesu projektowania leków. 
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Neosubstraty białka rozpoznawane przez ligazy i znakowane za pomocą ubikwityny do 

późniejszej degradacji, lecz dopiero po podaniu specyficznych leków 

immunomodulujących (IMiDs, ang. immunomodulatory drugs). Leki te 

modyfikują powierzchnię ligaz w taki sposób, że wchodzą one w interakcję z 

białkami, z którymi w naturalnych warunkach nie reagują. Najbardziej znane 

neosubstraty to czynniki transkrypcyjne IKZF1 (Ikaros) oraz IKZF3 (Aiolos) - 

białka regulujące produkcję innych białek poprzez wpływ na ekspresję genów.  

Neutropenia to stan hematologiczny, polegający na obniżeniu liczby granulocytów 

obojętnochłonnych (neutrofilów) we krwi obwodowej poniżej normy. Neutrofile  

zaliczane są do krwinek białe, które odpowiedzialne są za utrzymywanie 

odporności organizmu. Ich niedostatek objawia się częstymi zakażeniami 

bakteryjnymi, wirusowymi lub grzybiczymi. 

NF-kB (ang. nuclear factor κB, nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated 

B cells) - kompleks białkowy działający jako czynnik transkrypcyjny. Odgrywa 

kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej na infekcję. Zaburzenia 

w regulacji NF-κB są powiązane z nowotworami, zapaleniami oraz chorobami 

autoimmunologicznymi, wstrząsem septycznym, zakażeniami wirusowymi, oraz 

niewłaściwym rozwojem układu odpornościowego. 

NLPZ niesteroidowe leki przeciwzapalne. 

NSCLC niedrobnokomórkowy rak płuc. 

NZJ nieswoiste zapalenie jelit. 

Onkogeneza inaczej nowotworzenie, proces prowadzący do powstawania nowotworu. 

Związany jest z nagromadzeniem się w komórce zmian genetycznych i 

epigenetycznych, w efekcie których dochodzi do zaburzenia  ekspresji genów 

zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego. Zmieniona komórka ulega 

niekontrolowanym podziałom i staje się niewrażliwa na sygnały kierujące ją na 

drogę samobójczej śmierci. 

PARP (FL) poli (ADP-ryboza) polimerazy (pełna długość), polimerazy PARP (CL) - poli 

(ADP-ryboza) (forma cięta) – bierze udział w procesie apoptozy. 

Patogeneza mechanizm powstawania choroby. 

Plazmoblasty 
niedojrzałe komórki plazmatyczne będące częścią układu odpornościowego, 

powstałe w wyniku pobudzenia limfocytów B do odpowiedzi immunologicznej.  

Aktywowany (pobudzony) limfocyt B może się zróżnicować do m.in. 

plazmoblastu, będącego prekursorem komórek plazmatycznych produkujących 

duże ilości przeciwciał.  

Proliferacja 

komórek 

silne rozrastanie się komórek, gwałtowny rozwój, rozmnażanie się. 

Proteasom Wielkocząsteczkowy agregat enzymatyczny służący do degradacji białek 

naznaczonych ubikwityną (tj. białek starych, zmutowanych, rozfałdowanych lub 

takich, które przestały pełnić swoje funkcje). 
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Proteomika dziedzina nauki zajmująca się badaniem białek, ich funkcji, ekspresji i zależności 

między nimi. Dotyczy badań białek na dużą skalę (tzn. całych proteomów), czyli 

wszystkich białek występujących w organizmie w ciągu całego życia. Badania 

proteomiczne umożliwiają m.in. porównanie profili białkowych osób zdrowych 

i chorych w celu wykrycia różnic. Białka ekspresjonowane w odmienny sposób u 

osób chorych, w porównaniu do osób zdrowych, stają się biomarkerami 

konkretnego stanu patologicznego. Analiza profili białkowych w komórce po 

zastosowaniu związku degradującego konkretne białko pozwala na określenie 

jego selektywności.  

Resekcja rodzaj zabiegu operacyjnego polegający na usunięciu narządu bądź jego części z 

powodu istniejącej choroby. Wyróżnia się resekcje całkowite, polegające na 

całkowitym usunięciu całego narządu oraz częściowe, pozostawiające mniejszą 

czy większą część narządu wewnętrznego. W nauce, resekcję przeprowadza się 

jako punkt końcowy eksperymentów in vivo w celu analizy efektywności i 

toksyczności testowanych substancji.   

RZS reumatoidalne zapalenie stawów. 

SCLC drobnokomórkowy rak płuc. 

SPR (ang. surface plasmon resonanse) - powierzchniowy rezonans plazmonowy. 

Technika służąca do badania powinowactwa związków do białek. Sensorgramy 

SPR pośrednio pozwalają na określenie jak mocne jest wiązanie w stanie 

równowagi, jaka jest kinetyka oddziaływań, jaka jest specyficzność oddziaływań. 

Szlak (lub ścieżka) 

sygnalna (lub 

sygnałowa) Wnt 

Kanoniczna ścieżka sygnałowa Wnt. Szlak sygnałowy odgrywający istotną rolę 

w regulacji takich procesów jak embriogeneza (rozwój zarodka), różnicowanie, 

przeżywalność i proliferacja komórek (namnażanie komórek). W transdukcji 

sygnału (przekazywanie sygnału) uczestniczy wiele białek, z których 

najważniejszym mediatorem jest β-katenina. W stanie braku pobudzenia ścieżki 

β-katenina podlega procesowi degradacji proteasomalnej. Aktywacja szlaku przez 

białka sekrecyjne prowadzi do translokacji β-kateniny z cytoplazmy do jądra 

komórkowego, gdzie w wyniku oddziaływania β-kateniny z czynnikiem 

transkrypcyjnym TCF/LEF dochodzi do zwiększenia ekspresji wielu genów 

docelowych ścieżki Wnt. Zaburzenia w funkcjonowaniu szlaku Wnt stwierdzono 

w wielu stanach patologicznych, m.in. w różnych typach nowotworów oraz 

w chorobach neurodegeneracyjnych i metabolicznych. 

Ścieżka (lub szlak) 

sygnalna (lub 

sygnałowa) 

kaskada procesów biochemicznych, katalizowana za pomocą szeregu białek, 

która jest wyzwalana sygnałami pochodzącymi z zewnątrz komórki lub z jej 

wnętrza, prowadząca do wywołania fizjologicznej reakcji komórki. 

TNBC potrójnie negatywny rak piersi. 

TNF (ang. tumor necrosis factor) - czynnik martwicy nowotworu – cytokina związana 

z procesem zapalnym, produkowana głównie przez 

aktywne monocyty i makrofagi. 

Toczeń 

rumieniowaty 

wielonarządowa choroba autoimmunologiczna, potocznie zwana toczniem. 

Choroba związana z zaburzeniami układu odpornościowego, w wyniku których 
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układowy, TRU organizm produkuje autoprzeciwciała, skierowane przeciwko swoim komórkom. 

W konsekwencji dochodzi do procesu zapalnego, który uszkadza tkanki oraz 

narządy wewnętrzne, głównie skórę, stawy, nerki, serce, mózg i płuca. Toczeń 

rumieniowaty układowy może mieć bardzo ciężki przebieg, łącznie z 

przypadkami śmiertelnymi. 

Trombocytopenia małopłytkowość, czyli niedobór płytek krwi. Jest najczęstszą ze skaz 

krwotocznych. Objawia się wybroczynami w skórze i w błonach śluzowych, 

nawracającymi krwawieniami najczęściej z dziąseł, nosa, przewodu 

pokarmowego. Mogą pojawiać się krwotoki z dróg rodnych i ośrodkowego 

układu krwionośnego.  

Ubikwitylacja proces enzymatycznej modyfikacji białek następujący przez 

przyłączenie cząsteczek ubikwityny. Naznaczone ubikwityną białko jest 

kierowane zwykle do proteasomu, gdzie następuje jego degradacja. Proces 

ubikwitylacji wymaga obecności enzymu E1 – aktywującego ubikwitynę, enzymu 

E2 – wiążącego ubikwitynę oraz ligazy ubikwityny – ligazy E3. 

Ubikwityna małocząsteczkowe białko o masie 8,6 kDa, obecne we wszystkich komórkach 

eukariotycznych;  pełni kluczową rolę w ubikwitylacji, czyli naznaczaniu białek, 

które mają ulec degradacji.  

Western Blot metoda stosowana w biologii molekularnej służąca do wykrywania określonych 

białek. Technika ta obejmuje przygotowanie próbek z mieszaniną 

białek, elektroforezę, przeniesienie rozdzielonych białek z żelu na membranę, 

inkubację z odpowiednimi przeciwciałami i detekcję pożądanego białka. 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization). 

Zespoły 

mielodysplastyczne , 

Mielodysplazja, 

MDS 

(ang. myelodysplastic syndrome) to grupa chorób charakteryzujących się 

upośledzeniem procesu tworzenia krwinek w wyniku nieprawidłowego 

funkcjonowania krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. hematopoietic 

stem cells, HCS) w szpiku. W zaawansowanej postaci prowadzi do ciężkiej 

niedokrwistości i szybkiej progresji do ostrej białaczki szpikowej. Choroba ta 

dotyka osoby w każdym wieku, choć zdecydowanie częściej (w 80%) występuje 

u osób po 60 roku życia. MDS występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet.  
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

SKONSOLIDOWANYCH HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH  

 
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. 

 
 
Sprawozdanie z badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych  

Opinia  

Na potrzeby sporządzenia Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Delegowanego Komisji (WE) nr 2019/980 z dnia 14 marca 2019 roku 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do 

formatu, treści, weryfikacji zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z 

ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym, i uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 („Rozporządzenie”), 

przeprowadziliśmy badanie załączonych skonsolidowanych historycznych informacji 

finansowych Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. (Grupa Kapitałowa”), w której 

jednostką dominującą jest Captor Therapeutics S.A („Jednostka dominująca) z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ulicy Duńskiej 11, obejmujących skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 

finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 

grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z wyników i pozostałych dochodów, 

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata zakończone w dniach 31 grudnia 2019 

roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku oraz dodatkowe informacje i 

objaśnienia („załączone skonsolidowane historyczne informacje finansowe”) za wszystkie 

te lata. 

 

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane historyczne informacje  

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej 

na dzień 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku oraz 

jej wyniku finansowego za lata obrotowe od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 

grudnia 2019 roku, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz od 

dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przepływów pieniężnych za 

lata obrotowe zakończone w tych dniach zgodnie z mającymi zastosowanie 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

 

- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa 

oraz statutem Jednostki dominującej. 
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Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz 

innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 

r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych 

rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 

tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność 

biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych. 

Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy Kapitałowej zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych 

księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych 

rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania 

sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z 

tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły 

rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółek Grupy Kapitałowej zgodnie z 

wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę dla naszej opinii.  

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za 

skonsolidowane historyczne informacje finansowe 

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych, które przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię 

Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Grupę 

przepisami prawa i  statutem Jednostki dominującej, a także za kontrolę wewnętrzną, którą 

Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych niezawierających istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając skonsolidowane historyczne informacje finansowe, Zarząd Jednostki 

dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania 

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Grupy Kapitałowej, albo 

zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 

zaniechania działalności. 
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Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są 

zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane historyczne informacje finansowe spełniały 

wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o 

rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej 

Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości 

finansowej. 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy skonsolidowane historyczne 

informacje finansowe jako całość nie zawierają istotnego zniekształcenia spowodowanego 

oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. 

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie 

przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 

Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli 

można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje 

gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tych skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej ani 

efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej 

obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 

sceptycyzm, a także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych spowodowanego oszustwem lub błędem, 

projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i 

uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 

podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia 

wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 

oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w 

błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, 

ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy 

Kapitałowej; 

 

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 

zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez 

Zarząd Jednostki dominującej; 
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- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki 

dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na 

podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze 

zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność 

Grupy Kapitałowej do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że 

istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym 

sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanych 

historycznych informacjach finansowych lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, 

modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania 

uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, 

jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa Kapitałowa 

zaprzestanie kontynuacji działalności; 

 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane historyczne 

informacje finansowe przedstawiają będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w 

sposób zapewniający rzetelną prezentację; 

 

- uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji 

finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy Kapitałowej w 

celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 

Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy 

Kapitałowej i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania. 

Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej informacje o, między innymi, 

planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach 

badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy 

podczas badania. 
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW 
 

 
Numer 
noty 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

 31.grudnia.2019 31.grudnia.2018 31 grudnia 2017 

Działalność kontynuowana        
Przychody z usług badań i rozwoju 12.1 0 16 474 
Koszt własny sprzedanych usług 12.3,-12.5 0 0 95 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  0 16 379 

  
   

Pozostałe przychody operacyjne 12.2 15 968 9 893 2 657 
Koszty prac badawczych 12.3,-12.5 19 216 10 650 2 497 
Koszty ogólne projektów 12.3,-12.5 2 133 1 591 388 
Koszty ogólnego zarządu 12.3,-12.5 2 442 1 104 279 
Pozostałe koszty operacyjne 12.6 32 694 5 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -7 855 -4 130 -133 
Przychody finansowe 12.7 2 4 0 
Koszty finansowe 12.8 452 296 47 
Zysk (strata) brutto   -8 306 -4 422 -180 
Podatek dochodowy 14 0 0 0 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  -8 306 -4 422 -180 
Zysk (strata) netto za okres  -8 306 -4 422 -180 
Akcjonariuszom jednostki dominującej  -8 306 -4 422 -180 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW 
 

 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

okres 12 
miesięcy 

zakończony 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

 31.grudnia.2019 31.grudnia.2018 31 grudnia 2017 
 

Zysk (strata) netto za okres -8 306 -4 422 -180 
    
Inne całkowite dochody 0 0 0 
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów 0 0 0 
Inne całkowite dochody netto 0 0 0 
Całkowity dochód netto za okres -8 306 -4 422 -180 
Przypadający:    
Akcjonariuszom jednostki dominującej -8 306 -4 422 -180 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

Numer 
noty 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

okres 12 miesięcy 
zakończony 

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

AKTYWA        

Aktywa trwałe 17,19 10 604 11 272 3 015 

Nakłady na prace rozwojowe (w toku)  180 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 17 10 355 11 174 2 873 

Wartości niematerialne 19 57 86 142 

Inne aktywa długoterminowe 21 12 12 0 

Aktywa obrotowe  14 694 6 789 2 109 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym: 22 1 880 4 024 515 

- należności z tytułu wpłat na poczet kapitału 22  1 602  
Rozliczenia międzyokresowe  472 317 7 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 12 342 2 448 1 587 

SUMA AKTYWÓW  25 298 18 061 5 124 

     
PASYWA        
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej) 

 
4 278 3 431 144 

Kapitał podstawowy 25.1 359 359 359 

Niezarejestrowany kapitał podstawowy 25.1  -12  

Kapitał zapasowy 25.2 16 843 3 810 0 

Pozostałe kapitały rezerwowe 25.3 18 3 893 0 

Pozostały kapitał rezerwowy z umorzonych akcji 25.3 0 18 0 

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty  -4 636 -215 -35 

Wynik okresu bieżącego  -8 306 -4 422 -180 
Kapitał własny ogółem 25 4 278 3 431 144 

Zobowiązania długoterminowe 26 5 786 7 396 1 446 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 26 53 23 4 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 26.3 214 211 256 

Zobowiązania z tytułu leasingu 28.1 5 519 7 162 1 186 

Zobowiązania krótkoterminowe  28 15 234 7 234 3 535 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 28.1 2 981 2 809 599 

- zobowiązania z tytułu leasingu 28.1 4 551 3 484 1 392 

- rezerwy na zobowiązania 26 204 620 24 

- pozostałe pasywa/przychody przyszłych okresów 28.2 7 497 321 1 520 

Zobowiązania razem 26,27,28 21 020 14 630 4 980 

SUMA PASYWÓW  25 298 18 061 5 124 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 okres 12 miesięcy 

zakończony 
okres 12 miesięcy 

zakończony 
okres 12 miesięcy 

zakończony 
 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA       

Zysk (strata) netto -8 306 -4 422 -180 

Podatek dochodowy  0 0 0 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 306 -4 422 -180 

Korekty: 12 701 2 291 2 277 

Amortyzacja  4 458 2 586 600 

Odsetki 452 296 47 

Program opcji menadżerskich 550 0 0 

Zmiana stanu należności 542 -1 907 -511 

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 172 2 210 599 

Zmiana stanu rezerw  -386 615 28 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 021 -1 509 1 514 

Zmiana stanu innych aktywów -108 0 0 

Inne korekty 0 0  0  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 395 -2 131 2 097 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA       

I. Wpływy 0 0 0 

II. Wydatki 229 100 0 

Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne 229 100 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -229 -100 0 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA       

I. Wpływy 10 201 6 100 375 

Wpływy z emisji akcji 10 201 6 100 158 

Wpływy z udzielonych kredytów, pożyczek 0 0 217 

II. Wydatki 4 473 3 008 888 

Wydatki z tytułu kredytów / pożyczek 0 47 0 

Wydatki z tytułu odsetek i prowizji 452 296 47 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 021 2 665 841 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 728 3 092 -513 

Przepływy pieniężne razem 9 894 861 1 584 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 894 861 1 584 

Środki pieniężne na początek okresu 2 448 1 587 3 

Środki pieniężne na koniec okresu 12 342 2 448 1 587 

- środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 47 0 0 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

(w tysiącach złotych) 
Kapitał 
podstawowy 

Niezarejestr
owany 
kapitał  

Kapitał 
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 
rezerwowe 

Pozostały 
kapitał 
rezerwowy z 
umarzanych 
akcji 

Zyski 
zatrzymane/ 
niepokryte 
straty 

Różnice z 
przeliczeń 
kursowych 

Kapitał 
własny 
właścicieli 
jednostki 
dominującej 

Udziały 
niekontroluj
ące 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 
(przed korektą) 

359 -12 3 809 3 893 18 -4 637 0 3 431 0 3 431 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku (po korekcie) 359 -12 3 809 3 893 18 -4 637 0  3 431 0  3 431 

Zysk / strata za okres 0 0 0 0 0 -8 306 0 -8 306 0 -8 306 

Całkowite dochody za okres  ogółem 0 0 0 0 0 -8 306 0 -8 306 0 -8 306 

Emisja akcji serii C2 i D 12 0 8 584 0 0 0 0 8 596 0 8 303 

Rejestracja emisji akcji C1 -12 12 3 899 -3 899 0 0 0 6 0 6 

Program opcji menadżerskich 0 0 550 0 0 0 0 550 0 550 

Umorzenie udziałów 0   18 -18   0  0 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku 359 0 16 843 18 0 -12 943 0 4 278 0 4 278 
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(w tysiącach złotych) 
Kapitał 
podstawowy 

Niezarejestro
wany kapitał  

Kapitał 
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 
rezerwowe 

Pozostały 
kapitał 
rezerwowy z 
umarzanych 
akcji 

Zyski 
zatrzymane/ 
niepokryte 
straty 

Różnice z 
przeliczeń 
kursowych 

Kapitał 
własny 
właścicieli 
jednostki 
dominującej 

Udziały 
niekontrolują
ce 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 
(przed korektą) 

359 0 0 0 0 -215 0 144 0 144 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku (po korekcie) 
359 0 0 0 0 -215 0 144 0 144  

Zysk / strata za okres 0 0 0 0 0 -4 422 0 -4 422 0 -4 422 

Całkowite dochody za okres  ogółem 0 0 0 0 0 -4 422 0 -4 422 0 -4 422 

Emisja akcji serii B 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

Emisja akcji serii B (Agio) 0 0 3 773 0 0 0 0 3 774 0 3 774 

Niezarejestrowana emisja akcji serii C 0 6 0 3 893 0 0 0 3 899 0 3 899 

Udziały i akcje własne umorzone -36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 

Udziały i akcje własne do umorzenia 0 -18 0 0 18 0 0 0 0 0 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 359 -12 3 809 3 893 18 -4 637 0 3 431 0 3 431 
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(w tysiącach złotych) 
Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 
rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane/ 
niepokryte 
straty 

Różnice z 
przeliczeń 
kursowych 

Kapitał własny 
właścicieli 
jednostki 
dominującej 

Udziały 
niekontrolując
e 

Kapitał własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku 
5 0 0 -35 0 -30 0 -30 

(przed korektą) 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku 
5 0 0 -35 0 -30 0 -30 

(po korekcie) 

Zysk / strata za okres 0 0 0 -180 0 -180 0 -180 

Całkowite dochody za okres  ogółem 0 0 0 -180 0 -180 0 -180 

Emisja akcji 354 0 0 0 0 354 0 354 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku 359 0 0 -215 0 144 0 144 
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ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJACE 

1. Informacje ogólne 

Jednostka dominująca - Spółka Captor Therapeutics S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30.12.2015 jako spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością pod nr KRS 00000594615, a następnie została przekształcona w spółkę akcyjną.  

Przekształcenie spółki Captor Therapeutics Sp. z o.o. w spółkę Captor Therapeutics S.A. nastąpiło w trybie art. 551 Kodeksu Spółek Handlowych, 
na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Captor Therapeutics Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2018 roku, objętej 
aktem notarialnym za rep. A nr 6456/2018, sporządzonym przez notariusz Małgorzatę Kieruzal - Rydzewska z kancelarii notarialnej w Warszawie, 
ul. Pańska 98/1. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 363381765 oraz numer NIP 8943071259.  

Siedziba firmy mieści się przy ul. Duńskiej 11 we Wrocławiu.  

Przeważający przedmiot działalności jednostki dominującej to badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z). 

Jednostka dominująca posiada udziały w jednym podmiocie zależnym, Captor Therapeutics GmbH z siedzibą w Szwajcarii. Spółka została 
założona przez Jednostkę dominującą poprzez opłacanie kapitału podstawowego w wysokości 20 000 CHF.  

Adres siedziby: Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil, Szwajcaria 
Data rejestracji Jednostki zależnej: 30.08.2018 roku.  
Przedmiotem działalności Captor Therapeutics GmbH są badania i rozwój oraz realizacja projektów z nimi związanych.  
Skład Zarządu podmiotu zależnego na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: Filip Jeleń- Prezes Zarządu, 
Sylvain Cottens- Członek Zarządu. 
 

2. Opis Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. 

Grupa Kapitałowa składa się z:  

- Jednostki dominującej Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, 

- Jednostki zależnej, Captor Therapeutics GmbH z siedzibą w Bazylei, w Szwajcarii.  

Nabycia/zbycia udziałów w spółkach 

Poza utworzeniem Spółki zależnej opisanym powyżej, nie miało miejsce nabycie ani zbycie udziałów w spółkach zależnych.  

Zmiany w składzie Grupy po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2019 roku 

Po dniu bilansowym, tj. w okresie od 01.01.2020 roku, do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie 
nastąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej: 

 

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej 

Organami jednostki dominującej są: Zarząd i Rada Nadzorcza. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu jest następujący: 

Skład Zarządu: 

1. Aleksandra Skibińska- członek Zarządu, dyrektor finansowy 

2. Michał Walczak- członek Zarządu, dyrektor naukowy 

Reprezentacja Zarządu jest dwuosobowa: dyrektor finansowy łącznie z innym członkiem Zarządu. 

W okresach sprawozdawczych objętych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, tj. w roku 2017 i 2018 Zarząd był 
jednoosobowy. Prezesem Zarządu był Pan Filip Jan Jeleń. 
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Od 22 listopada 2019 Zarząd był trzyosobowy: 

1. Filip Jeleń- Prezes Zarządu 

2. Aleksandra Skibińska- członek Zarządu, dyrektor finansowy 

3. Michał Walczak- członek Zarządu, dyrektor naukowy 

Po dniu bilansowym, dnia 22 kwietnia 2020 roku Pan Filip Jeleń złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

Skład Rady Nadzorczej: 

1. Pan Paweł Holstinghausen Holsten- Przewodniczący 

2. Pan Marek Rafał Skibiński 

3. Pan  Luc Otten 

4. Pan  Florent Gros 

5. Pan Krzysztof Samotij 

 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2019 wchodziły następujące osoby: 

1.  Pan Paweł Holstinghausen Holsten- Przewodniczący 

2. Pan Marek Rafał Skibiński 

3. Pan  Luc Otten 

4. Pan  Florent Gros 

Pomiędzy dniem bilansowym a data sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 

- w dniu 8 kwietnia 2020 roku, tj. po dniu bilansowym, do Rady Nadzorczej dołączył Pan Krzysztof Samotij 

 

Pierwsza Rada Nadzorcza była powołana jeszcze przed przekształceniem Jednostki dominującej w spółkę akcyjną Pierwsza Rada Nadzorcza 
została zarejestrowana 28 grudnia 2017 roku. W jej skład wchodziły następujące osoby: 

1. Pan Marcin Szuba, 

2. Pan Marek Rafał Skibiński, 

3. Pan Paweł Jerzy Holstinghausen Holsten. 

 

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej została powołana wraz przekształceniem w spółkę akcyjną jednostki dominującej,  
tj. 7 listopada 2018 roku. W skład Rady Nadzorczej powołano: 

1. Pana Marcina Szubę, 

2. Pana Marka Rafała Skibińskiego, 

3. Pana Pawła Jerzego Holstinghausen Holsten 

4. Pana Michała Walczaka 

5. Pana Sylvain Cottens 
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Dnia 22 listopada 2019 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rad Nadzorczej: 

 odwołany został Pan Marcin Szuba a w jego miejsce powołany został Pan Luc Otten, 
 odwołany został Pan Michał Walczak a w jego miejsce powołany został Pan Florent Gros, 

 odwołany został Pan Sylvain Cottens. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej były dokonane poprzez odwołanie i powołanie wynikające z uprawnień osobistych akcjonariuszy, w ten 
sposób, że Pan Filip Jeleń odwołał Pana Marcina Szubę i powołał jednocześnie Pana Luc Otten. Następnie Pan Michał Walczak odwołał Pana 
Sylvain Cottens. Z kolei Pan Sylvain Cottens odwołał Pana Michała Walczaka i powołał w to miejsce Pana Florent Gros. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd posiadają standardowe uprawnienia wynikającej  
z Kodeksu Spółek Handlowych, przewidziane dla spółek akcyjnych.  

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do publikacji 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 10 września 2020 roku.  

 

5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

5.1. Profesjonalny osąd 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Grupy Kapitałowej wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz 
szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

Ujmowanie przychodów 

Grupa ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie 
przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi (klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów). Przychody ujmowane 
są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia. 

Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia oraz ujmuje 
przychody w miarę upływu czasu, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków: 

 klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania, 
 w wyniku wykonania świadczenia powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym składnikiem aktywów – w miarę 

jego powstawania lub ulepszania – sprawuje klient, 

 w wyniku wykonania świadczenia nie powstaje składnik o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a Grupie przysługuje egzekwowalne 
prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie. 

Stosując zasady rachunkowości kierownictwo dokonuje oszacowań, osądów i przyjmuje założenia dotyczące ujmowania przychodów ze 
sprzedaży. Oszacowania te opierają się na doświadczeniu z przeszłości, oczekiwaniach kierownictwa lub na innych czynnikach uznanych za 
istotne. 

 

Prace badawcze i rozwojowe 

Nakłady na prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań pojętych z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej 
wiedzy naukowej i technicznej. Są to:  

 działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy;  

 poszukiwanie, ocena i końcowa selekcja sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego rodzaju;  

 poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń produktów, procesów, systemów lub usług;  

 formułowanie, projektowanie, ocena i końcowa selekcja nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, 
systemów lub usług.  
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Grupa ujmuje nakłady na prace badawcze w ciężar kosztów w momencie ich poniesienia. Stanowią więc one element wyniku.  

Grupa ujmuje nakłady poniesione na prace rozwojowe, gdy spełniają między innymi następujące warunki (MSR 38, pkt 57): 

 występuje możliwość z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do 
użytkowania lub sprzedaży;  

 jednostka jest w stanie udowodnić, że ma zamiar ukończenia składnika oraz jego użytkowanie lub sprzedaż;  

 składnik wartości niematerialnych odznacza się zgodnością do użytkowania lub sprzedaży;  

 jednostka jest w stanie określić, w jaki sposób składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne;  

 występuje dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych 
oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; 

 nakłady związane z tym składnikiem są wiarygodnie ustalone.  

Nakłady te ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w odrębnej pozycji, w grupie wartości niematerialnych. 

Kryteria Oceny Prawdopodobieństwa Komercjalizacji Projektów 

Grupa w momencie rozpoczęcia prac nad danym projektem ocenia czy wydatki poniesione należy kwalifikować w ramach prac badawczych czy 
prac rozwojowych. W pierwszej kolejności ocenie podlega zakres danych prac, jakiego produktu dotyczy, jakie są wymagania regulacyjne 
względem tego produktu, jaki jest potencjał rynku, na którym ma zostać skomercjalizowany, a także kierownictwo Grupy ocenia 
prawdopodobieństwo otrzymania rejestracji i możliwości komercjalizacji według poniższych kryteriów decyzyjności.  

Grupa dokonuje wyraźnego rozróżnienia projektów pod kątem prawdopodobieństwa ich komercjalizacji. W konsekwencji jest możliwe określenie 
jak zostaną rozliczone koszty wynikające z ich realizacji. Koszty projektów, których komercjalizacja nie jest pewna zostaną zaliczone w koszty 
bieżącego okresu natomiast kapitalizowane są te, co do których komercjalizacja jest pewna zgodnie z warunkami MSR 38. Grupa wyznaczyła 
wewnętrzny poziom prawdopodobieństwa, którego osiągnięcie wskazywać będzie na to, iż dany projekt i jego nakłady będą mogły podlegać 
kapitalizacji – poziom ten został ustalony w wysokości nie niższej niż 70% prawdopodobieństwa. 

Kryteria decyzyjne do oceny prawdopodobieństwa odnoszą się do następujących elementów: 

1) wielkość i trend rynku, którego dany projekt dotyczy, 

2) zgodność nowego projektu z obecnym portfelem Grupy,  

3) zgodność nowego projektu z modelem komercyjnym Grupy,  

4) spełnienia wymagań rejestracyjnych w możliwie najkrótszym czasie, 

5) posiadanego zaplecza produkcyjnego i laboratoryjnego,  

6) wystarczalności środków finansowych lub potencjalnych źródeł finansowania poprzez już istniejące lub przyszłe umowy,  

7) uzyskanie niezależnej lub wewnętrznej opinii dotyczącej wdrożenia projektu.  

Projekty podlegają corocznej ocenie według tych samych kryteriów biznesowych jak i wymogów wskazanych poniżej zgodnych z par 57 MSR 
38. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Utrata wartości aktywów ma miejsce wówczas, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne 
przekracza jego wartość możliwą do odzyskania, rozumianą jako wartość godziwa pomniejszoną o koszt sprzedaży lub wartość użytkowa, 
zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Kalkulacja wartości godziwej opiera się na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych przez 
co jest ona wrażliwa przede wszystkim na przyszłe wpływy i wypływy pieniężne.  

Dotacje 

Grupa dokonuje oszacowania prawdopodobieństwa konieczności zwrotu otrzymanych dotacji. W zależności od przyjętego szacunku otrzymane 
dotacje mogą być zaliczone do wyniku w roku poniesienia koszów finansowanych dotacjami lub zawieszone na przychodach przyszłych okresów 
do czasu uzyskania racjonalnej pewności dotyczącej bezzwrotności otrzymanych kwot.  
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Grupa wyznaczyła wewnętrzny poziom prawdopodobieństwa, którego osiągnięcie wskazywać będzie na to, iż przekazana przez NCBR dotacje 
(zaliczki bądź refundacje) nie będą musiały zostać zwrócone- poziom ten został ustalony w wysokości nie niższej niż 70% prawdopodobieństwa. 

Grupa wyróżnia trzy rodzaje ryzyka związane ze zwrotem otrzymanych dotacji: 

Ryzyka dotyczące realizacji projektów (ryzyko numer 1), w ocenie kierownictwa jednostki dominującej są następujące: 

 Grupa odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie lub nie wykonuje zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie,  

 W trakcie postępowania kontrolnego przez uprawnione instytucje stwierdzono błędy lub braki w przedłożonej dokumentacji 
oddziaływania Projektu na środowisko i nie zostały one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupełnione; 

 Grupa nie przedłoży wniosku o płatność lub raportu okresowego w terminie; 

 Grupa nie poprawi w wyznaczonym terminie wniosku o płatność lub raportu okresowego, zawierającego braki lub błędy; 

 Grupa nie złoży informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu 

 Grupa wykorzysta dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobierze dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

 Grupa wykorzysta dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych; 

 raport okresowy został negatywnie oceniony przez uprawnione instytucje, o którym mowa w umowie dofinansowania; 

 dalsza realizacja Projektu przez Grupę jest niemożliwa lub niecelowa; 

 Grupa zaprzestanie realizacji Projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa 

 brak jest postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie, co sprawia, że można mieć 
uzasadnione przypuszczenia, że Projekt nie zostanie zrealizowany w całości lub jego cel nie zostanie osiągnięty. 

Powyższe ryzyka znajdują się pod kontrolą Grupy. Grupa zapewnia realizację projektów z zachowaniem wytycznych oraz postanowieniami umów 
o dofinansowanie. Wydatki projektowe ponoszone są z zachowaniem zasady konkurencyjności, co weryfikowane jest na trzech poziomach audytu 
projektów. Pozytywna weryfikacja wydatków projektowych - trzy poziomy audytu wydatków projektowych, tj. audyt wewnętrzny, weryfikację 
wydatków projektowych przy składaniu wniosku o płatność w Systemie SL przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz weryfikację wydatków 
projektowych prowadzoną przez firmę zewnętrzną wskazaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju daje Spółce podstawy do stwierdzenia, 
że prawdopodobieństwo konieczności zwrotu dotacji jest niższe niż 30%.  

Grupa na bieżąco monitoruje postępy prac w projektach. W przypadku negatywnej oceny raportów okresowych Grupa podejmie, przy współpracy 
z Instytucją Pośredniczącą, kroki naprawcze. W przypadku niemożliwości kontynuacji projektów Grupa poinformuje Instytucję Pośredniczącą o 
tym fakcie w najszybszym możliwym terminie po powzięciu informacji w tym zakresie. 

Ryzyka dotyczące działalności Spółki (ryzyko numer 2), w ocenie kierownictwa jednostki dominującej, są następujące: 

 Grupa lub jednostka dominująca dokona zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformuje Instytucji 
Pośredniczącej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację Projektu lub 
osiągnięcie celów Projektu. Ryzyko to jest kontrolowane przez Grupę. O wszystkich zmianach prawno-organizacyjnych Zarząd jednostki 
dominującej informuję Instytucję Pośredniczącą. Ryzyko zwrotu dotacji jest mniejsze niż 30%. 

 Grupa nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Umowie. Ryzyko to jest kontrolowane przez Grupę. Grupa promuje Projekty 
na tematycznych konferencjach naukowych, a realizacja działań promocyjnych jest zgodna z umowami o dofinansowanie. Ryzyko 
zwrotu dotacji jest mniejsze niż 30%. 

 Zaplecze laboratoryjne - Grupa posiada istniejące zaplecze laboratoryjne, ryzyko zwrotu dotacji mniejsze niż 30%. 

 Wystarczające zasoby wyspecjalizowanych pracowników oraz laboratoriów mogących opracować i wdrożyć badania mające na celu 
wykorzystanie nowej technologii rozwoju leku (jeżeli Grupa posiada istniejące zaplecze laboratoryjne z istniejącym zespołem to ryzyko 
zwrotu dotacji mniejsze niż 30%). 

 Wystarczające środki finansowe lub potencjalne źródła finansowania poprzez już istniejące lub przyszłe umowy licencyjne lub o 
współpracy (jeżeli Grupa posiada wystarczające środki finansowe lub potencjalne źródła finansowania to ryzyko zwrotu dotacji mniejsze 
niż 30%). 
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Ryzyko trwałości projektu (ryzyko numer 3) w ocenie kierownictwa jednostki dominującej są następujące 

Zarząd jednostki dominującej zapewnia spełnienie wymogu trwałości projektu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady 
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 oraz umowami o dofinansowanie Grupa ma obowiązek zapewnienia trwałości projektu przez okres trzech lat od ich zakończenia.  

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji, gdy w okresie jej trwania wystąpi co najmniej jedna z przesłanek: 

 Grupa zaprzestanie działalności lub przeniesie ją poza obszar wsparcia programu, 

 nastąpi zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu nienależne korzyści, 

 nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia 
jego pierwotnych założeń. 

Niniejsze przesłanki znajdują się pod kontrolą Zarządu jednostki dominującej. Grupa deklaruje, że nie nastąpi ich naruszenie. Ryzyko zwrotu 
dotacji jest oceniane jako mniejsze niż 30%. 

Podatki 

Interpretacja przepisów podatkowych, zmian w prawie podatkowym oraz moment powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu są 
obarczone niepewnością. Biorąc pod uwagę charakter i złożoność istniejących umów, mogą w przyszłości doprowadzić w przyszłości do korekt 
ujętych zobowiązań i aktywów oraz rezerw z tytułu podatku dochodowego. 

 

5.2. Niepewność szacunków 
 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi 
związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.  

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy, czy istnieją przesłanki utraty wartości aktywów niefinansowych. W razie stwierdzenia istnienia przesłanek, 
że wartość bilansowa tych aktywów może nie być możliwa do odzyskania, Grupa przeprowadza test z tytułu utraty wartości aktywów 
niefinansowych. Na dzień 31.12.2017, 31.12.2018 oraz 31.12.2019 roku w ocenie Zarządu Grupy nie istnieją przesłanki utraty wartości bilansowej 
posiadanych aktywów niefinansowych. 

Wycena rezerw 

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne i rentowe) ustalane są na podstawie szacunków (wewnętrznych i zewnętrznych) 
i są one aktualizowane na koniec każdego roku obrotowego. Szacunków dokonuje się na podstawie wzorów wyprowadzonych na podstawie 
dotychczasowego doświadczenia. Z racji tego, że mają one charakter szacunków, choć najlepszych w ocenie kierownictwa, może być z nimi 
związana niepewność. 

Wycena rezerw na świadczenie pracownicze odbywa się na podstawie wycen sporządzonych przez niezależnych aktuariuszy i jest akceptowana 
przez Zarząd jednostki dominującej.  

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy 
prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego szacunku 
kwoty tego zobowiązania.  

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy 
pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to 
stałoby się nieuzasadnione. Zarząd jednostki dominującej szacuje prawdopodobieństwo realizacji zysków podatkowych, co ma wpływ na 
rozpoznanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego 
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na 
podstawie bieżących szacunków. 

. 

6. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Grupę 
w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Światowa pandemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Zarząd Jednostki dominującej 
wprowadził szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz działań eliminujących ewentualne zagrożenia związane z 
działalnością. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy i eliminujące zagrożenia związane z działalnością zostały również 
wdrożone w jednostce zależnej. Opis tych działań jest przedstawiony w nocie 35 – zdarzenie po dniu bilansowym. 

Jedyne ryzyko związane jest z opóźnieniem realizacji projektów w związku z czasowym zawieszeniem działalności przez podwykonawców 
wykonujących na zlecenie Jednostki dominującej kluczowe badania. Zarząd jednostki dominującej na bieżąco obserwuje zmieniającą się sytuację 
i odpowiednio reaguje m.in. przenosząc w miarę możliwości część badań do swoich laboratoriów oraz informując Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju o niniejszych opóźnieniach. Nie wpływają one na finansowanie projektów - kolejne transze płatności zostały uruchomione w 2020 roku. 

30 kwietnia 2020 roku Jednostka dominująca podpisała umowę inwestycyjną, na podstawie której ustalono, że Inwestor obejmie 149.584 nowych, 
zwykłych akcji imiennych Jednostki dominującej o wartości nominalnej 0,10 zł każda za łączną cenę emisyjną 16.000 tyś zł. Do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania Jednostka dominująca otrzymała od Inwestora zaliczkę na poczet realizacji umowy inwestycyjnej. Środki uzyskane w 
ten sposób oraz otrzymane dotacje z NCBR zapewniają Jednostce dominującej i Grupie kapitałowej kontynuację działalności. Potencjalne 
wsparcie finansowe zadeklarowali również dotychczasowi akcjonariusze Jednostki dominującej. 

 

6.1. Podstawa konsolidacji 

W stosunku do jednostek zależnych Grupa stosuje metodę konsolidacji pełnej. 

Metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wysokości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i 
zależnej oraz dokonaniu wyłączeń (zgodnych z MSSF 3): wyrażonej w cenie nabycia wartości udziałów jednostki dominującej i innych jednostek 
objętych konsolidacją w jednostkach zależnych z częścią aktywów netto jednostek zależnych (wycenionych wg wartości godziwej), która 
odpowiada udziałowi tych jednostek w jednostkach zależnych na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. Nadwyżka wartości udziałów 
nad odpowiadającą im częścią aktywów jest równoznaczna z ujęciem w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartości firmy. W przeciwnym 
wypadku (ujemna różnica) podlega spisaniu w wynik finansowy okresu. 

Skonsolidowane sprawozdanie z wyników i całkowitych dochodów zostało sporządzone w wariancie kalkulacyjnym, a skonsolidowane 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych - metodą pośrednią.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej. Jednostka zależna dostarcza 
sprawozdanie finansowe w swojej walucie lokalnej (CHF) i podlega ono przeliczeniu na złotówki po odpowiednich kursach walut.  

Sprawozdanie Jednostki zależnej sporządzane jest za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie Jednostki dominującej.  

 

6.2. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez U.E. na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę 
toczący się w U.E. proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę 
zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez U.E..  
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MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet 
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  

 

6.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych 

Walutą funkcjonalną Jednostki dominującej jest polski złoty (PLN). 

Walutą funkcjonalną spółki zależnej uwzględnionej w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego jest frank szwajcarski (CHF).  

Walutą sprawozdawczą całej Grupy Kapitałowej jest polski złoty (PLN). 

Za walutę funkcjonalną podmiotów uznano walutę, w której podmiot generuje i wydaje większość swoich środków pieniężnych. 

 

7. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Niniejsze sprawozdanie sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych.  

Istotna zmiana w wyniku finansowym pomiędzy sprawozdaniem statutowym sporządzonym wg Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) a 
sporządzonym wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wystąpiła w zakresie: 

 Zastosowania MSSF 16 w stosunku do umów leasingu i pokrewnych 

 Wykorzystania MSR 20 w wycenie dotacji 

 Zastosowania MSR 38 przy ujęciu prac badawczych i rozwojowych 

 Zastosowania MSSF 2 przy wycenie programu motywacyjnego.  

 

8. Nowe standardy i interpretacje  

8.1 Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji na sprawozdania finansowe Spółki 

 MSSF 16 „Leasing” Nowy standard MSSF 16 „Leasing” ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących 
leasingu. MSSF 16 znosi klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model ujęcia 
księgowego leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca zobowiązany jest ująć aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji 
leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy oraz amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania 
leasingowego w sprawozdaniu z wyników. Spółka zastosowała pełne podejście retrospektywne i zaprezentowała dane porównawcze 
dla wszystkich prezentowanych okresów. Spółka skorzystała z uproszczeń dotyczących leasingów krótkoterminowych (do 12 miesięcy) 
oraz leasingów, w odniesieniu do których bazowy składnik aktywów ma niską wartość (5 tys. USD) i dla tych umów nie dokonywała 
przekształcenia zgodnie z MSSF 16. Opłaty leasingowe od tych umów są ujmowane jako koszty metodą liniową w trakcie trwania 
umowy. Ponadto Spółka zastosowała jedną stopę dyskonta dla umów leasingowych o podobnych cechach. W dniu pierwszego 
zastosowania wartość przyszłych opłat leasingowych została zdyskontowana przy użyciu średnioważonej krańcowej stopy 
leasingobiorcy w wysokości 3%. Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania została wykazana w tej samej wysokości co 
zobowiązania leasingowe ze względu na brak wystąpienia zapisów umownych, które mogłyby spowodować utworzenie rezerw na 
dodatkowe obciążenia czy rezerw związanych z demontażem wynajmowanych obiektów czy przedmiotów. Zgodnie z nowym 
standardem umowy najmu i dzierżawy są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w formie zobowiązania finansowego oraz 
prawa do użytkowania aktywa. W przypadku umów leasingu klasyfikowanych uprzednio jako leasing finansowy wartość bilansowa 
prawa do użytkowania składników i zobowiązań z tytułu leasingu na dzień 1 stycznia 2019 r. jest równa wartościom wycenionym zgodnie 
z MSR 17 na dzień 31 grudnia 2018 r.  

 Zmiany do MSSF 9: Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem - zmiana polega na dopuszczeniu kwalifikowania do 
kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie takich instrumentów, które w przypadku wcześniejszej spłaty powodują, że 
jednostka otrzyma kwotę mniejszą niż suma kapitału i naliczonych odsetek (tzw. ujemne wynagrodzenie). Grupa szacuje, że zmiana 
standardu nie ma wpływu na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe ze względu na to, że nie wystąpiły transakcje objęte zmianami. 
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 Zmiany do MSR 28: Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach – zmiana oznacza, że w odniesieniu do 
długoterminowych udziałów w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, do których nie stosuje się metody praw 
własności, a które stanowią część inwestycji netto w te jednostki (np. długoterminowe pożyczki), zastosowanie mają wytyczne MSSF 9 
w zakresie utraty wartości. Grupa szacuje, że zmiana standardu nie ma wpływu na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe ze 
względu na to, że nie wystąpiły transakcje objęte zmianami. 

 KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego” KIMSF 23 wyjaśnia wymogi w zakresie rozpoznania i wyceny 
zawarte w MSR 12 w sytuacji niepewności związanej z ujęciem podatku dochodowego. Grupa szacuje, że zmiana standardu nie ma 
wpływu na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 19 „Świadczenia pracownicze” Poprawki do standardu określają wymogi związane z ujęciem księgowym modyfikacji, ograniczenia 
lub rozliczenia programu określonych świadczeń. Grupa szacuje, że zmiana standardu nie ma wpływu na jej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017 

 MSSF 3: Rada MSR doprecyzowała, że zasady dotyczące rozliczania połączenia przedsięwzięć realizowanego etapami, w tym 
konieczność wyceny udziałów, dotyczą również posiadanych wcześniej udziałów we wspólnych działalnościach. 

 MSSF 11: Rada doprecyzowała, że wspólnik wspólnej działalności, niesprawujący wspólnej kontroli, w sytuacji, gdy uzyska 
wspólną kontrolę nad wspólną działalnością będącą przedsięwzięciem, nie powinien ponownie wyceniać udziałów w tej wspólnej 
działalności. 

 MSR 12: Rada MSR uściśliła sposób ujmowania podatku dochodowego będącego konsekwencją dywidend. Podatek ujmowany 
jest w momencie ujęcia zobowiązania do wypłaty dywidendy jako obciążenie wyniku lub pozostałych całkowitych dochodów lub 
kapitałów w zależności od tego, gdzie ujęto przeszłe transakcje, które wygenerowały wynik. 

 MSR 23: Doprecyzowano, że zadłużenie pierwotnie przeznaczone na finansowanie składnika aktywów, który został już ukończony, 
zostaje zaliczone do zadłużenia ogólnego, którego koszt może być później kapitalizowany w wartości innych aktywów. 

Grupa szacuje, że poprawki do standardów nie wpłynęły na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ponieważ:  

 Grupa nie jest stroną transakcji będących przedmiotem zmiany MSR 12, 

 wszystkie dostosowania składnika aktywów o istotnej wartości są finansowane przez Grupę ze środków pozyskiwanych z zewnątrz 
specjalnie w tym celu, 

 Grupa nie prowadzi wspólnej działalności w rozumieniu MSSF 11. 

8.2 Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”), i zatwierdzone do stosowania przez Unię 
Europejską, po 1 stycznia 2020 

Następujące nowe standardy oraz zmiany do standardów zostały wydane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym 
nie weszły jeszcze w życie: 

 Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 
(opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku 
lub później; 

 Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; 

 Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych (opublikowano dnia 26 września 
2019 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później. 

Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie przewiduje, aby ich wprowadzenie miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady 
rachunkowości. 

 

8.3. Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”), ale niezatwierdzone jeszcze do 
stosowania przez Unię Europejską,: 

 MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 
proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do 
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dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później; 

 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną 
lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian 
zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony; 

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku 
lub później; 

 Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2020 roku lub później; 

 MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i 
korygowanie błędów” Rada opublikowała nową definicję terminu „istotność”. Zmiany do MSR 1 i MSR 8 doprecyzowują definicję 
istotności i zwiększają spójność pomiędzy standardami, ale nie oczekuje się, że będą miały znaczący wpływ na przygotowanie 
sprawozdań finansowych. Zmiana jest obowiązkowa dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2020 r. lub po tej 
dacie. 

 Zmiany do MSSF 9, MSR 39 oraz MSSF 7 związane z reformą IBOR Opublikowane w 2019 r. zmiany do MSSF 9, MSR 39 oraz MSSF 
7 modyfikują niektóre szczegółowe wymogi w zakresie rachunkowości zabezpieczeń. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego, zmiana ta nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.  
 
Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są 
ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską. 
W ocenie Grupy wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby wpływu na sprawozdanie 
finansowe, jeśli byłyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy. 

 

9. Korekta błędu 

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekty błędu. 

 

10. Zmiana szacunków 

W okresie bieżącym nie miała miejsca zmiana metod dokonywania szacunków, która miałaby wpływ na okres bieżący okres lub na okresy 
przyszłe. 

 

11. Istotne zasady rachunkowości 

Przyjęte i opisane poniżej zasady rachunkowości będą stosowane w kolejnym opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

11.1. Zasady konsolidacji 

Zasady konsolidacji spółek zależnych spełniających definicję przedsięwzięcia 

Jednostki zależne, kontrolowane przez podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, spełniające definicję przedsięwzięcia w rozumieniu MSSF 3, 
zostały objęte konsolidacją metodą pełną. Kontrola jest to zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki gospodarczej w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych. 

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania 
kontroli. 

 



Captor Therapeutics S.A. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku 

(w tysiącach PLN) 

 

22 

Przyjmuje się, że Jednostka dominująca sprawuje kontrolę, wtedy i tylko wtedy, gdy Jednostka ta jednocześnie: 

– sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, 
– z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub 

posiada prawa do zmiennych wyników finansowych, 
– posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, do wywierania wpływu na 

wysokość swoich wyników finansowych. 

Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Spółka ma możliwość kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki.  

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostka dominująca łączy sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 
oraz jednostek zależnych poprzez sumowanie poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych, przychodów oraz kosztów. 
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym powinna być tak zapewniona, jakby Grupa Kapitałowa stanowiła pojedynczą jednostkę. W tym celu 
dokonuje się: 

– wyłączenia wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części kapitału własnego spółek 
zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej, 

– określenia udziałów niekontrolujących w zysku lub stracie netto skonsolidowanych jednostek zależnych za dany okres sprawozdawczy, 
– określenia i odrębnego zaprezentowania od kapitału własnego jednostki dominującej udziałów niekontrolujących w aktywach netto 

konsolidowanych jednostek zależnych. 

Salda rozliczeń między Jednostkami Grupy Kapitałowej, transakcje, dywidendy, przychody i koszty wyłącza się w całości. Zyski i straty z tytułu 
transakcji zawieranych wewnątrz grupy, ujęte w aktywach – środkach trwałych, zapasach wyłącza się w całości.  

Jeśli straty oznaczają utratę wartości dokonuje się stosownych odpisów aktualizujących wartość. 

Na 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała udziały w Captor Therapeutics GmbH z siedzibą w Szwajcarii, utworzoną w sierpniu 2018 roku. Aktywa 
Jednostki zależnej stanowią 0,40% sumy skonsolidowanych aktywów Grupy za 2019 rok, a wynik finansowy Jednostki zależnej za rok 2019 
stanowił 0,06% wyniku Grupy. Aktywa Jednostki zależnej stanowią 0,53% sumy skonsolidowanych aktywów Grupy za 2018 rok, a wynik finansowy 
Jednostki zależnej za rok 2018 stanowi 0,27% wyniku Grupy. Dane porównawcze Grupy za rok 2017 obejmują dane tylko Jednostki dominującej. 

 

11.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

Dla jednostek, których walutą funkcjonalną jest PLN, transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. Aktywa i 
zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia 
transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia 
dokonania wyceny do wartości godziwej. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych, których walutą funkcjonalną jest inna waluta niż złoty polski, są 
przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane według kursów 
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca. 
Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. W momencie 
zbycia podmiotu zagranicznego, skumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, 
są ujmowane w wyniku. 

Dane finansowe przeliczono według następujących zasad: 

 poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31.12.2019, 31.12.2018 i 31.12.2017 roku 
przez Narodowy Bank Polski, 

 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną 
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach 
sprawozdawczych 01.01.2019 – 31.12.2019, 01.01.2018-31.12.2018 oraz 01.01.2017- 31.12.2017. 
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11.3. Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe 

Środki trwałe są wykazywane w cenie nabycia (powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika 
majątku do stanu zdatnego do użytkowania) lub koszcie wytworzenia, pomniejszonym o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu 
utraty wartości. Środki trwałe są amortyzowane liniowo począwszy od miesiąca, w którym jest on dostępny do użytkowania. Stawki amortyzacji 
wynikają z okresów ekonomicznej użyteczności aktywów. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo przez szacowany okres 
ich ekonomicznej użyteczności.  

Inwestycje w obce obiekty wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Długość amortyzacji 
odpowiada okresowi najmu takiego obcego obiektu lub okresowi jego użyteczności, jeżeli ten jest krótszy. 

Każdorazowo, po wykonaniu modernizacji, koszt ten ujmowany jest w wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli kryteria ujmowania 
są spełnione. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają wynik 
w momencie ich poniesienia.  

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z ze sprawozdania z sytuacji finansowej po dokonaniu jej zbycia, zakończenia 
umowy w przypadku aktywów w leasingu lub gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści ekonomiczne wynikające z dalszego użytkowania 
lub sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej, obliczone jako 
różnica między wpływami ze sprzedaży a wartością bilansową usuwanego składnika aktywu, ujmowane są w wyniku okresu, w którym 
dokonywana jest operacja gospodarcza. 

Okres amortyzacji w odniesieniu do własnych środków trwałych wynosi jak poniżej: 

1. Urządzenia techniczne i maszyny (głównie zespoły komputerowe) – okres amortyzacji wynosi: 30%, 

2. Inne środki trwałe (sprzęt medyczny i laboratoryjny) – okres amortyzacji wynosi: 20%. 

Grupa wynajmuje również sprzęt laboratoryjny oraz powierzchnie biurowe i laboratoryjne na podstawie umów długoterminowych, które zgodnie z 

MSSF16 są traktowane jako leasing finansowy i wykazywane w bilansie Grupy. Środki te amortyzowane są według czasu trwania umów.  

 

Inwestycje 

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu 
zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do dyspozycji. 

Grupa klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę) jako przeznaczony do sprzedaży, jeśli jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede 
wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. 

Grupa wycenia składnik aktywów trwałych (lub grupę) zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej z jego wartości 
bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. 

 

Nakłady ponoszone w okresie późniejszym 

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można 
wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych 
aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w wyniku jako koszt. 

 

11.4. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (jeżeli spełniają kryteria rozpoznawania dla prac badawczych, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. 
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Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień 
połączenia. 

Każdorazowo Grupa ocenia, czy dana wartość niematerialna ma ograniczony czy nieokreślony okres użytkowania.  

Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę 
wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o 
ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie 
użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane 
poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników 
wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w wyniku w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego 
składnika wartości niematerialnych. 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem 
ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne.  

Okres amortyzacji w odniesieniu do wartości niematerialnych wynosi jak poniżej: 

1. nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – 2 lata, 
2. pozostałe wartości niematerialne i prawne – 2 lata, 
3. koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej przydatności. W przypadku, 

gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane 
w wyniku w okresie, w którym zostały poniesione.  

Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w wyniku jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. 

Wynik wynikający z usunięcia wartości niematerialnych ze sprawozdania z sytuacji finansowej są wyceniane według różnicy pomiędzy wpływami 
ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w wyniku w momencie ich usunięcia ze sprawozdania z 
sytuacji finansowej. 

 

Koszty prac badawczych i rozwojowych 

Koszty prac badawczych są odpisywane do wyniku w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach 
danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu 
nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen 
nabycia/kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie 
nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania korzyści z danego przedsięwzięcia. 

Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli składnik aktywów nie został jeszcze 
oddany do użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, że ich 
wartość bilansowa może nie być możliwa do odzyskania. 

W celu poprawnej identyfikacji prac rozwojowych Grupa odróżnia je od prac badawczych. Według MSR 38 prace badawcze są nowatorskim i 
zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Do przykładowych 
prac badawczych zgodnie z MSR 38 kwalifikuje się: 

 działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy; 

 poszukiwanie, ocenę końcową i selekcję sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego rodzaju; 

 poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów systemów lub usług 

 formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, 
systemów lub usług. 

Grupa wytwarzając we własnym zakresie składniki aktywów niematerialnych przyporządkowuje nakłady odpowiednio do prac badawczych bądź 
rozwojowych. Jeżeli Grupa nie jest w stanie wyodrębnić etapu prac badawczych od etapu prac rozwojowych, to całość poniesionych kosztów 
traktuje jako koszty etapu prac badawczych. Skutkuje to obciążeniem wyniku okresu, w którym koszty te zostały poniesione. Nakłady poniesione 
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w trakcie prac rozwojowych ujmuje się w koszty w momencie ich poniesienia bądź odnosi się na wartości niematerialne, w zależności od spełnienia 
kryteriów ich aktywowania. 

Możliwość ujęcia nakładów i klasyfikacja ich do prac rozwojowych jest możliwa pod warunkiem, że: 

 istnieje możliwość technicznego ukończenia danego składnika wartości niematerialnych i prawnych tak by nadawał się do użytkowania 
bądź można by go przeznaczyć do sprzedaży, 

 istnieje realna możliwość wytwarzania przez dany składnik wartości niematerialnych prawdopodobnych przyszłych korzyści 
ekonomicznych, 

 istnieje zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

 istnieje dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych oraz możliwość wiarygodnego określenia nakładów, 

 istnieje sposób wdrożenia i możliwości zastosowania z uwzględnieniem istnienia rynku na dany produkt. 

Gdy nakłady na prace rozwojowe spełnią powyższe warunki, ponoszone nakłady są aktywowane i wykazane je jako składnik wartości 
niematerialnych w grupie „prace rozwojowe w toku”. 

Zgodnie z MSR 38 koszt wytworzenia obejmuje wszystkie nakłady, które można bezpośrednio przyporządkować czynnościom tworzenia, 
produkcji i przystosowania składnika aktywów do użytkowania w sposób zamierzony przez kierownictwo. Nakłady te obejmują: 

 nakłady na materiały i usługi wykorzystane lub zużyte przy wytwarzaniu składnika wartości niematerialnych, 

 koszty z tytułu świadczeń pracowniczych wynikające bezpośrednio z wytworzenia składnika wartości niematerialnych, 

 opłaty za rejestrację tytułu prawnego, 

 amortyzację patentów i licencji, które są wykorzystywane przy wytwarzaniu składnika wartości niematerialnych. 

 

Prace rozwojowe w toku (w realizacji) 

Rozpoczęcie pracy rozwojowej dokumentowane jest otwarciem karty projektu. Na podstawie tej dokumentacji wyznaczony zostaje moment, od 
którego wydatki w danym projekcie traktowane są jako prace rozwojowe w realizacji i podlegają kapitalizacji w aktywach sprawozdania z sytuacji 
finansowej, w pozycji wartości niematerialne, analitycznie w pozycji „prace rozwojowe w toku”. Pozycja ta nie podlega amortyzacji, ale podlega 
testom na utratę wartości 

W roku 2019 pomyślnie zamknięto etap prac badawczych w projekcie POIR.04.01.04-00-0116/16”. Spełnione zostały warunki aktywowania prac 
w związku z czym kwota 180 tyś zł została zakwalifikowana do prac rozwojowych w toku. 

 

Prace rozwojowe zakończone 

Projekt prac rozwojowych podlega zamknięciu, jeżeli spełnione zostały poniższe kryteria: 

1) zrealizowano zakres prac wynikających z karty projektu oraz umowy o dotację, 
2) zrezygnowano z kontynuowania pracy, nakłady spisywane są wtedy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.  

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła 
nastąpić utrata wartości aktywów z tytułu prac rozwojowych w realizacji. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują przeprowadzany jest 
odpowiedni test. Jeśli wartość bilansowa testowanych aktywów przekracza ich wartość odzyskiwalną wówczas tworzony jest odpowiedni odpis 
aktualizujący. 

Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Grupa analizuje przesłanki pochodzące z 
zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”. 

W ocenie Zarządu jednostki dominującej prace rozwojowe podlegają kapitalizacji po spełnieniu kryteriów kapitalizacji określonych w § 57 MSR 
38 „Wartości niematerialne”. 
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11.5. Leasing 

Zgodnie z MMSF 16, Grupa klasyfikuje umowy jako leasing, jeśli na mocy umowy Grupa uzyskuje prawo do kontroli użytkowania 
zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Jednostka ocenia ponownie czy umowa jest leasingiem lub 
czy zawiera leasing tylko wtedy, gdy warunki umowy ulegną zmianie.  

W przypadku umowy, która jest leasingiem Grupa stosuje praktyczne rozwiązanie i nie wyodrębnia elementów nie leasingowych od elementów 
leasingowych i zamiast tego ujmuje każdy element leasingowy oraz jakiekolwiek towarzyszące elementy nieleasingowe jako pojedynczy element 
leasingowy.  

Grupa stosuje jedno podejście do ujmowania i wyceny dla wszystkich umów leasingu, których jest leasingobiorcą, z wyjątkiem leasingu 
krótkoterminowego i leasingu aktywów o niskiej wartości, które ujmowane są jako koszty w wyniku metodą liniową przez okres trwania leasingu.  

Grupa rozpoznaje aktywa z tytułu prawa do użytkowania w dacie rozpoczęcia leasingu (tj. w dniu, kiedy bazowy składnik aktywów jest dostępny 
do użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyceniane są według kosztu, pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z 
tytułu utraty wartości, skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązań z tytułu leasingu. Koszt aktywów z tytułu prawa do 
użytkowania obejmuje kwotę ujętych zobowiązań z tytułu leasingu, poniesionych początkowych kosztów bezpośrednich oraz wszelkich opłat 
leasingowych zapłaconych w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. O ile Grupa nie ma 
wystarczającej pewności, że na koniec okresu leasingu uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, ujęte aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
są amortyzowane metodą liniową przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania lub okres leasingu.  

W dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających 
do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe obejmują opłaty stałe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne 
zachęty leasingowe, zmienne opłaty, które zależą od indeksu lub stawki oraz kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach gwarantowanej 
wartości końcowej. Opłaty leasingowe obejmują również cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć jej 
wykonanie przez Grupę oraz płatności kar pieniężnych za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano możliwość 
wypowiedzenia leasingu przez Grupę. Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stopy, są ujmowane jako koszty w okresie, w 
którym następuje zdarzenie lub warunek powodujący płatność.  

Przy obliczaniu wartości bieżącej opłat leasingowych Grupa stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy w dniu rozpoczęcia leasingu, 
jeżeli stopy procentowej leasingu nie można z łatwością ustalić. Po dacie rozpoczęcia kwota zobowiązań z tytułu leasingu zostaje zwiększona w 
celu odzwierciedlenia odsetek i zmniejszona o dokonane płatności leasingowe. Ponadto wartość bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu podlega 
ponownej wycenie w przypadku zmiany okresu leasingu, zmiany zasadniczo stałych opłat leasingowych lub zmiany osądu odnośnie do zakupu 
aktywów bazowych.  

 

11.6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze 
składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia 
corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów 
lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.  

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty 
sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, 
która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje 
samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli 
wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do 
ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości 
bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie 
wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników 
majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w 
przypadku którego stwierdzono utratę wartości.  

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty 
w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki 
występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega 
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odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych 
do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do 
wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby 
ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego 
składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się jako przychód w wyniku. Po 
odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który 
pozwala w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości 
bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  

 

11.7. Koszty finansowania zewnętrznego 

Zgodnie z dopuszczonym podejściem alternatywnym MSR 23 koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować 
nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów, włącza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Takie koszty 
finansowania zewnętrznego aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika aktywów, jeżeli jest prawdopodobne, że w 
przyszłości przyniosą jednostce korzyści ekonomiczne oraz cenę nabycia lub koszt wytworzenia można określić w wiarygodny sposób. Pozostałe 
koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszt w okresie, w którym są ponoszone. 

Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie 
kosztu odsetek.  

Grupa do tej pory nie korzystała ze źródeł zewnętrznych do finansowania kosztów wytworzenia składników aktywów. 

 

11.8. Aktywa finansowe 

Na dzień nabycia Grupa wycenia aktywa finansowe w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty. Koszty 
transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów finansowych, poza kategorią aktywów wycenianych w wartości 
godziwej poprzez wynik. Wyjątkiem od tej zasady są należności z tytułu dostaw i usług, które Grupa wycenia w ich cenie transakcyjnej w 
rozumieniu MSSF 15, przy czym nie dotyczy to tych pozycji należności z tytułu dostaw i usług, których termin płatności jest dłuższy niż rok i które 
zawierają istotny komponent finansowania zgodnie z definicją z MSSF 15. 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, Grupa klasyfikuje z podziałem na:  

 aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 
 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, 

 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz 

 instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku finansowym lub w pozostałych 
całkowitych dochodach. Grupa dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych do kategorii na podstawie modelu biznesowego funkcjonującego w 
Grupie w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz wynikających z umowy przepływów pieniężnych charakterystycznych dla składnika 
aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki (i nie 
zostały wyznaczone w momencie początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez wynik): 

 składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów 
finansowych dla uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, 

 warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych terminach przepływów pieniężnych, 
które są wyłącznie spłatą kwoty głównej i odsetek od wartości nominalnej pozostałej do spłaty.  

Do kategorii aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie Grupa zalicza: 

 pożyczki, 

 należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (z wyłączeniem tych, dla których nie stosuje się zasad MSSF 9), 

 dłużne papiery wartościowe. 
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Wymienione klasy aktywów finansowych prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej  
w podziale na aktywa długoterminowe i krótkoterminowe pozycjach „Pożyczki i należności”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności” oraz „Pozostałe aktywa finansowe”. Wycena krótkoterminowych należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu 
na nieznaczące efekty dyskonta. Przychody z tytułu odsetek ustalanych metodą efektywnej stopy procentowej Grupa ujmuje w wyniku w odrębnej 
pozycji. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie pomniejszone o zyski z tytułu odwrócenia 
odpisów aktualizujących Grupa ujmuje w wyniku w pozycji „Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych”. Zyski i straty powstałe w związku  
z wyłączeniem aktywów należących do tej kategorii ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa ujmuje w wyniku w pozycji „Zysk (strata) z 
zaprzestania ujmowania aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie”. Pozostałe zyski i straty z aktywów finansowych 
ujmowane w wyniku, w tym różnice kursowe, prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe. 

Aktywa finansowe zaliczone do kategorii wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe 
całkowite dochody ze względu na model biznesowy i charakter przepływów z nimi związanych podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy w celu 
ujęcia oczekiwanych strat kredytowych, niezależnie od tego, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości.  

Sposób dokonywania tej oceny i szacowania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych różni się dla poszczególnych klas aktywów 
finansowych: 

 dla należności z tytułu dostaw i usług Grupa stosuje uproszczone podejście zakładające kalkulację odpisów  
z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla całego okresu życia instrumentu. Szacunki odpisów są dokonywane na zasadzie zbiorowej, 
a należności zostały pogrupowane według okresu przeterminowania. Szacunek odpisu jest oparty przede wszystkim o historycznie 
kształtujące się przeterminowania i powiązanie zalegania z faktyczną spłacalnością z ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem dostępnych 
informacji dotyczących przyszłości, 

 w odniesieniu do pozostałych klas aktywów, w przypadku instrumentów, dla których wzrost ryzyka kredytowego od pierwszego ujęcia 
nie był znaczący lub ryzyko jest niskie, Grupa zakłada ujęcie w pierwszej kolejności strat z niewykonania zobowiązania dla okresu 
kolejnych 12 miesięcy. Jeśli wzrost ryzyka kredytowego od momentu jego początkowego ujęcia był znaczny, ujmuje się straty 
odpowiednie dla całego życia instrumentu.  

Grupa przyjęła, że znaczny wzrost ryzyka następuje, kiedy przeterminowanie płatności przekracza 360 dni.  

 

11.9. Utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów 
finansowych. 

 

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych i należności wycenianych 
według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową 
składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu 
nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym 
ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez odpis aktualizujący. Kwotę 
straty ujmuje się w wyniku.  

Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów finansowych, które indywidualnie 
są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy 
wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy 
jest on znaczący, czy też nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i 
łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący 
z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod 
kątem utraty wartości. 

Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem 
następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
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ujmuje się w wyniku w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego 
kosztu. 

 

11.10. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według wartości godziwej, czyli według kwot pierwotnie zafakturowanych. Po 
pierwotnym ujęciu, wycena krótkoterminowych należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na fakt, iż ich spłaty 
odbywają na bieżąco w ciągu miesiąca, a ich wycena w skorygowanej cenie nabycia jest zasadniczo zbieżna z tak dokonywaną wyceną. 

Na każdy dzień bilansowy kierownictwo Grupy ocenia prawdopodobieństwo odzyskania należności. Wartość należności aktualizuje się 
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności 
przestało być prawdopodobne. Grupa przyjęła, że znaczny wzrost ryzyka następuje, kiedy przeterminowanie płatności przekracza 365 dni. Oprócz 
powyższych kryteriów stosuje się do wybranych należności podejście indywidualne. 

 

11.11. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne to środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe 
inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności. 

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, z tym że wartość środków na rachunkach bankowych obejmuje także skapitalizowane, 
dopisane do stanu środków na rachunku bankowym odsetki.  

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się z określonych 
powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 

 

11.12. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według wartości godziwej otrzymanych 
środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu 
metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub 
pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane w związku ze zobowiązaniem. 

Przychody i koszty, których nie można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów 
są ujmowane w wyniku w okresie, w którym są ponoszone lub osiągnięte. 

 

11.13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania stanowiące zobowiązania finansowe wycenia się w wartości godziwej. Po 
początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są w zamortyzowanym koszcie lub w kwocie wymaganej zapłaty, o ile występują nieznaczne 
efekty dyskonta. 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu 
otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe 
ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Inne zobowiązania finansowe, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

Grupa wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo 
różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi podmiotami, Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i 
ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania finansowego 
Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Powstające z tytułu zamiany różnice odnośnie do 
wartości bilansowych wykazuje się w wyniku. 
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11.14. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek prawny lub zwyczajowy wynikający ze zdarzeń przeszłych oraz gdy 
jest prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ korzyści ekonomicznych i można wiarygodnie oszacować ich wartość. 
Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest 
ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące 
danej rezerwy są wykazane w wyniku po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  

 

11.15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Spółki Grupy w swoich regulaminach nie mają wpisanych praw do nagród jubileuszowych. Grupa dokonała oszacowania wysokości rezerw na 
odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne oraz niewykorzystane urlopy na dzień 31.12.2017, 31.12.2018 oraz na dzień 
31.12.2019. Rezerwy ujęto w ciężar skonsolidowanego wyniku. Obliczenia rezerw dokonała niezależna firma.  

 

11.16. Podział zysku na cele pracownicze oraz fundusze specjalne 

Spółki Grupy nie przeznaczają zysku na cele pracownicze lub fundusze specjalne. Zysk przeznaczany jest na kapitał zapasowy bądź na wypłatę 
dywidendy. 

 

11.17. Dotacje 

Grupa działa w branży biofarmaceutycznej, wyspecjalizowanej w rozwoju leków wywołujących celowaną degradację białek patogennych. Grupa 
korzysta z dotacji rządowych, głównie pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w skrócie: NCBiR). Grupa otrzymuje dotacje w 
postaci środków pieniężnych po spełnieniu warunków określonych w umowach o dotacje oraz po zaakceptowaniu wniosków o płatność. Zazwyczaj 
odbywa się to po poniesieniu wydatków przez Grupę, w formie zwrotu (refundacji).  

Dotacje rządowe, łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej, ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, że Grupa spełni warunki związane z daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. W przypadku, 
gdy dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja ta ma 
w zamierzeniu kompensować. Natomiast w przypadku, gdy dotacja dotyczy określonego składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest 
ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów, a następnie jest stopniowo ujmowana w wyniku jako przychód proporcjonalnie do odpisów 
amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. 

Dotacje mogą dotyczyć wydatków na prace badawcze, badania przemysłowe, prace rozwojowe (wartości niematerialne) lub aktywa trwałe.  

W momencie, kiedy dotacja staje się zwrotna, skutkuje to zmianą szacunków, a zwrot dotacji zostaje ujęty niezwłocznie w wyniku. W historii 
funkcjonowania Grupy nie miał miejsce jeszcze zwrot dotacji, w ocenie Zarządu jednostki dominującej, z uwagi na doświadczenie personelu, 
ryzyko zwrotu dotacji w przyszłości jest znikome.  

Ryzyka zwrotu dotacji zostały opisane szerzej w punkie 5.2. Niepewność szacunków, w akapicie „Dotacje, przychody”.  

Kryteria Oceny Prawdopodobieństwa Komercjalizacji Projektów zostały szerzej opisane w punkcie 5.1. Profesjonalny osąd w akapicie „Kryteria 
Oceny Prawdopodobieństwa Komercjalizacji Projektów”.  

Przychody z tytułu dotacji są prezentowane w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”. 
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Poniżej, w tabeli zaprezentowano dotacje, które uzyskała Grupa. 

Nazwa projektu  Numer projektu Budżet projektu 
Dofinansowanie 

NCBiR 
Nazwa programu 

dotacji 

 
Kwota otrzymana do 

końca 2019 roku- 
wpływ na rachunek 

bankowy Grupy 
 

Rozwój nowych leków 
przeciwzapalnych specyficznie 
degradujących komórkowe 
receptory powierzchniowe 
  

POIR.01.01.01-00-
0747/16 

31 989 076,35 24 460 807,48 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
13.576.105,74 

Opracowanie zestawów 
laboratoryjnych do przesiewowego 
testowania związków chemicznych 
w rozwoju nowej klasy leków 
  

POIR.04.01.02-00-
0147/16 

2 165 085,00 1 685 268,00 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
1.620.096,18 

Opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnej platformy do 
przesiewowej analizy związków 
terapeutycznych typu degron 
  

POIR.04.01.04-00-
0116/16 

2 950 155,00 2 241 369,00 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
1.751.795.85 

Indukcja apoptozy przy użyciu 
małocząsteczkowych związków 
chemicznych jako interwencja 
terapeutyczna w schorzeniach 
nowotworowych 
  

POIR.01.01.01-00-
0956/17 

35 902 013,75 27 683 098,00 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
11.487.602,48 

Zastosowanie technologii celowanej 
degradacji białek w terapii łuszczycy 
i reumatoidalnego zapalenia stawów 
  

POIR.01.02.00-00-
0079/18 

37 130 943,75 29 558 070,00 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
1.694.527,20 

Opracowanie i rozwój pierwszego w 
klasie kandydata na lek, 
małocząsteczkowego degradera, w 
terapii raka jelita grubego  
  

POIR.01.02.00-00-
0073/18 

32 041 906,25 25 510 680,00 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
4.703.657,23 

Opracowanie i rozwój kandydata na 
lek w terapii raka 
wątrobowokomórkowego, 
pozwalającego na wyeliminowanie 
nowotworowych komórek 
macierzystych, poprzez indukowaną 
degradację onkogennego czynnika 
transkrypcyjnego. 
 

POIR.01.01.01-00-
0740/19 

36 389 016,25 28 959 643,00 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 
2014-2020 

Rozpoczęty w 2020 

Opracowanie i rozwój 
nietoksycznych ligandów ligaz oraz 
ich zastosowanie w terapii chorób 
autoimmunologicznych 
 

POIR.01.01.01-00-
0741/19 

34 411 900,00 27 411 400,00 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
Rozpoczęty w 2020 

Rozwój zintegrowanej platformy 
technologicznej w obszarze 
celowanej degradacji białek oraz jej 
wdrożenie na rynek 
Farmaceutyczny 
 

POIR.01.01.01-00-
0931/19 

10 135 628,75 7 759 469,50 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

2014-2020 
Rozpoczęty 05.2020 

Suma projektów  223 145 725,10 175 129 010,30   
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11.18. Przychody 

Przychody ze sprzedaży  

Przychody ze sprzedaży ujęte w wyniku w za lata 2017 i 2018 dotyczą usług prowadzenia badań laboratoryjnych na zlecenie: Bioscientia, Tech 
Farm Damian Ogrodowczyk.  

Zgonie z MSSF 15 ujęcie przychodu następuje w momencie przeniesienia towarów lub usług na klienta (Zamawiającego) w kwocie 
odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego podmiot spodziewa się w zamian za towary lub usługi, czyli w momencie spełnienia 
zobowiązań do wykonania świadczenia.  

Jednostka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:  

1. Strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,  

2. Możliwa jest identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia,  

3. Możliwe jest ustalenie ceny transakcyjnej, tj. Jednostka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za towary lub usługi, które mają być 
przekazane,  

4. Umowa ma treść ekonomiczną tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegną zmianie ryzyko, termin uzyskania lub kwota przyszłych 
przepływów pieniężnych jednostki,  

5. Jest prawdopodobne, że Jednostka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za towary lub usługi, które zostaną 
przekazane klientowi. Oceniając czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest prawdopodobne uwzględnia się jedynie zdolność i zamiar zapłaty 
kwoty wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie.  

Jednostka ujmuje przychody w momencie, kiedy spełnione zostaje zobowiązanie do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego 
towaru lub usługi klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów.  

Jednostka przenosi kontrolę nad towarem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia oraz 
ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:  

- klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia jednostki, w miarę jak wykonuje ona zobowiązanie,  

- w wyniku spełnienia zobowiązania przez jednostkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym składnikiem aktywów, 
w miarę jego powstawania lub ulepszania, sprawuje klient. 

Grupa nie realizuje jeszcze przychodów ze sprzedaży projektów, nad którymi obecnie są toczone prace badawczo – rozwojowe i które są 
finansowane dotacjami. Grupa w przyszłości będzie dokonywać sprzedaży projektów, w formie komercyjnej, nad którymi obecnie są prowadzone 
prace laboratoryjne we Wrocławiu oraz w Szwajcarii. Przychody będą ujmowane, gdy Grupa uzyska odpowiednie pozwolenia na sprzedaż 
produktów, nad którymi obecnie pracuje, lub gdy zostaną uzyskane pozwolenia na dopuszczenia leków do obrotu.  

 

11.19. Podatki 

Podatek bieżący 

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości przewidywanej zapłaty na 
rzecz organów podatkowych. 

Podatek wykazany w wyniku to podatek bieżący obciążający wynik okresu sprawozdawczego Grupy oraz część odroczona, stanowiąca zmianę 
stanu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w okresie. 

Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic 
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w 
sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych: 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych 
ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że 
zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać w/w różnice, aktywa i straty. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu 
o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania 
składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega 
ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości 
dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, 
które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za 
podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne 
na dzień bilansowy. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub stratą w innych całkowitych 
dochodach dotyczących pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym dotyczącym pozycji ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym. 

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy 
i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu 
bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.  

Możliwość rozliczania strat podatkowych podlega osądowi kierownictwa jednostki dominującej i jest zależna od prognoz dochodów podatkowych 
oraz planów odnośnie do komercjalizacji prowadzonych projektów badawczo – rozwojowych. Zgodnie z zasadą ostrożności Grupa nie utworzyła 
aktywów od strat podatkowych. 

Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: 

 gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od organów 
podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej 
oraz 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej jako część należności lub zobowiązań.  

 

11.20. Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto Grupy oraz zysku netto przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej za dany okres przez liczbę akcji na koniec okresu sprawozdawczego. Każda emisja akcji zwykłych w trakcie roku 
obrotowego uprawnia do dywidendy od początku roku obrotowego. 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy 
jednostki dominującej przez prawdopodobną liczbę akcji uwzględniająca przyszłe emisje. 

 

11.21. Kapitał własny 

Kapitał własny to aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitały własne ujmuje się w sprawozdaniu finansowym z 
podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu. 

Kapitał zakładowy jednostki dominującej jest kapitałem zakładowym Grupy i wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, 
wynikającej ze statutu jednostki dominującej i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 
powstaje z przeprowadzonych emisji akcji i jest pomniejszony o koszty emisji (z uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego). Kapitał 
zapasowy obejmuje zakumulowane zyski / straty przeniesione z zysków zatrzymanych zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. Kapitały 
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rezerwowe zawierają równowartość kosztów płatności w formie papierów wartościowych rozpoznanych zgodnie z MSSF 2, część kapitałową 
obligacji zamiennych na akcje oraz różnice z rozliczenia nabycia udziałów. Zyski zatrzymane stanowią zakumulowane zyski / straty, które nie 
zostały podzielone przez Walne Zgromadzenie. 

 

11.22. Programy akcji pracowniczych - Płatności w formie akcji własnych 

Wycena programów akcji pracowniczych odbywa się w oparciu o MSSF2. Grupa stosuje zapisy tego standardu do wszystkich transakcji płatności 
w formie akcji, niezależnie od tego, czy Grupa może wyraźnie zidentyfikować niektóre lub wszystkie otrzymane dobra lub usługi, w tym do 
transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych. Pierwszy program motywacyjny został uruchomiony w 2019 roku. 

W przypadku transakcji wycenianych poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych Grupa ustala wartość 
godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych na podstawie cen rynkowych (jeśli są dostępne) na dzień wyceny, biorąc pod uwagę terminy i 
warunki, na jakich te instrumenty zostały przyznane.  

Grupa zleca wycenę programów akcji pracowniczych niezależnym aktuariuszom, a następnie wyniki wyceny ujawnia w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym. Szczegóły programu akcji pracowniczych zostały opisane w nocie 30.6.3  - „Program akcji pracowniczych”.  

W Grupie nie występowały płatności w formie akcji własnych do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

 

11.23. Pozostałe aktywa i pasywa  

Czynne rozliczenia międzyokresowe 

Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia 
międzyokresowe czynne obejmują zaliczki na usługi lub dobra, które nie zostały dostarczone lub wykonane.  

Przychody przyszłych okresów 

Przychody przyszłych okresów stanowią otrzymane dotacje. 

Bieżąca część przychodów przyszłych okresów stanowi tę część, w stosunku do której Zarząd jednostki dominującej spodziewa się, że będzie 
mogła być zakwalifikowana do przychodów (lub na zmniejszenie kosztów) w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej.  

 

11.24. Informacje dotyczące segmentów działalności 

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów i usług. Każdy 
z segmentów operacyjnych stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i towary. Segmenty operacyjne są agregowane 
w segmenty sprawozdawcze w oparciu o charakter działalności. 

W Grupie Kapitałowej w ocenie kierownictwa występuje jeden segment sprawozdawczy – prace badawcze - rozwojowe.  

W związku z występowaniem jednego segmentu sprawozdawczego Zarząd jednostki dominującej odstąpił od sporządzenia sprawozdania – 
informacji dotyczącej segmentów działalności.  
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12. Przychody i koszty 

 
12.1. Przychody ze sprzedaży 

 

   Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Przychody z usług badań i rozwoju 0 16 474 

Razem przychody z usług badań i rozwoju 0 16 474 

 

Przychody ze sprzedaży ujęte w wyniku w za lata 2017 i 2018 dotyczą usług prowadzenia badań  na zlecenie: Bioscientia, Tech Farm Damian 
Ogrodowczyk. 

 

12.2. Pozostałe przychody operacyjne 
   Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Dotacje otrzymane i należne 15 841 9 884 2 657 

Inne 127 9 0 

Pozostałe przychody ogółem 15 968 9 893 2 657 

 
 

Poniżej, w tabelach, przedstawiono strukturę pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu otrzymanych dotacji i rozliczonych etapów 
poszczególnych projektów: 

 2019 
Struktura 

procentowa 
2019 

2018 
Struktura 

procentowa 
2018 

2017 
Struktura 

procentowa 
2017  

POIR.01.01.01-00-0747/16 3 507 22% 4 898 50% 540 20%  

POIR.04.01.02-00-0147/16 0 0% 954 10% 217 8%  

POIR.04.01.04-00-0116/16 149 1% 1 496 15% 1 900 72%  

POIR.01.01.01-00-0956/17 4 986 31% 2 536 26%    

POIR.01.02.00-00-0073/18 4 913 31%      

POIR.01.02.00-00-0079/18 2 286 14%          

Razem  15 841 100% 9 884 100% 2 657 100%  

 

 
12.3. Koszty według rodzajów 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Amortyzacja 4 458 2 586 600 

Zużycie materiałów i surowców do produkcji i energii 5 313 4 651 1 202 

Usługi obce 4 693 1 637 341 

Podatki i opłaty 99 32 10 

Koszty świadczeń pracowniczych 8 913 4 227 1 082 

Pozostałe koszty rodzajowe 315 212 24 

Razem koszty rodzajowe 23 791 13 345 3 259 
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Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 23 791 13 345 3 259 

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży usług 0 0 95 

Pozycje ujęte w kosztach prac badawczych  19 216 10 650 2 497 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnych projektów 2 133 1 591 388 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 2 442 1 104 279 

 
 
 

12.4. Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące ujęte w wyniku 
 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 

Pozycje ujęte w kosztach prac badawczych: 4 458 2586 600 

Amortyzacja środków trwałych 4 390 2 484 546 

Amortyzacja wartości niematerialnych 68 102 54 

 
 
 

12.5. Koszty świadczeń pracowniczych 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Wynagrodzenia 7 486 3 514 883 

Koszty ubezpieczeń społecznych 1 012 500 160 

Koszty świadczeń emerytalnych i urlopowych 110 120 28 

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 305 93 11 

Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym: 8 913 4 227 1 082 

 
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym: 8 913 4 227 1 082 

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży usług 0 0 95 

Pozycje ujęte w kosztach prac badawczych  6 804 3 295 673 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnych projektów 920 632 217 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 1 188 300 97 

 
 

12.6. Pozostałe koszty operacyjne 
 
   Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Kary umowne i odszkodowania pozostałe 0 689 0 

Inne 32 5 5 

Pozostałe koszty ogółem 32 694 5 

 
 

12.7. Przychody finansowe 
 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Przychody z tytułu odsetek bankowych 2 4 0 

Przychody finansowe ogółem 2 4 0 
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12.8. Koszty finansowe 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Odsetki od kredytów bankowych i otrzymanych pożyczek 3 3 2 

Odsetki od innych zobowiązań 2 1 0 

Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 425 262 44 

Pozostałe-nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi  22 0 1 

Koszty finansowe ogółem 452 296 47 

 
 
13. Podatek dochodowy 

 
13.1. Obciążenie podatkowe 

Główne składniki obciążenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku  
oraz 31 grudnia 2017 roku przedstawiają się następująco: 
 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Skonsolidowany wynik -8 306 -4 422 -280 

Bieżący podatek dochodowy    

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 0 0 0 

Odroczony podatek dochodowy 0 0 0 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 0 0 0 

Obciążenie podatkowe wykazane w wyniku 0 0 0 

 
 
 

13.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 
 
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym 
liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy za lata zakończone dnia 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 
roku przedstawia się następująco: 
 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -8 306 -4 422 -180 

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem -8 306 -4 422 -180 

Podatek według średniej stawki podatkowej obowiązującej w Grupie (19%) 0 0 0 

Nieujęte straty podatkowe  0 0 0 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów  0 0 0 

Podatek według efektywnej stawki podatkowej  0 0 0 

Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu  0 0 0 
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13.3. Odroczony podatek dochodowy 

Grupa nie utworzyła aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w ocenie Zarządu jednostki dominującej wpływ byłby 
nieistotny, ponadto Grupa na moment sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie identyfikuje istotnych różnic przejściowych. 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Strata podatkowa -5 529 -1 881 -124 

 

 

14. Działalność zaniechana 

W okresie 12 miesięcy 2019, 2018 oraz 2017 roku Grupa nie wykazywała działalności zaniechanej. 

 

15. Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy 
jednostki dominującej przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących na koniec okresu. 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy 
jednostki dominującej (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez liczbę wyemitowanych 
akcji zwykłych występujących na koniec okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz akcji z prawdopodobnych przyszłych emisji).  

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego  
i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 

 

 
Rok zakończony  
31 grudnia 2019  

Rok zakończony  
31 grudnia 2018  

Rok zakończony  
31 grudnia 2017 

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

-8 306 -4 422 -180 

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, 
zastosowany do obliczenia podstawowego zysku na jedną 
akcję 

-8 306 -4 422 -180 

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, 
zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną 
akcję 

-8 306 -4 422 -180 

Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję w zł 
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 

-2,31 -1,23 -25,05 

Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję w zł 
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 

-2,31 -1,23 -25,05 

Liczba wyemitowanych akcji zwykłych lub udziałów 
zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną 
akcję 

3 590 000 
 

3 590 000 
 

7 180 

Wpływ rozwodnienia 0 0 0 

      Opcje na akcje    

      Prawdopodobna emisja akcji    

Liczba wyemitowanych akcji zwykłych lub udziałów 
zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną 
akcję 

3 590 000 3 590 000 7 180 

 
 

16. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

Jednostka dominująca w latach 2017 – 2019 odnotowała ujemny wynik finansowych (stratę finansową) w sprawozdaniu sporządzonym według 
Polskich Zasad Rachunkowości, w związku z tym nie było kwot, które mogłyby podlegać podziałowi. Zgodnie z uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 
roku strata za 2017 roku ma zostać pokryta z zysków lat przyszłych. Zgodnie z uchwałą z dnia 16 maja 2019 strata za 2018 rok ma zostać pokryta 
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z zysków lat przyszłych. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2020 roku strata za 2019 rok ma zostać 
pokryta z zysków lat przyszłych. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zależnej Captor Therapeutics GmbH z dnia 30 marca 
2020 roku strata za okres obrotowy zakończony 31.12.2019 ma zostać pokryta z zysków lat przyszłych. 

 
 

17. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku Budynki i budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Ogółem 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 roku                         2 449                        11 363                        13 812  

Nabycia                              51                               67                             118  

Rozpoczęcie umowy wynajmu                         1 799                          1 653                          3 452  

Zakończenie umowy wynajmu 0  0  0  

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 roku                          4 300                        13 083                        17 383  

    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2019 roku                            356                          2 282                          2 638  

Odpis amortyzacyjny za okres                         1 253                          3 137                          4 390  

Zakończenie umowy wynajmu 0  0  0  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2019 roku                          1 609                          5 419                          7 028  

    

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2019 roku                         2 093                          9 081                        11 174  

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2019 roku                          2 691                          7 664                        10 355  

 

 

 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku Budynki i budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Ogółem 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 roku 28 3 391 3 418 

Nabycia 0 6 568 6 568 

Rozpoczęcie umowy wynajmu 2 449 1 767 4 217 

Zakończenie umowy wynajmu 28 363 391 

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 roku  2 449 11 363 13 812 

    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2018 roku 16 529 545 

Odpis amortyzacyjny za okres 368 2 116 2 484 

Zakończenie umowy wynajmu 28 363 391 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2018 roku  356 2 282 2 638 

    

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2018 roku 11 2 862 2 873 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2018 roku  2 093 9 081 11 174 
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Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Budynki i budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Ogółem 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 roku 5  0  5  

Nabycia 0  0  0  

Rozpoczęcie umowy wynajmu                              28                          3 391                          3 418  

Zakończenie umowy wynajmu                               5  0                                5  

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku                               28                          3 391                          3 418  

    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2017 roku                               5  0                                5  

Odpis amortyzacyjny za okres                              17  529                             546  

Zakończenie umowy wynajmu                               5  0                                5  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2017 roku                               16                             529                             545  

    

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2017 roku                               1  0                                1  

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku                               11                          2 862                          2 873  

 

 

18. Wartości niematerialne 

 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku Inne Ogółem 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 roku 242 242 

Nabycia 39 39 

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 roku 281 281 

   

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2019 roku 156 156 

Odpis amortyzacyjny za okres 68 68 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2019 roku  224 224 

   

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2019 roku 86 86 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2019 roku  57 57 

 
 
 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku Inne Ogółem 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 roku 196 196 

Nabycia 46 46 

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 roku 242 242 

   

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2018 roku 54 54 

Odpis amortyzacyjny za okres 102 102 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2018 roku  156 156 

   

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2018 roku 142 142 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2018 roku  86 86 
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Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Inne Ogółem 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 roku 0 0 

Nabycia 196 196 

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku 196 196 

   

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2017 roku 0 0 

Odpis amortyzacyjny za okres 54 54 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2017 roku  54 54 

   

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2017 roku 0 0 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku  142 142 

 

Grupa nie posiada wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie. 

Grupa nie posiada wartości niematerialnych, do których tytuł prawny Grupy podlegałby ograniczeniom lub które stanowiłyby zabezpieczenie 
zobowiązań. 

Grupa nie posiada zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości wartości niematerialnych. 

 

19. Połączenia jednostek gospodarczych, nabycia aktywów o znaczącej wartości i nabycia udziałów mniejszości 

 

W okresie 12 miesięcy roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 oraz w okresie 12 miesięcy roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 i dnia 31 
grudnia 2017 nie wystąpiła wartość firmy.  

Nabycia jednostek gospodarczych, spełniających definicję przedsięwzięcia 

Poza utworzeniem spółki zależnej objętej niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 
2019 roku, jak również w roku 2018 i 2017, nie było nabyć jednostek gospodarczych spełniających definicję przedsięwzięcia. 

Nabycie udziałów mniejszości w spółkach, które nie spełniają definicji przedsięwzięcia 

W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku, jak również w roku 2018 i 2017, nie było nabyć jednostek gospodarczych 
niespełniających definicję przedsięwzięcia. 

 

 
20. Inne aktywa długoterminowe 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Należności długoterminowe  12 12 0 

 Razem 12 12 0 
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21. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

 
 

 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Należności z tytułu dostaw i usług 0 4 7 

Należności budżetowe (w tym podatek VAT do zwrotu od nabytych aktywów) 715 567 410 

Pozostałe należności od osób trzecich 261 0 6 

Pozostałe należności od podmiotów powiązanych (należne wpłaty na kapitał) 0 1602 0 

Należności z tytułu dotacji 904 1 851 92 

Należności ogółem (netto) 1 880 4 024 515 

Opis aktualizujący należności 0 0 0 

Należności brutto 1 880 4 024 515 

 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane. 

Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem Kierownictwa 
Jednostki dominującej, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności, 
właściwym dla należności handlowych Grupy.  

Nie istnieją należności przeterminowane nieobjęte odpisami, które byłyby uznane za nieściągalne. 

 

Tabela poniżej przedstawia terminy wymagalności należności handlowych od dnia bilansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 
grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku: 

  Razem 
Nieprzeterminow

ane <30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni > 360 dni 

31 grudnia 2019 0 0 0     

31 grudnia 2018 4 4 4     

31 grudnia 2017 7 7 7     

 

Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności, w związku z tym odstąpiono od prezentacji zmian tej pozycji. 

Pozostałe należności od podmiotów powiązanych dotyczą niewniesionych wpłat na poczet kapitału z umów inwestycyjnych zawartych w grudniu 
2018 roku. Wpłaty te zostały dokonane do dnia 15 lutego 2019 roku. 

Należności z tytułu dotacji dotyczą kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku obrotowym, a zrefundowanych w kolejnym roku 
obrotowym. 
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22. Pozostałe aktywa 

Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one zaliczek na przyszłe usługi lub dostawy, poniższa tabela 
zawiera ich zestawienie.  

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Ubezpieczenia majątkowe 3 1 7 

Przedpłaty (licencje, domeny) 445 242 0 

Wynajem sprzętu laboratoryjnego 0 52 0 

Usługi informatyczne 0 16 0 

Inne 23 8 0 

Razem rozliczenia międzyokresowe czynne 471 317 7 

 

 

 
23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu przepływów pieniężnych składało się z 
następujących pozycji: 
 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2018 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Środki pieniężne w banku i w kasie 12 342 2 448 1 587 

Razem 12 342 2 448 1 587 

 
 
Grupa nie posiada kredytów w rachunku bieżącym ani środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania, poza środkami 
zgromadzonymi na rachunku VAT w kwocie 47 tys. zł. 
 
 
 
24. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe 
 

24.1. Kapitał podstawowy 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał akcyjny (podstawowy) podmiotu dominującego (Grupy) wynosi 359 000,00 zł  
i jest podzielony na 3 590 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał akcyjny (podstawowy) podmiotu dominującego (Grupy) wynosi 359 000,00 zł  
i jest podzielony na 3 590 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda.  

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kapitał udziałowy (podstawowy) podmiotu dominującego (Grupy) wynosi 359 000,00  
i jest podzielony na 7 180 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.  

Struktura kapitału podstawowego na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco: 

 

Seria Akcji liczba akcji serii 
wartość nominalna 

akcji Uprzywilejowanie liczba głosów 

A 1 447 000 0,1 tak 2 894 000 

B 1 963 500 0,1 nie 1 963 500 

C 82 449 0,1 nie 82 449 

D 97 051 0,1 nie 97 051 

Suma 3 590 000     5 037 000 
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Struktura kapitału podstawowego na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco: 

 

Seria Akcji liczba akcji serii wartość nominalna 
akcji uprzywilejowanie liczba głosów 

A 1 447 000 0,1 tak 2 894 000 

B1 21 430 000 0,1 nie 2 143 000 

Suma 3 590 000     5 037 000 

 

 

W dniu 3 grudnia 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 

o wyrażenie zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych, tj. została wyrażona zgoda na nieodpłatne nabycie przez Spółkę 179.500 
akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 18 tys. zł w kapitale zakładowym Spółki, 
od p. Filipa Jelenia, w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 

o Umorzenie akcji własnych Spółki, tj. umorzenie 179.500 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o 
łącznej wartości nominalnej 18 tys. zł, nabytych przez Spółkę w dniu 3 grudnia 2018 r. od p. Filipa Jelenia (będącego akcjonariuszem Spółki), w 
celu ich umorzenia, w trybie art. 359 KSH. 

o Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz utworzenie kapitału rezerwowego, zmiana 
Statutu Spółki, tj. obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 359 tyś  zł do kwoty 341 tyś. zł (tj. o kwotę 18 tys. zł) poprzez umorzenie 
wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia uchwały (tj. 179.500 akcji zwykłych imiennych serii B, jw.), w trybie 
określonym w art. 359 KSH. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego spółki (tj. 17.950 zł) przelana została na osobny kapitał rezerwowy 
Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 KSH. 

o Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiana Statutu Spółki (przyjęcie nowego tekstu jednolitego), tj. podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 344.640 zł i do kwoty nie wyższej niż 359 tyś zł, poprzez emisję nie mniej niż 35.900 oraz nie więcej 
niż 179.500 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł.  

Tego samego dnia, tj. 3 grudnia 2018 r. zawarta została umowa przeniesienia akcji w celu ich umorzenia pomiędzy p. Filipem Jeleniem ("Zbywca”), 
a Spółką, na podstawie której Zbywca przeniósł na Spółkę 179.500 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o 
łącznej wartości nominalnej 18 tys. zł na rzecz Spółki w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 

 W dniu 28 lutego 2019 r. miało miejsce oświadczenie jedynego członka zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu 
wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, tj.: 

o W wyniku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C, na podstawie umów objęcia akcji z osobami obejmującymi Akcje Serii 
C, skutecznie objętych zostało 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł 
każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 8.244,90 zł w tym 55 972 akcji C o wartości nominalnej 5.597,2 z umów inwestycyjnych zawartych do 
31 grudnia 2018 oraz 26.477 akcji C o wartości 2 647,7 z umów zawartych w styczniu i lutym 2019. 

o Kapitał zakładowy Spółki (na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały ws. Podwyższenia Kapitału Zakładowego) został podwyższony do kwoty 
349.294,90 zł. 

 Powyższe zmiany zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 27 marca 2019 r. 

Rejestracja emisji akcji serii C w Krajowym Rejestrze sądowym nastąpiła w dniu 27 marca 2019 roku a rejestracja emisji akcji serii D została 
dokonana w dniu 21 sierpnia 2019 roku. 

 

24.1.1. Wartość nominalna akcji 

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,1 zł i zostały w pełni opłacone.  
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24.1.2. Prawa akcjonariuszy 

Akcje serii A mają uprzywilejowanie polegające na tym, że akcjom tym przysługują 2 głosy na 1 akcję.  

 

24.1.3. Akcjonariusze o znaczącym udziale 

Wykaz znaczących akcjonariuszy (posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu) znajduje się w tabelach poniżej. 

 

Stan na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

 

Lp. Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów 
Wartość 

nominalna 
jednej akcji  

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 

1. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa * 

594 500 1 189 000 0,1 23,61% 16,56% 

2. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa * 

487 630 487 630 0,1 9,68% 13,58% 

3. Filip Jeleń 448 575 448 575 0,1 8,91% 12,50% 

4. Michał Walczak 350 000 700 000 0,1 13,90% 9,75% 

5. Michał Walczak 350 000 350 000 0,1 6,95% 9,75% 

6. Sylvain Cottens 152 500 305 000 0,1 6,06% 4,25% 

7. Sylvain Cottens 152 500 152 500 0,1 3,03% 4,25% 

8. Twiti Investments Ltd. 179 500 179 500 0,1 3,56% 5,00% 

9. Michał Suflida 78 654 78 654 0,1 1,56% 2,19% 

10. Dariusz Rozbicki 50 154 50 154 0,1 1,00% 1,40% 

11. Artur Zaręba 39 648 39 648 0,1 0,79% 1,10% 

12. Wojciech Fijałkowski 37 436 37 436 0,1 0,74% 1,04% 

13. Akcje własne przed rejestracją sprzedaży** 350 000 700 000 0,1 13,90% 9,75% 

14. Akcje własne przed rejestracją sprzedaży** 26 925 26 925 0,1 0,53% 0,75% 

15. Pozostali 291 978 291 978 0,1 5,78% 8,13% 

  Razem 3 590 000 5 037 000   100,00% 100,00% 

* Poprzednio ALTERNATIVE CAPITAL Sp. z o.o. 
** wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca, opis podjętych uchwał przedstawiono w nocie 35 – zdarzenia następujące po dniu bilansowym 
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Stan na dzień 31.12.2019 roku 

Lp. Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów 
Wartość 

nominalna 
jednej akcji  

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 

1. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa * 

594 500 1 189 000 0,1 23,61% 16,56% 

2. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa * 

487 630 487 630 0,1 9,68% 13,58% 

3. Filip Jeleń 350 000 700 000 0,1 13,90% 9,75% 

4. Filip Jeleń 475 500 475 500 0,1 9,44% 13,25% 

5. Michał Walczak 350 000 700 000 0,1 13,90% 9,75% 

6. Michał Walczak 350 000 350 000 0,1 6,95% 9,75% 

7. Sylvain Cottens 152 500 305 000 0,1 6,06% 4,25% 

8. Sylvain Cottens 152 500 152 500 0,1 3,03% 4,25% 

9.  Twiti Investments Ltd. 179 500 179 500 0,1 3,56% 5,00% 

10. Michał Suflida 78 654 78 654 0,1 1,56% 2,19% 

11. Dariusz Rozbicki 50 154 50 154 0,1 1,00% 1,40% 

12. Artur Zaręba 39 648 39 648 0,1 0,79% 1,10% 

13. Wojciech Fijałkowski 37 436 37 436 0,1 0,74% 1,04% 

14. Pozostali 291 978 291 978 0,1 5,78% 8,13% 

  Razem 3 590 000 5 037 000   100,00% 100,00% 

 
 

Stan na dzień 31.12.2018 roku      

Lp. Akcjonariusz 
Ilość akcji/ 
udziałów Ilość głosów 

Wartość 
nominalna 

jednej akcji 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZU 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 

1. ALTERNATIVE CAPITAL Sp. z o.o. 594 500  1 189 000  0,1 23,61% 16,56% 

2. ALTERNATIVE CAPITAL Sp. z o.o. 583 730  583 730  0,1 11,59% 16,26% 

3. Filip Jeleń 350 000  700 000  0,1 13,90% 9,75% 

4. Filip Jeleń 655 000  655 000  0,1 13,00% 18,25% 

5. Michał Walczak 350 000  700 000  0,1 13,90% 9,75% 

6. Michał Walczak 350 000  350 000  0,1 6,95% 9,75% 

7. Sylvain Cottens 152 500  305 000  0,1 6,06% 4,25% 

8. Sylvain Cottens 152 500  152 500  0,1 3,03% 4,25% 

9. Michał Suflida 76 500  76 500  0,1 1,52% 2,13% 

10. Dariusz Rozbicki 48 000  48 000  0,1 0,95% 1,34% 

11. Artur Zaręba 38 500  38 500  0,1 0,76% 1,07% 

12. Wojciech Fijałkowski 36 000  36 000  0,1 0,71% 1,00% 

13. Sebastian Bogusławski 27 000  27 000  0,1 0,54% 0,75% 

14. Sławomir Kościak 34 500  34 500  0,1 0,68% 0,96% 

15. Pozostali 141 270  141 270  0,1 2,80% 3,94% 

  Razem 3 590 000  5 037 000    100,00% 100,00% 
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Stan na dzień 31.12.2017 roku      

Lp. Akcjonariusz 
Ilość 

akcji/udziałów Ilość głosów 
Wartość 

nominalna 
jednej akcji  

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 

1. ALTERNATIVE CAPITAL Sp. z o.o. 2 945 2 945 50 41,02% 41,02% 

3. Filip Jeleń 2 010 2 010 50 27,99% 27,99% 

5. Michał Walczak 1 400 1 400 50 19,50% 19,50% 

7. Sylvain Cottens 610 610 50 8,50% 8,50% 

17. Alessandro Potenza 215 215 50 2,99% 2,99% 

  Razem 7 180 7 180   100,00% 100,00% 

 

 

24.2. Kapitał zapasowy 

 

Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

emisja udziałów seria B AGIO 3 774 3 774 0 

dobrowolne obniżenie kapitału bez wynagrodzenia  36 36 0 

emisja akcji seria C AGIO umowy inwestycyjne 2018 3 898 0 0 

emisja akcji seria C AGIO umowy inwestycyjne 2019 299 0 0 

emisja akcji seria D AGIO 8 285 0 0 

program motywacyjny 2019 550 0 0 

Razem kapitał zapasowy 16 842 3 810 0 

 

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2017 nie występował. 

Kapitał zapasowy powstał w 2018 roku i na dzień 31.12.2018 roku wynosił 3 810 tys. zł. Zmiana stanu kapitału zapasowego wyniosła w 2018 roku 
3 810 tys. zł (wzrost) i składała się z: kwoty 3 774 tys. zł pochodzącej z nadwyżki ceny emisyjnej udziałów ponad ich wartość nominalną (agio) 
oraz kwoty 36 tys. zł pochodzącej z dobrowolnego obniżenia kapitału bez wynagrodzenia dla wspólników na podstawie uchwały z dnia 21 lutego 
2018 roku.  

W 2019 po rejestracji akcji serii C (umowy inwestycyjne z 2018 roku i umowy inwestycyjne z 2019 roku) nastąpiło przeniesienie z kapitałów 
rezerwowych na kapitał zapasowy kwoty 4 197 tyś. Zł. Po emisji akcji serii D kapitał zapasowy wzrósł o 8 285 tyś z nadwyżki ceny emisyjnej nad 
nominalną akcji. 

Z tytułu programu motywacyjnego nastąpił wzrost kapitału zapasowego o 550 tyś. zł. zgodnie z wyliczeniami aktuarialnymi. 

Na dzień 31.12.2019 roku kapitał zapasowy wynosił 16 843 tyś zł. 

 

24.3. Pozostałe kapitały rezerwowe 

Pozostałe kapitały rezerwowe na dzień 31 grudnia 2017 nie wystąpiły. 

Kapitał rezerwowy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 3 898 tys. zł. Zmiana kapitału rezerwowego wynosiła w 2018 roku  
3 893 tys. zł (wzrost) i dotyczy emisji akcji serii C (umów objęcia akcji przez osoby fizyczne) i odpowiada różnicy pomiędzy ceną emisyjną a ceną 
nominalną tych akcji. Kapitał z tytułu tej emisji został zarejestrowany w KRS po dniu bilansowym – dokładny opis zdarzenia jest opisany w punkcie 
25.1 

Emisja akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały WZA z dnia 3 grudnia 2018 roku. Tabela poniżej zawiera ilość i wartość akcji, 
które zostały objęte przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 roku. 



Captor Therapeutics S.A. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku 

(w tysiącach PLN) 

 

48 

Imię i nazwisko inwestora Data umowy Liczba akcji 
Cena nominalna 
(zł) 

Cena 
emisyjna (zł) 

Wartość 
nominalna akcji 
(zł) 

Wartość 
emisyjna 
(tys. zł) 

Jarosław Antonik 2018-12-27 2 154  0,10 69,64 215  150 

Tomasz Doktór 2018-12-17 7 200  0,10 69,64 720  501 

Paweł Bieliński 2018-12-18 2 872  0,10 69,64 287  200 

Tomasz Slaski 2018-12-21 3 590  0,10 69,64 359  250 

Andrzej Wasilewski 2018-12-20 3 590  0,10 69,64 359  250 

Mirosław Kus 2018-12-17 10 000  0,10 69,64 1 000  696 

Jakub Baran 2018-12-18 2 872  0,10 69,64 287  200 

Jarosław Sobolewski 2018-12-19 14 360  0,10 69,64 1 436  1 000 

Elżbieta Mazurczak 2018-12-28 2 154  0,10 69,64 215  150 

CC Group Sp. z o.o. 2018-12-21 7 180 0,10 69,64 718 500 

nowo objęte akcje łącznie   55 972      5 597  3 898 

 

Należności z tytułu wyemitowanych akcji na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 1 602 tys. zł. Należności te zostały w pełni opłacone do dnia 15 
lutego 2019 roku.  

3 grudnia 2018 roku została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 
Jednostki dominujacej w związku z umorzeniem akcji własnych spółki w trybie określonym w art. 359 par. 1 Kodeksu spółek handlowych jako 
umorzenie dobrowolne. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego tj. 18 tys. złotych zł utworzyła pozostały kapitał rezerwowy z 
umorzonych akcji Spółki. Powyższe zmiany zostały wpisane w KRS w dniu 27 marca 2019 roku.  

27 marca 2019 roku z dniem wpisu do KRS podwyższenia kapitału z tytułu emisji akcji serii C nastąpiło przeniesienie z kapitałów rezerwowych 
na kapitał zapasowy kwoty 4 197 tyś. Zł. (umowy inwestycyjne 2018 – 3.898 tyś. zł. i umowy inwestycyjne 2019 299 tys. zł.).  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał rezerwowy wynosił 18 tyś. zł. 

 
25. Rezerwy 

25.1. Zmiany stanu rezerw 

 Rezerwy na odprawy 
emerytalne oraz 

rezerwy urlopowe 
Inne rezerwy Rezerwy ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 147 0 147 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 109 0 109 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku 256 0 256 

    

Krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2019 roku 204 0 204 

Długoterminowe na dzień 31 grudnia 2019 roku 53 0 53 

    

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 28 0 28 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 119 496 615 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 147 496 643 

    

Krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2018 roku 124 496 620 

Długoterminowe na dzień 31 grudnia 2018 roku 23 0 23 
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Na dzień 1 stycznia 2017 roku 

0 0 0 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 28 0 28 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku 28 0 28 

    

Krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 24 0 24 

Długoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 4 0 4 

 
 

25.2. Inne rezerwy 

 
Inne rezerwy na dzień 31.12.2018 dotyczą zobowiązania wobec Akcjonariusza, który wystąpił z jednostki dominującej. Rezerwa została utworzona 
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Zobowiązanie zostało uregulowane dnia 6 sierpnia 2019 w całości. 
 
 
26. Oprocentowane kredyty i pożyczki otrzymane oraz papiery dłużne 

 

26.1. Otrzymane pożyczki 

Saldo pożyczek otrzymanych na każdy prezentowany dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela: 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Alternative Capital 214 211 209 

Michał Walczak 0 0 47 

Razem 214 211 256 

 

 

Inne transakcje pożyczek zawarte w 2017 roku z podmiotami powiązanymi a spłacone na dzień bilansowy zostały szczegółowo opisane w nocie 
29. 

 
26.2. Udzielone pożyczki 

Saldo pożyczek udzielonych na dzień bilansowy 2019 nie występuje. W 2018 roku miało miejsce jedno udzielenie pożyczki, spółce PURE 
BIOLOGICS S.A. (podmiot powiązany), ale do dnia bilansowego 31 grudnia 2018 roku pożyczka ta została spłacona. Pożyczka została 
szczegółowo opisana w punkcie 30 „Informacje o podmiotach powiązanych”. 

 
27. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 

 
27.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania specyfikacja 

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej są w przeważającej mierze płatne w terminie 30-90 dni od daty dokumentu 
obciążeniowego. Wykazane zobowiązania nie zawierają rozrachunków z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów. W Grupie nie występują 
zobowiązania przeterminowane. 
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 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 969 1 680 363 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 567 394 130 

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 413 338 106 

Zobowiązania wobec NCBiR z tytułu otrzymanej nadpłaty: 0 390 0 

Przychody przyszłych okresów - Otrzymane nierozliczone dotacje 7 485 321 1 520 

Pozostałe  44 7 0 

Razem 10 478 3 130 2 119 

 
 

27.2. Pozostałe pasywa /przychody przyszłych okresów 

Grupa posiada przychody przyszłych okresów, które dotyczą otrzymanych zaliczek z tytułu dotacji. Środki te, w łącznej kwocie 7 485 tys. zł będą 
wykorzystane do pokrycia odpowiadających im kosztów w następnym okresie sprawozdawczym Wartość otrzymanych i niewykorzystanych na 
dzień bilansowy zaliczek kształtuje się następująco:  

 

 

Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

z tytułu projektu POIR.01.01.01-00-0747/16  3 276 159 1 185 

z tytułu projektu POIR.04.01.02-00-0147/16  126 0 0 

z tytułu projektu POIR.04.01.04-00-0116/16 0 40 335 

z tytułu projektu POIR.01.01.01-00-0956/17  3 972 115 0 

z tytułu projektu POIR.01.02.00-00-0073/18  111 0 0 

z tytułu projektu POIR.01.02.00-00-0079/18  0 0 0 

Inne 12 7 0 

Przychody przyszłych okresów  7 497 321 1 520 

 

 
28. Zobowiązania warunkowe 

Grupa wystawia imienne weksle in blanco wystawiane do każdej umowy dotacyjnej (do każdego projektu). Jest to wymagane regulaminem 
dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Zarząd jednostki dominującej złożył zabezpieczenie w postaci 
weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”. Zabezpieczenie ustanowiono do końca okresu trwałości Projektów. Jest to wymóg 
wynikający z Umowy od dofinansowanie (dotacji). Taki zapis znajduje się w każdej z umów, której jednostką dominująca jest stroną. 

 

28.1. Sprawy sądowe 

Grupa nie jest stroną żadnych spraw sądowych.  

 

28.2. Rozliczenia podatkowe 

Rozliczenia podatkowe, jak również inne obszary działalności podlegające regulacjom prawnym (m.in. sprawy celne czy dewizowe) mogą być 
przedmiotem kontroli organów administracyjnych, uprawnionych do nakładania kar i sankcji. Jednakże obowiązujący system prawa nie jest 
doskonały, posiada luki i sprzeczności aksjologiczne i logiczne. Obszar ten obejmuje zarówno stanowienie prawa, jak i jego stosowanie. 
Niestabilność i niejasność wielu przepisów prawnych skutkuje rozbieżnością w ich interpretacji, co z kolei przekłada się na zajmowanie 
odmiennych stanowisk w relacjach organ podatkowy – przedsiębiorstwo. 
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Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mogą 
zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Grupy na dzień 31 grudnia 2017, 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 
roku nie było konieczności tworzenia rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. 

 

29. Informacje o podmiotach powiązanych 

 

Poniżej przedstawiono listę podmiotów powiązanych w stosunku do Grupy. 

Rodzaj powiązania podmiot lub osoba fizyczna sprawowana funkcja 

Kapitałowe Filip Jeleń 
Prezes Zarządu Captor Therapeutics GmbH, akcjonariusz w Captor Therapeutics S.A. 
posiadający 23% akcji Captor Therapeutics S.A. 

 

Alternative Capital Denovo 
Solutions Sp. z o.o Spółka 
komandytowa 

Akcjonariusz w Captor Therapeutics S.A. posiadający 33% akcji (udziałowcy: Paweł 
Holstinhausen Holsten 50%; Marek Skibiński 50%) 

 

Michał Walczak 
Członek Zarządu, zatrudniony w Captor Therapeutics S.A., akcjonariusz posiadający 30,9% 
udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Captor Therapeutics S.A. 

 
Sylvain Cottens 

Członek Zarządu Captor Therapeutics GmbH, Akcjonariusz Captor Therapeutics S.A. 
(posiadający 8,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) 

 PURE BIOLOGICS S.A. Spółka zarządzana przez Filipa Jelenia, w której posiada 30,16 % akcji 

 Captor Therapeutics GMBH. Spółka, w której 100% udziałów ma Captor Therapeutics S.A. 

Osobowe Marek Skibiński 
Członek Rady Nadzorczej, Wspólnik Alternative Capital Denovo Solutions Sp. z o.o Spółka 
komandytowa, mąż Aleksandry Skibińskiej- Członka Zarządu Captor Therapeutics S.A 

 Paweł Holstinghausen Holsten 
Członek Rady Nadzorczej, Wspólnik Alternative Capital Denovo Solutions Sp. z o.o Spółka 
komandytowa 

 Luc Otten Członek Rady Nadzorczej 

 Florent Gros Członek Rady Nadzorczej 

 Krzysztof Samotij Członek Rady Nadzorczej 

 Aleksandra Skibińska 
Członek Zarządu Captor Therapeutics S.A., żona Członka Rady Nadzorczej Captor 
Therapeutics S.A 

 

Transakcje: 

 

1. pożyczki udzielone przez podmioty powiązane. 

Na dzień 31.12.2019 oraz na dzień 31.12.2018 roku saldo pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych wynosi 211 tys. zł. i odpowiada 
pożyczkom udzielonej Spółce przez akcjonariusza Alternative Capital Sp. z o. o. w 2017 roku z terminem spłaty w 2022 roku. Pożyczki udzielone 
z oprocentowaniem 1% w stosunku rocznym.  

Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych wynosi 256 tys. zł., saldo składa się z: 

 pożyczki od akcjonariusza Michała Walczaka w kwocie 47 tys. zł. Pożyczka została udzielona w dwóch ratach 39 tys. zł. w 
2016 roku i 8 tys. zł w 2017 roku z oprocentowaniem o wartości 1% w skali roku. Pożyczka została w całości spłacona w dniu 
08.08.2018 roku, Koszt odsetek wynosił 0,8 tys. zł.  

 pożyczki od akcjonariusza Alternative Capital Sp. z o.o. w kwocie 209 tys. zł. Odsetki naliczone wynoszą na dzień 31.12.2019 
3 tys. złotych i na dzień 31.12.2018 naliczono 2 tys zł odsetek. Pożyczki oprocentowane 1% w skali roku. 

Ponadto w 2017 roku miały miejsce inne transakcje pożyczek zaciągnięte od podmiotów powiązanych. Poniżej w tabeli zaprezentowano 
zaciągnięte i spłacone pożyczki według pożyczkodawców: 

 



Captor Therapeutics S.A. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku 

(w tysiącach PLN) 

 

52 

data umowy data pożyczki Kwota w tyś. 
Oprocentowanie w skali 
roku lub kwota odsetek data spłaty pożyczkodawca 

01.12.2016 01.12.2016                                 47 zł  1% 08.08.2018 Michał Walczak 

28.04.2017 08.06.2017                                 50 zł  1% 20.10.2017 Alternative Capital 

01.07.2017 

07.07.2017                                 30 zł  1%  Alternative Capital 

09.08.2017                                 60 zł  1%  Alternative Capital 

18.08.2017                                 15 zł  1%  Alternative Capital 

11.09.2017                                 40 zł  1%  Alternative Capital 

03.10.2017 04.10.2017                               185 zł  4% 03.11.2017 Aleksandra Skibińska 

02.10.2017 
06.10.2017                                 49 zł  1%  Alternative Capital 

06.10.2017                                 15 zł  1%  Alternative Capital 

05.12.2017 06.12.2017                                 11 zł  4% 19.12.2017 Filip Jeleń 

26.11.2018 26.11.2018 400 zł 550 zł 29.12.2018 Alternative Capital 

 

 

20 września 2019 r. Captor Therapeutics S.A. oraz Captor Therapeutics GMBH podpisały umowę świadczenia usług w zakresie rozwoju biznesu 
(tzw. Business development”) oraz marketingu. Captor Therapeutics GmbH na mocy niniejszej umowy będzie świadczyć usługi doradcze w 
zakresie działalności gospodarczej w każdym aspekcie handlowym, w tym przeglądów biznesplanów i strategii działalności oraz usługi 
rozpoznawania rynku- dołoży wszelkich starań, aby promować i reklamować działalność gospodarczą Captor Therapeutics S.A. oraz poszukiwać 
potencjalnych nowych klientów lub partnerów biznesowych, w szczególności z branży farmaceutycznej, którzy byliby zainteresowani współpracą 
w zakresie celowanej degradacji białek. Strony ustaliły maksymalną kwotę miesięcznych płatności na poziomie 30 tyś. CHF w zależności od 
podjętych prac w danym miesiącu. W 2019 r. Captor Therapeutics S.A. otrzymało faktury za usługi na następujące kwoty: 

o Listopad 2019 r. 20 tyś. CHF 
o Grudzień 2019 r. 10 tyś. CHF 

 

29.1. Jednostka dominująca całej Grupy 

Captor Therapeutics S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej.  

29.2. Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę 

Nie istnieje podmiot, który ma znaczący wpływ na Grupę Kapitałową Captor Therapeutics S.A. 

29.3. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują  
w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. 

29.4. Pożyczka udzielona członkowi Zarządu 

W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2019, 31 grudnia 2018 roku, 31 grudnia 2017 roku Grupa nie udzielała pożyczek członkom 
Zarządu. 

29.5. Inne transakcje z udziałem członków Zarządu 

W 2019 roku w Grupie uchwalono program motywacyjny, który obejmuje również Członka Zarządu. Program opisany jest w nocie 30.6.3 
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29.6. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy 

29.6.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Grupy 

Wynagrodzenia brutto wypłacone członkom zarządu są przedstawione w poniższej tabeli. 

 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Wynagrodzenia wypłacone 546 336 120 

Wynagrodzenia należne 85 30 20 

Nierozliczone zaliczki 9 2 0 

Razem 640 368 140 

 

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzeń w latach 2017-2019. 

 

29.6.2. Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej 

Wynagrodzenia brutto wypłacone pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej są przedstawione w poniższej tabeli. 

 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Wynagrodzenia wypłacone  1 463 650 160 

Wynagrodzenia należne 0 55 35 

Razem 1 463 705 195 

 

29.6.3. Udziały wyższej kadry kierowniczej (w tym członków Zarządu i Rady Nadzorczej) w programie akcji pracowniczych 

Nie było programów akcji pracowniczych w roku 2018, 2017.  

16 maja 2019 roku przyjęto uchwałę Walnego Zgromadzenia o wprowadzenie w Jednostce dominującej programu motywacyjnego dla 
pracowników Jednostki dominującej opartego na akcjach Jednostki dominującej, który będzie długoterminowo wiązał interesy tych pracowników 
i Grupy, jak również, poprzez zachętę ekonomiczną, stanowił element motywacyjny dla pracowników do długoletniej pracy w Grupie; 10 lipca 
2020 roku program został rozszerzony o pracowników Jednostki zależnej oraz Członków Rady Nadzorczej. 

Jednostka dominująca prowadzi program świadczeń opartych na akcjach rozliczanych w instrumentach kapitałowych, w ramach których 
pracownicy będą mieli możliwość nabycia akcji Jednostki dominującej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu 
Motywacyjnego. Jednostka zdecydowała się na oszacowanie wartości godziwej uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego przez 
zewnętrznego, niezależnego aktuariusza. Wartość godziwa uprawnień wykazywana jest jako koszt przez okres nabywania uprawnień do realizacji 
opcji w korespondencji z kapitałem własnym – „Kapitał zapasowy”. 

Całkowita kwota podlegająca ujęciu w kosztach zostaje określona przez odniesienie do wartości godziwej przyznanych akcji ustalonej na dzień 
przyznania akcji. 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego jednostka dokonuje rewizji poczynionych szacunków oczekiwanej liczby akcji, do których 
uprawnienia zostaną nabyte w następstwie spełnienia warunków nabywania uprawnień mających charakter nierynkowy. Grupa prezentuje wpływ 
ewentualnej rewizji pierwotnych szacunków w sprawozdaniu z wyniku finansowym, wraz z odpowiednią korektą kapitału własnego. 

Wartość godziwą programu została oszacowana przez niezależnego aktuariusza.  
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30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą środki pieniężne i dotacje. Głównym celem tych instrumentów 
finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Zasadą stosowaną przez Grupę 
jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko związane 
z płynnością oraz ryzyko kredytowe. Zarząd jednostki dominującej weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – 
zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.  

 

30.1. Ryzyko stopy procentowej 

Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych. 

Grupa zarządza kosztami oprocentowania poprzez korzystanie z zobowiązań o oprocentowaniu zmiennym. Grupa jest stroną umów 
leasingowych, opisanych w nocie 18. 

Grupa gromadzi i analizuje bieżące informacje z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej.  

Niepewność co do przyszłego poziomu stóp procentowych, a w konsekwencji do wysokości przyszłych kosztów finansowych stanowi istotną 
przeszkodę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Głównym celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zabezpieczanie kosztów odsetkowych przed ich zwiększeniem wskutek wzrostu 
stóp procentowych. Możliwości zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej są analizowane i oceniane przez Grupę w zależności od aktualnych 
potrzeb. Grupa nie zawierała kontraktów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym 
Grupa nie była stroną żadnych transakcji zabezpieczających, w tym nie nabywała instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia ryzyka stopy 
procentowej. 

 

30.2. Ryzyko walutowe 

Grupa osiąga przychody w PLN, ale występują zobowiązania i koszty w walutach. Ryzyko walutowe jednak jest nieistotne. Umowy leasingowe 
zawarte przez Grupę, nie są denominowane w walutach obcych, w związku z tym Grupa nie jest narażona na to ryzyko.  

 

30.3. Ryzyko cen produktów, towarów 

Grupa obecnie prowadzi działalność badawczo – rozwojową, w związku z tym nie analizowano ryzyka cen produktów i towarów. W ocenie 
kierownictwa jednostki dominującej Grupa obecnie nie jest narażona na to ryzyko.  

 

30.4. Ryzyko kredytowe 

Biorąc pod uwagę, ze Grupa na tym etapie rozwoju nie prowadzi działalności handlowej, ryzyko kredytowe nie występuje.  

 

30.5. Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy 
wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz 
prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. 

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł 
finansowania. 

Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku wg daty zapadalności na podstawie umownych 
niezdyskontowanych płatności. 
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31 grudnia 2019 roku  Na żądanie 
Poniżej 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej 5 lat Razem  

Oprocentowane kredyty i pożyczki 0 0 0 214 0 214 

Pozostałe zobowiązania finansowe 0 1 197 3 354 5 519 0 10 070 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 0 2 981 0 0 0 2 981 

Zobowiązania z tytułu otrzymanych dotacji 0 4 100 3 397 0 0 7 497 

Razem 0 8 279 6 751 5 733 0 20 763 

 

 

31 grudnia 2018 roku  Na żądanie 
Poniżej 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej 5 lat Razem  

Oprocentowane kredyty i pożyczki 0 0 0 211 0 211 

Pozostałe zobowiązania finansowe 0 873 2 610 7 162 0 10 646 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 0 2 809 0 0 0 2 809 

Zobowiązania z tytułu otrzymanych dotacji 0 321 0     321 

Razem 0 4 003 2 610 7 373 0 13 987 

 
 
 

31 grudnia 2017 roku  Na żądanie 
Poniżej 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej 5 lat Razem  

Oprocentowane kredyty i pożyczki 0 0 0 256 0 256 

Pozostałe zobowiązania finansowe 0 453 940 1 186 0 2 578 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 0 599 0 0 0 599 

Zobowiązania z tytułu otrzymanych dotacji 0 1 194 326 0 0 1 520 

Razem 0 2 245 1 266 1 442 0 4 952 

 
 
 
 

31. Instrumenty finansowe 

 
31.1. Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych Grupy, w podziale na 
poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.  

 Kategoria Wartość bilansowa Wartość godziwa 

   31 grudnia 
2019 

31 grudnia 
2018 

31 grudnia 
2017 

31 grudnia 
2019 

31 grudnia 
2018 

31 grudnia 
2017 

Aktywa finansowe        

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności WwWGpWF 1 880 5 626 515 1 880 5 626 515 

Środki pieniężne ich ekwiwalenty WwWGpWF 12 342 2 448 1 587 12 342 2 448 1 587 

Zobowiązania finansowe        

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, w tym: PZFwgZK 0 0 0 0 0 0 

- długoterminowe oprocentowane wg  zmiennej stopy procentowej PZFwgZK 0 0 0 0 0 0 

-  długoterminowe oprocentowane wg stałej stopy procentowej PZFwgZK 214 211 256 214 211 256 

-  kredyt w rachunku bieżącym PZFwgZK 0 0 0 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania PZFwgZK 10 478 3 130 2 118 10 478 3 130 2 118 

Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu (długo i krótkoterminowe) PZFwgZK 10 070 10 646 2 578 10 070 10 646 2 578 
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Użyte skróty: 
UdtW –  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
WwWGpWF – Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
PiN – Pożyczki udzielone i należności, 
DDS – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, 
PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
 
Wartość godziwa nie różni się od wartości bilansowych, gdyż wycena tych pozycji do wartości godziwych nie miałaby istotnego wpływu na wynik 
finansowy. 

 

31.2. Ryzyko stopy procentowej 

W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Grupy narażonych na ryzyko stopy procentowej, w 
podziale na poszczególne kategorie wiekowe. 

W 2019 roku saldo otrzymanych pożyczek wyniosło 214 tysięcy zł. 

W 2018 roku saldo otrzymanych pożyczek wyniosło 211 tysięcy zł.  

W 2018 roku była udzielona pożyczka, ale do dnia bilansowego została spłacona przez podmiot powiązany PURE BIOLOGICS S.A..  

W 2017 roku występowała pożyczka od Michała Walczaka (podmiot powiązany) udzielona jednostce dominującej, oprocentowanie stałe oraz 
pożyczka udzielona jednostce dominującej przez Alternative Capital, oprocentowanie stałe 1% w skali roku. 

 
31 grudnia 2019 roku  
 

Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem 

Pożyczki otrzymane  0 0 214 0 0 0 214 

 
 
31 grudnia 2018 roku  
 

Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem 

Pożyczki otrzymane  0 0 0 211 0 0 211 

 
 
31 grudnia 2017 roku  
 

Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem 

Pożyczki otrzymane  0 47 0 0 209 0 256 

 

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku.  

 

31.3. Zabezpieczenia 

Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy nie występują.  

 

32. Zarządzanie kapitałem 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które 
wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.  

Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania 
struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom (np. poprzez skup akcji własnych 
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w celu ich umorzenia) lub wyemitować nowe akcje. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2019 roku, 31 
grudnia 2017 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.  

Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych 
o zadłużenie netto. Zasady Grupy stanowią, by wskaźnik ten nie był większy niż 50%. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i 
pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał 
obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków 
netto. 

  Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 214 211 256 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 21 020 14 630 4 981 

Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 342 2 448 1 587 

Zadłużenie netto  8 892 12 393 3 650 

    

Kapitał własny 4 278 3 431 144 

Kapitał i zadłużenie netto 13 170 15 824 3 794 

    

Wskaźnik dźwigni (%) 68% 78% 96% 

Wskaźnik dźwigni (%) bez uwzględniania gotówki na inwestycje 68% 78% 96% 

 

 

33. Struktura zatrudnienia 

Zatrudnienie w Grupie na dzień 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku kształtowało się następująco (w osobach): 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Pracownicy umysłowi 76 47 18 

Razem 76 47 18 

 

Średnioroczne zatrudnienie w Grupie w latach objętych niniejszym sprawozdaniem kształtowało się następująco (w osobach): 

 Rok zakończony  Rok zakończony  Rok zakończony  

 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 

Pracownicy umysłowi 50 28 9 

Razem 50 28 9 

 

 

34. Sezonowość 

W segmencie działalności, na którym działają spółki Grupy brak jest zjawiska sezonowości.  
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35. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym (tj. 31 grudnia 2019 roku) wystąpiły następujące istotne zdarzenia, mogące mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej Grupy 
Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.: 

 

1) 20 marca 2020 Jednostka dominująca podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu o numerze 
POIR.01.01.01-00-0740/19 „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na 
wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego”.  

Budżet projektu 36 389 016 zł, kwota dofinansowania 28 959 643 zł. Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 30.11.2023.  

2) 20 marca 2020 Jednostka dominująca pod umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu o numerze 
POIR.01.01.01-00-0931/19 „Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenia 
na rynek farmaceutyczny”.  

Budżet projektu 10 135 628 zł kwota dofinansowania 7 759 469 zł. Okres realizacji projektu 01.05.2020 – 30.06.2023.  

3) 22 kwietnia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę ocenionych projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 po procedurze odwoławczej. znalazł się na niej Projekt Captor Therapeutics S. A. pod tytułem " 
Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych".  

Budżet projektu: 34 441 900 zł, kwota dofinansowania: 27 411 400 zł. 

4) 22 kwietnia 2020 r. Pan Filip Jan Jeleń złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Jednostki dominującej. 

5) 30 kwietnia 2020 r. Jednostka dominująca oraz Twiti Investments Limited zawarły umowę inwestycyjną, na podstawie której ustalono, 
że Twiti Investments Limited obejmie 149.584 nowych, zwykłych akcji imiennych Jednostki dominującej o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda za łączną cenę emisyjną 16.000 tyś. zł, przy czym całość ceny emisyjnej zostanie wpłacona do Jednostki dominującej przez Twiti 
Investments Limited, przed emisją akcji, tytułem zaliczki na poczet ceny emisyjnej. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 
Jednostka dominująca otrzymała zaliczkę w wysokości 1.600 tyś. zł, co oznacza, że 14.400 tyś zł pozostaje do wpłaty do Jednostki 
dominującej. 

6) Światowa pandemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na zdolność do kontynuacji działalności Grupy. Zarząd Jednostki 
dominującej wprowadził szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz działań eliminujących ewentualne 
zagrożenia związane z działalnością. Pracownicy, których praca nie wymaga obecności w siedzibie Jednostki dominującej zostali 
skierowani do pracy zdalnej, tzw. home office, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych. Praca 
wykonywana przez pracowników naukowych i laboratoryjnych została podzielona na tryb zmianowy, stanowiska pracy w laboratoriów 
odpowiednio zaaranżowane, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami. Wszyscy pracownicy mają dostęp do środków 
zapewniających bezpieczeństwo i higienę w pracy (maseczki, rękawiczki jednorazowe, żele antybakteryjne, spray antybakteryjny). 

Odwołane zostały wszelkie duże spotkania oraz podróże służbowe. Komunikacja wewnątrz Grupy oraz zewnętrzna z podwykonawcami 
i dostawcami odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Miało to miejsce również przed pojawieniem się 
pandemii w związku z powyższym niniejsza zmiana nie wpływa negatywnie na działalność Grupy. 

Jedyne ryzyko związane jest z opóźnieniem realizacji projektów w związku z czasowym zawieszeniem działalności przez 
podwykonawców wykonujących na zlecenie Jednostki dominującej kluczowe badania. Zarząd Jednostki dominującej na bieżąco 
obserwuje zmieniającą się sytuację i odpowiednio reaguje m.in. przenosząc w miarę możliwości część badań do swoich laboratoriów 
oraz informując Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o niniejszych opóźnieniach. Nie wpływają one jednak na finansowanie projektów 
- kolejne transze płatności zostały uruchomione w 2020 roku. 

7) Zmiany dotyczące akcjonariatu podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2020 r.: Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 18 o umorzeniu 350.000 akcji uprzywilejowanych serii A oraz 26.925 akcji zwykłych 
serii B nabytych w celu umorzenia od Filipa Jelenia oraz uchwałę nr 19 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
37.692,50 zł, tj. z kwoty 359.000 zł do kwoty 321.307,50 zł, a zatem o kwotę odpowiadającej łącznej wartości nominalnej umarzanych 
akcji.  
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350.000 akcji uprzywilejowanych serii A oraz 26.925 akcji zwykłych serii B zostało nieodpłatnie nabyte przez Spółkę od akcjonariusza 
Spółki Filipa Jelenia, w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 
37.692,50 zł została przelana na odrębnie wydzielony kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
321.307,50 zł do kwoty 356.307,50 zł w drodze emisji 350.000 akcji uprzywilejowanych (co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja 
daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w trybie 
subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji odpowiadała wartości 
nominalnej jednej akcji, tj. wynosiła 0,10 zł.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
356.307,50 zł do kwoty 359.000 zł w drodze emisji 26.925 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja w trybie 
subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji odpowiadała wartości 
nominalnej jednej akcji, tj. wynosiła 0,10 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 25 w sprawie 
upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki, na podstawie której 
Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie 
wyższą niż 36.648zł przez emisję nie więcej niż 366.480 nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu 
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zostało udzielone do dnia 26 czerwca 2023 roku. 
179.500 akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostało przeznaczone do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego, a 
pozostała część akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, tj. 186.980 akcji, może zostać zaoferowana przez Zarząd Spółki 
innym podmiotom. 

Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, 
tj. 0,10 zł za jedną akcję Spółki. Cenę emisyjną pozostałych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego niezwiązanych z 
realizacją Programu Motywacyjnego ustalał będzie Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, z tym że cena emisyjna jednej akcji 
nie powinna być niższa niż 106,96 zł za jedną akcję.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 26 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
359.000 o kwotę nie niższą niż 0,10 zł oraz nie wyższą niż 99.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 990.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w trybie subskrypcji otwartej (przeprowadzanej w drodze oferty 
publicznej papierów wartościowych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki został upoważniony 
do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G. 

8) 26 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji akcji Jednostki dominującej oraz 
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Jednostki dominującej i praw do akcji Jednostki dominującej do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

9) 26 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie sporządzania przez Jednostkę dominującą 
sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 
Pierwsze roczne sprawozdanie Jednostki dominującej zostanie sporządzone za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 r. 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. 
obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku  

wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 
 
 

Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. 

Wprowadzenie 

Na potrzeby sporządzenia Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Delegowanego Komisji (WE) nr 2019/980 z dnia 14 marca 2019 roku uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji 

zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającym 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 („Rozporządzenie”), przeprowadziliśmy przegląd 

załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Captor 

Therapeutics S.A., której Jednostką dominującą jest Captor Therapeutics S.A dalej „Jednostka 

dominująca” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Duńskiej 11, na dzień 30 czerwca 2020 roku i za 

okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres 

od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, na które składają się: śródroczne 

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, śródroczne skonsolidowanie sprawozdanie z 

wyników i całkowitych dochodów, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale 

własnym, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje 

dodatkowe i objaśniające („śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).  

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 

Zakres przeglądu 

Przeprowadziliśmy przegląd zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji 

finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą 

3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku.  

Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu 

zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz 

przeprowadzaniu procedur analitycznych i innych procedur przeglądu.  

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi 

Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 

3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku (z późniejszymi 

zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, 

które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie 

wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego sprawozdania finansowego. 
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Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, 

że załączone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 

czerwca 2020 roku i za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wraz z danymi 

porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2019 do  30 czerwca 2019 roku nie przedstawia rzetelnego 

i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej oraz jej wyniku finansowego 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej i polityką rachunkowości. 

 

 

 W imieniu  

 Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186 
Warszawa, ul. Piękna 18 
 
 
 

 

   

 Monika Kaczorek 
 
Kluczowy Biegły Rewident 
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Partner 
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 Numer 
noty 

okres 6 
 

okres 6 
 

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

Dzia       
  0 0 

  0 0 
Zysk (strata)   0 0 

    
 12.1 12 486    7 128    

Koszty prac badawczych 12.2-12.4 12 577 7 410 

Ko  12.2-12.4 3 099 1 496 

 12.2-12.4 1 297 1 097 

operacyjne                        -                            -      

  -                4 487    -2 875    

Przychody finansowe                        -      1    

Koszty finansowe 12.5                     303                    236    

Zysk (strata) brutto   -                4 790    -3 109    

Podatek dochodowy 13.2   

  -                4 790    -3 109    

Zysk (strata) netto za okres  -                4 790    -3 109    

  -                4 790    -3 109    
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIK  
 

 
okres 6 

 
okres 6 

 

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 
 

Zysk (strata) netto za okres -                4 790    -3 109    
   

 0 0 
 0 0 

 0 0 
wity  -                4 790    -3 109    

   
 -                4 790    -3 109    
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KONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

 

Numer 
noty 

okres 6 
zak  

okres 6 
 

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

AKTYWA      

 17,19 10 528                    11 401    

                      180                        180    

Rzeczowe aktywa tr  17 10 293                    11 137    

                        43                          72    

                        13                          12    

Aktywa obrotowe  18 838    11 553    

 20 2 948    4 238    

-                         38                          -      

 21                     233                          85    

 22                 15 619                     7 230    

  29 366    22 954    

    

PASYWA      
Ka

 
 

                 1 851    8 125    

 23.1                     359                        349    

                        -                            -      

  17 565                     9 543    

                   1 656                     5 977    

                         4                           1    

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty  - 12 942    -  4 637  

  -  4 790    - 3 109    

 
23.1                  1 851    8 125    

 26 5 297                     7 246    

Zobo                         59                          36    

                      214    211    

 26.1                  5 023                     6 999    

 27                 22 218  7 583    

-  27.1 2 732                     2 995    

-  27.1 5 103                     3 566    

- rezerwy na  24.1                     395                      425    

-  27.2 13 989    597    

 26                  27 515    14 829    

  29 366    22 954    
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z  

 

 
okres 6 

 
okres 6 

 
 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

     

Zysk (strata) netto -4 790 -3 109 

Podatek dochodowy  0 0 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 790 -3 109 

Korekty: 9 515 4 365 

Amortyzacja  2 917 2 120 

 107 25 

Odsetki 196 211 

 722 0 

 -1 106 1 388 

Zmiana stanu z  -249 186 

Zmiana stanu rezerw  197 -182 

 6 730 508 

  108 

Inne korekty 0 0  

 4 725 1 255 

DZ      

 0 0 

II. Wydatki 2 0 

Wyda  2 0 

 -2 0 

     

 1 600 5 609 

i 1 600 5 609 

 0 0 

II. Wydatki 3 047 2 082 

 0 47 

 196 211 

 2 850 1 870 

 5 728 3 092 

 3 276 4 782 

   

 12 342 2 448 

 15 618 7 230 

-  0 0 
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1.  

-  
 

 
z dnia 28 sierpnia 2018 roku, 

aktem notarialnym za rep. A - Rydzewska z kancelarii notarialnej w Warszawie, 
 

NIP 8943071259.  

Siedziba firm  

2.11.Z). 

 000 CHF.  

Adres siedziby: Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil, Szwajcaria 
Data : 30.08.2018 roku.  
Przedmiotem dzi  

 - Pr
Sylvain Cottens-  
 

2.  

 

-  

- Jednostki za ii.  

 

 

 Grupy po dniu bilansowym, tj. po 30 czerwca 2020 roku 

Po dniu bilansowym, tj. 
 

 

3.  

Rada Nadzorcza. 

 

 

1. Aleksandra - nsowy 

2. -  

Reprezent  
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- Pre  

- wy 

- u, dyrektor naukowy 

 

 

skonsolidowanego sprawoz
 

Sk  

1. -  

2.  

3. Pan  Luc Otten 

4. Pan  Florent Gros 

5. Pan Krzysztof Samotij 

 

W Jednostce dominuj  
niniejszego s  

1. Pan Krzysztof Samotij-  

2. Pan Luc Otten 

3. Pan Florent Gros 

 

W Jednostce 
 

1.  

2. Pan Luc Otten 

3. Pan Florent Gros 

4.  

 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonar   
 

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  

Niniejs dniu 4 grudnia 2020 roku.  
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5.  

5.1  

 

 

Ujmowa  

 poprzez przekazanie 
 

 

 

 klient jednoc  
  

jego powstawania lub ulepszania  sprawuje klient, 
 e egzekwowalne 

 

sprzed  oczekiwaniach kierownictwa lub na innych czynnikach uznanych za 
istotne. 

 

Prace badawcze i rozwojowe 

  zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej 
wiedzy naukowej i techni  

  

  

 poszukiwanie  

  
 

  

38, pkt 57): 

  z technicznego punktu widzenia, 
 

  

 y;  

  

  
 

  

z sytuacji aterialnych. 
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 badawczych czy 
odlega zakres danych prac, jakiego produktu dotyczy, j

two Grupy ocenia 
 

  

arunkami MS

kapitalizacji  stwa. 

Kryte  

1)  

2)  

3)  

4) s  

5) posiadanego zaplecza produkcyjnego i laboratoryjnego,  

6)  

7)  

Projek  
38. 

Utrat  

 

 
  

Dotacje 

 szacunku otrzymane 
wieszone na przychodac

do czasu uzyskania racjonalnej pewn  

 
- poziom ten zos  

 

, w  

 e,  

 
oddz  aczonym  

  

 Grupa nie poprawi w wy   

  Projektu 
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 Grupa wykorzysta dofinansow  art. 184 ustawy o finansach publicznych; 

  

 d  niecelowa; 

 Grupa zaprzestanie realizacji Projektu lub realizuje  

 niosku o 
uzasad  zostanie zrealizowan  

o dofinansowa
- trzy poziomy audyt

 w Syste
stwierdzenia, 

otacji j  

w Grupa 
 

Ryzyka dotyc Grupy (ryzyko numer 2), w ocenie kierow  

 Grupa lub jednostka -  nie poinformuje Instytucji 
e dokonania zmian prawno-  

-
 

  Grupa promuje Projekty 
na tematycznych konferencjach naukowych, a realizacja dzi  Ryzyko 

 

 Zaplecze laboratoryjne -  

 
wykorzystanie nowej technologii rozwoju
zwrotu dotacji mniejs  

 o 
w dotacji mniejsze 

 

 

 

nostki dom  I Rady 
 

ejskich oraz 

Regio enie Rady (WE) 
przez okres trzech lat od ich za .  

 

 sparcia programu, 
  
 aruszenia 
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 otu 
 

Podatki 

atkowych, zmian w prawie podatkowym oraz moment powstania przycho
 

   

 

5.2  

 

nsowym.  

 

k, 

 
niefinansowych. 

Wycena rezerw 

 pracowniczych (odprawy em
 

dotychczasowego 
 

aktuariuszy i jest akceptowana 
 

 
pra

 

 

ty zysk podatkowy 

 

 

Stawki amortyzacyjne 

 
 

. 

6. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowan o 
.  

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe rycznego. 
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 przez 
  

Grupa 

wyk Grupy 
ewentualnej 

 
fazy b  

 
 

 Grupa 
 

 

- w dniu 20 marca 2020 r. umowa n

transkrypcyjnego; 

- w dniu 20 marc  zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji 
 

- w dniu 1 czerwc e w terapii 
 

 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Jedno  z jednym z akcjonariuszy  Twiti Investments Limited
za 

ceny e 6M PLN (1.6M Jednostki ) 
conej zaliczki po 

ustalonej przez strony cenie emisyjnej. 

W dniu 1 grudnia 20 w 
06,9

 
rzez Twiti Investments Limited 

 jest na etapie zawierania 
wego w ramac

w dniu 1 grudnia 2020 r. 

 

 
koronawirusa SARS-CoV- -rozwojowych. Na 

 Nie odnotowano 

monogramy prac w Jednostce 
. 
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6.1 Podstawa konsolidacji 

W  

(zgodnych z M
 

i tych jednostek w 
 przeciwnym 

wypad  

sprawozdanie z p -  

Skonsolidowane sprawoz
sprawozdanie finansowe w swojej walucie lokalnej (CHF) i podlega ono przeli  

Sprawozdanie J  

 

6.2  

 
Finansowej (

  stosowanych 
..  

ow  oraz Komitet 
 

 

6.3  

 

 j w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego jest frank szwajcarski (CHF).  

 

, w dmiot generuje i  

 

7.  

 oraz dla ostatniego 
skon

 ch od 1 stycznia 2020 roku.  

 

8. Nowe standardy i interpretacje  

8.1 yw  

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa stosuje takie same zasady ra
rocznego sprawozdania finansow onych przez 

dniu lub po 1 stycznia 2020 roku: 
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 Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSS
 

 Zmiany do MSR cznych 
 

 
rozpocz  

 Zmiany do MS
 

 Zmiany do MSSF 16 -19   
 w odniesieniu  

Grupa stwierdza, zmiany i  ia 2020   skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe w 

nterpretacji.  

 

8.2 
stosow 1r. 

rdzone do stosowania w UE: 
 

 we  
  

 Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF  
 

 
1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie. 

 

 

9.  

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano  

 

10.  

ejsca zmiana metod dokonywania 
 

 

11.  

 stosowane w kolejnym opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

11.1   Zasady konsolidacji 
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elu 
 

Jednostki z kontroli przez 
kontroli. 

 

Grupa  

  
 

posiada prawa  
 anej rania 

 

Grupa   

Przy sp
. 

a, jak
 

 
jednostki  

 czy, 
  ekontroluj  aktywach netto 

 

 
e w aktywach   

 

 carii, utw

0,06% wyniku Grupy.  

 

11.2   

Dla jedno lskie przy 
akcji.  

ne w walut
 przez Narodowy 

owe ujmowa
sie historycznym z dnia 

transakcji. Aktywa i ia niepien  dnia 
 

  inna walut

 Polski na 
omencie 

zbycia podmi kapitale w
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 oraz 30.06.2019 roku przez 
Narodowy Bank Polski, 

sprawozdawczych 01.01.2020 30.06.2020 oraz 01.01.2019  30.06.2019. 

 

11.3   

 

 s

tkowania. Stawki amortyzacji 
owane liniowo przez szacowany okres 

ci.  

ub kosztu wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. 
odpowiada okresowi najmu takiego obcego obiektu  

azowo, po wykonaniu modernizacji, koszt ten ujmowany jest w warto
s
w momencie ich poniesienia.  

Dana pozycja rzeczowych 
umowy w przyp
lub spr czone jako 

kt
dokonywana jest operacja gospodarcza. 

 

1.  okres amortyzacji wynosi: 30%, 

2.  laboratoryjny)  okres amortyzacji wynosi: 20%. 

MSS .  

 

Inwestycje 

ub kosztu 

go do dyspozycji. 

 wa zostanie odzyskana przede 
 

Grupa wycenia 
bilansowej i  
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11.4  aterialne 

awania dla prac badawczych, 
 

Cena nabycia 
 

 

iematerial
gdy istn

o

poprze
 danego 

 

 
 

Okres amorty  

1. nabyte prawa maj  2 lata, 
2.  2 lata, 
3. koszty prac rozw

w wyniku w  

 

 
ze sprawozdania z 

sytuacji finansowej. 

 

Koszty prac badawczych i rozwojowych 

Koszty prac bad ywane do wyniku e rozwojowe wykonane w ramach 

kie 
niesione na kole   

 
oddany    

 

W celu poprawnej identyfikacji prac rozwojowych Grupa od c badawczych. We
zaplan
prac badawczych zgodnie z MSR 38 kwalifikuje  

 do zdobycia nowej wiedzy; 
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 rojektowanie, o
 

o do prac badawczych 

traktuje jako one 
oszty w  

 

 klasyfikacja ich do prac rozwojo  

  
 

  wytwarzania przez da
ekonomicznych, 

  

  

   

niematerialnych w grupie  

Zgod
b zamierzony przez ki  

  

 i niematerialnych, 

  

 amortyza  

 

Prace rozwojowe w toku (w realizacji) 

Rozpo twarciem karty projektu. Na podstawie tej dokumentacji wyznaczony zostaje moment, od 
ania z sytuacji 

 Pozycja ta nie podlega amortyzacji, ale podlega 
 

 

 

: 

1)  
2)  

 

i odpis 
aktua  

 . 
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W ocenie Za MSR 
 

 

11.5  Leasing 

Zgodnie z y Grupa uzysk
iem lub 

czy zawier  

W przypadku umowy, kt
 element 

leasingowy.  

asingu 
  z okres trwania leasingu.  

 
sztu, pomniej

z tyt
u leasingu, p

singowe. O ile Grupa nie ma 
okresu leasin

ia lub okres leasingu.  

  

 

wykonanie 
, w 

 

a leasingu, 
 

 
ponownej wycenie w przypadku zmiany okres

 

 

11.6   

bilansowy Grupa 
zenia 

coroczneg
lu  

odzyskiwalna sk
od tego, 

  

u ntowane do ich 
e oszacowanie 
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lansowy Grupa o
w okresach poprzednich w odniesie  
wys  

ych stosowanych 
do 

 
 ci w odniesieniu do tego 

bi  

 

11.7   

e koszty 
 

 onoszone. 

kosztu odsetek.  

 

 

11.8  Aktywa finansowe 

wycenia aktywa finansow
wyceny wszy

godziwe wycenia w ich cenie transakcyjnej 
w rozumieniu MSSF 15, przy czym nie dotyczy to ty

 

menty pocho  

 aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 
  
 przez wynik finansowy oraz 
 kowite dochody. 

ch dochodach. Grup
ka 

  

 owych jest utrzymy
finans  
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 papiery  

 

 

na n
h w zamortyzowanym koszcie pomniejszone o zyski z 

odpi   
ii ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa ujmuje w wyniku w pozycji 

ansowe. 

Aktywa finanso
sowy w celu 

uj  

finansowych: 

  
owej, 

a nale
nych 

informacji doty  
 ia 

a okresu 

 

ci przekracza 360 dni.  

 

11.9   

finansowych. 

 

yzowanego kosztu 

nych z zastosowaniem 

 

Grupa ocenia najpierw, czy ktywne 
zonej analizy 

wy  
 ryzyka kredytowego i 
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odpis o
wanego 

kosztu. 

 

11.10   i  

anych. Po 
ej  

  

o odzyskania n

zrost ryzyka n
 

 

11.11  

 na rachunkach bankowych i w ka
 

bankowych obej
 

 

 

11.12  

zymanych 
pomniejszonej o k   

sowaniu 
metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego koszt

 

 
wane w wyniku  

 

11.13  

wej. Po 
naczne 

efekty dyskonta. 

datku od towar
nansowe 

 

Inne  
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ny, umorzony l

ego i 
zania finansow

 
lansowych wyka  

 

11.14 Rezerwy 

oraz gdy 
omicznych i mo

 ten jest 
tylko wtedy, gdy jest rz

 

 

11.15 Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

30.06.2019 oraz 30.06.2020
ku. Obliczenia rezerw do ny aktuariusz.  

 

11.16  

 

 

11.17 Dotacje 

Grup
otacje w 

posta
 

gdy istnieje 
przypadku, 

gdy dotacja dotyczy danej pozycj
iwa jest 

ujmowana na konc
 

owe, prace roz  

W momencie, kiedy dotac
 dotacji, w oc

ryz  

c  

Kryteria Oceny P
 

rzychody opera  
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Grupa. 

Nazwa projektu  Numer projektu  Dofinansowanie NCBiR Nazwa programu dotacji 

Kwota otrzymana do 
30.06.2020- 

rachunek bankowy 
Grupy

przeciwzapalnych specyficznie 

powierzchniowe 
 

POIR.01.01.01-
00-0747/16 

31 989 076,35 24 460 807,48 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

13 860 748,60 
 

do przesiewowego testowania 
z

 
 

POIR.04.01.02-
00-0147/16 

2 165 085,00 1 685 268,00 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

1.620.096,18 

platformy do przesiewowej analizy 
 terapeutycznych typu degron 

 

POIR.04.01.04-
00-0116/16 

2 950 155,00 2 241 369,00 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

1.751.795.85 

chemicznych jako interwencja 
terapeutyczna w schorzeniach 
nowotworowych 
 

POIR.01.01.01-
00-0956/17 

35 902 013,75 27 683 098,00 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

11 487 602,48 
 

Zastosowanie technologii celowanej 

 
 

POIR.01.02.00-
00-0079/18 

37 130 943,75 29 558 070,00 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

2 618 642,68 
 

klasie kandydata na lek, 

terapii raka jelita grubego  
 

POIR.01.02.00-
00-0073/18 

32 041 906,25 25 510 680,00 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

11 019 331,26 
 

 

deg nnego czynnika 
transkrypcyjnego. 
 

POIR.01.01.01-
00-0740/19 

36 389 016,25 28 959 643,00 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

4 290 975,98 
 

utoimmunologicznych 
 

POIR.01.01.01-
00-0741/19 

34 411 900,00 27 411 400,00 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

 
5 000 000,00 

technologicznej w obszarze celowanej 

rynek 
Farmaceutyczny 
 

POIR.01.01.01-
00-0931/19 

10 135 628,75 7 759 469,50 
Program Operacyjny 

 
2014-2020 

1 000 000,00 
 

  223 145 725,10 175 129 010,30   
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11.18 Przychody 

 

je w momencie 
ienia 

zo  

Jednostka ujmuje um  

 

 

t ustalenie ce
przekazane,  

 ych 
 

est prawdopodo
kwoty wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie.  

rzeczonego 
towaru l  

zenia oraz 
 

-  

-  
 

e badawczo  

wane, gdy Grup
 

 

11.19 Podatki 

 

rzecz  

oczonego podatku dochodowego w okresie. 

Podatek odroczony 

Na potrzeb
 

sprawozdaniu  

niu do wszystk
ulg 
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hodu do opodat  
o podlega 

wy i jest ujmo
 

 z zastosowaniem stawek podatkowych, 

ilansowy lub t wne 
 

tych 
 

 

 wtedy 
i tylko wted

 

 
 

a  

  

  

  
podatkowych; w
oraz 

  g. 

 sprawozdaniu 
 

 

11.20  

Zysk netto na akcj okr
e roku 

obrotowego uprawnia  

akcjonariuszy 
zys  

 

11.21  

ansowym z 
owieniami statutu. 

ych akcji, 

i W

ki zatrzymane sta
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11.22 Programy akcji pracowniczych -  

instrumentach kap
acyjnego. 

 

Jednostk  
 

przyznania akcji:  
-  
- 

 
 
Na kon zdawczego jedn

 
ewentualnej rewizji pierwotnych szacun  

20-2023: 
 

  Koszt narastaj   Koszt okresu  

2020 Q1                  911 132,73                   360 978,99  

2020 Q2                1 272 111,72                   360 978,99  

2020 Q3                1 550 216,06                   278 104,34  

2020 Q4                1 740 297,74                   190 081,68  

2021 Q1                1 926 247,19                   185 949,45  

2021 Q2                2 114 262,77                   188 015,58  

2021 Q3                2 260 805,08                   146 542,31  

2021 Q4                2 363 215,81                   102 410,73  

2022 Q1                2 463 400,22                   100 184,41  

2022 Q2                2 564 697,80                   101 297,58  

2022 Q3                2 638 051,66                     73 353,86  

2022 Q4                2 681 953,41                     43 901,75  

2023 Q1                2 724 900,77                     42 947,36  

2023 Q2                2 768 325,32                     43 424,55  

2023 Q3                2 790 423,58                     22 098,26  

.  

 

11.23 Poz  

 

a 
 

 

 

 e 
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11.24  

z egowane 
 

W Grupi ment sprawozdawczy  prace badawcze - rozwojowe.  
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12. Przychody i koszty 

12.1    

     

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 12 479 7 128 

Inne 6 0 

 12 486 7 128 

 
 

w tabelach, pr
 

 30 czerwca 
2020 

Struktura 
procentowa 

2020 

30 czerwca 
2019 

Struktura 
procentowa 

2019 

POIR.01.01.01-00-0747/16 2 276 18% 2 273 32% 

POIR.04.01.02-00-0147/16     

POIR.04.01.04-00-0116/16   149 2% 

POIR.01.01.01-00-0956/17 4 159 33% 3 132 44% 

POIR.01.02.00-00-0073/18 1 950 16% 1 505 21% 

POIR.01.02.00-00-0079/18 2 217 18% 69 1% 

POIR.01.01.01-00-0740/19 1 469 12%   

POIR.01.01.01-00-0931/19 46 0%   

POIR.01.01.01-00-0741/19 362 3%   

Razem  12 479 100% 7 128 100% 

 

12.2    

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

Amortyzacja 2 917 2 120 

su ukcji i energii 2 662 3 029 

 5 650 957 

 59 45 

 5 617 3 883 

 69 147 

Razem koszty rodzajowe 16 973 10 182 

   

 16 973 10 182 

Pozycj  0 0 

 12 577 7 409 

 3 099 1 496 

 1 297 1 097 

kosztach prac rozwojowych  179 

 

wojowe w 
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12.3  Koszty amortyzacji i  

 

 
  

30 czerwca 2020 31 grudnia 2019 

 2 917 2 120 

 2 903 2 067 

 14 53 

 
 
 
12.4  Ko  

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

Wynagrodzenia 4 650 3 194 

 681 490 

emerytalnych i urlopowych 198 123 

zych 89 77 

 5 617 3 883 

 
 5 617 3 883 

 0 0 

 3 515 2 579 

Poz  1 026 860 

 1 076 444 

 
12.5  Koszty finansowe 

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 0 0 

Odsetki od innyc  0 0 

 196 211 

-  107 25 

 303 236 
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13. Podatek dochodowy 

13.1   

Grupa ze wzgl  
 
 
 
13.2  Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 

 
wym 

efektywnej st  30 czerwca 2020 
 

 

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z  -4 790    -3 109    

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem -4 790   -3 109    

 0 0 

 0 0 

 135 56 

 0 0 

Podstawa opodatkowania 0    0    

Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu  0 0 

 

 

13.3  Odroczony podatek dochodowy 

 oczonego podatku dochodowego Przy  
. 

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

Strata podatkowa -4 655    -3 053    

 

14.  

 

 

15.  

zez podzielenie zysku netto za okres przypad
 

lenie zysku n

tawowego  
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30 czerwca 2020 

 

 
30 czerwca 2019 

 

 
-4 790    -                3 109    

zastosowany do obliczenia podstawowego zy
 

-4 790    -                3 109    

zastosowany do 
 

-4 790    -                3 109    

 
 -1,33 -0,89 

 -1,33 -0,89 

zastosowana do oblicz
 

 
3 590 000 

 

 
3 493 000 

 

 0 0 

      Opcje na akcje   

      Prawdopodobna emisja akcji   

zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysk
ak  

3 590 000 3 493 000 

 
 

16.  

 

 
 

17. Rzeczowe aktywa  

dnia 30 czerwca 2020 roku Budynki i budowle 
Maszyny 

i  
 

 4 300 13 083 17 383 

Nabycia 103 0 0 

R  0 2 737 2 737 

 0 408 408 

 4 403 15 412 19 712 

    

 1 609 5 419 7 028 

Odpis amortyzacyjny za okres 774 2 129 2 903 

 0 408 408 

 2 383 7 140 9 522 

    

 2 691 7 664 10 355 

wca 2020 roku  2 020 8 272 10 293 
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dnia 30 czerwca 2019 roku 
 

Budynki i budowle 
Maszyny 

i  
 

 2 449 11 363 13 812 

Nabycia 51 1 52 

 1 799 179 1 978 

Za wy wynajmu 28 363 391 

 4 272 11 180 15 451 

    

 356 2 282 2 638 

Odpis amortyzacyjny za okres 485 1 582 2 067 

najmu 28 363 391 

 813 3 501 4 314 

    

 2 093 9 081 11 174 

 3 459 7 678 11 137 

 

17.1 Rzeczowe aktyw leasingu wg MSSF 16 

dnia 30 czerwca 2020 roku Budynki i budowle 
Maszyny 

i  
 

 4 249 12 963 17 211 

Nabycia 0 0 0 

 0 2 2 

ajmu 0 408 408 

 4 249 12 556 16 805 

    

 1 609 5 392 7 001 

Odpis amortyzacyjny za okres 778 2 105 2 883 

 0 408 408 

Amortyzacja i  2 387 7 089 9 476 

    

 2 640 7 570 10 210 

 1 862 5 468 7 329 

 

dnia 30 czerwca 2019 roku Budynki i budowle 
Maszyny 

i  
 

 2 449 11 309 13 758 

Nabycia 0 0 0 

 1 799 179 1 978 

 28 363 391 

czerwca 2019 roku 4 220 11 125 15 345 

    

 356 2 273 2 629 

Odpis amortyzacyjny za okres 485 1 575 2 059 

 28 363 391 

Amortyzacja i odpisy u 813 3 485 4 297 
    

 2 093 9 037 11 130 

 3 407 7 641 11 048 
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18.  

 

 

Grupa nie posi
 

 

 

19. k gospodarczy  

 

 

 

 

 

W roku 2020 nie  

 
 
20.  

 

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 1 5 

 718 951 

Pozosta   158 139 

 0 0 

 2 072 3 144 

 2 948 4 239 

 0 0 

 2 948 4 239 

 

Nal  

wnictwa 
dytowe, ponad 

 

 

 

roku 2020. 
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21. a 

Grupa dokon  
zawiera ich zestawienie.  

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

owe 32 1 

Prz (licencje, domeny) 189 55 

Konferencje 12 26 

Inne 0 3 

 233 85 

 

 
22.  

 
 

 
 

 
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 15 619 7 230 

Razem 15 619 7 230 

 
 

  
 
 
23.  

23.1  

     359  
i jest podzielony na 3 590 0  

 

 

Seria Akcji liczba akcji serii 
akcji 

Uprzywilejowanie  

A 1 447 000 0,1 tak 2 894 000 

B 1 963 500 0,1 nie 1 963 500 

C 82 449 0,1 nie 82 449 

D 97 051 0,1 nie 97 051 

Suma 3 590 000          5 037 000 

 

23.1.1.  

 

23.1.2. Prawa akcjonariuszy

 

23.1.3. Akcjonariusze o  

ajmniej 5% og
i   
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nia: 

Lp. Akcjonariusz   nominalna 
jednej akcji  

liczbie 

WZA 

kapitale 
podstawowym 

1. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa  

594 500 1 189 000 0,1 23,61% 16,56% 

2. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa  

483 330 483 330 0,1 9,60% 13,46% 

3. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa  

4 300 4 300 0,1 0,09% 0,12% 

4. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa 

125 650 251 300 0,1 4,99% 3,50% 

5.   448 575 448 575 0,1 8,91% 12,50% 

6.  350 000 700 000 0,1 13,90% 9,75% 

7.  350 000 350 000 0,1 6,95% 9,75% 

8.  191 017 382 034 0,1 7,58% 5,32% 

9.  24 361 24 361 0,1 0,48% 0,68% 

10. Sylvain Cottens 152 500 305 000 0,1 6,06% 4,25% 

11. Sylvain Cottens 152 500 152 500 0,1 3,03% 4,25% 

12. Sylvain Cottens 33 333 66 666 0,1 1,32% 0,93% 

13. Sylvain Cottens 2 564 2 564 0,1 0,05% 0,07% 

14. Twiti Investments Ltd. 120 400 120 400 0,1 2,39% 3,35% 

15. Twiti Investments Ltd. 79 100 79 100 0,1 1,57% 2,20% 

16. Pozostali akcjonariusze 477 870 477 870 0,1 9,49% 13,31% 

  Razem 3 590 000 5 037 000   100,00% 100,00% 

 

 

Lp. Akcjonariusz   nominalna 
jednej akcji  

liczbie 

WZA 

kapitale 
podstawowym 

1. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa * 

594 500 1 189 000 0,1 23,61% 16,56% 

2. 
ALTERNATIVE CAPITAL Denovo Solutions Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa * 

487 630 487 630 0,1 9,68% 13,58% 

3.  448 575 448 575 0,1 8,91% 12,50% 

4.  350 000 700 000 0,1 13,90% 9,75% 

5.  350 000 350 000 0,1 6,95% 9,75% 

6. Sylvain Cottens 152 500 305 000 0,1 6,06% 4,25% 

7. Sylvain Cottens 152 500 152 500 0,1 3,03% 4,25% 

8. Twiti Investments Ltd. 179 500 179 500 0,1 3,56% 5,00% 

9.  78 654 78 654 0,1 1,56% 2,19% 

10. Dariusz Rozbicki 50 154 50 154 0,1 1,00% 1,40% 

11.  39 648 39 648 0,1 0,79% 1,10% 

12.  37 436 37 436 0,1 0,74% 1,04% 

13.  350 000 700 000 0,1 13,90% 9,75% 

14.  26 925 26 925 0,1 0,53% 0,75% 

15. Pozostali 291 978 291 978 0,1 5,78% 8,13% 

  Razem 3 590 000 5 037 000   100,00% 100,00% 

* Poprzednio ALTERNATIVE CAPITAL Sp. z o.o. 
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23.2  

 

 

Okres 
za  

Okres 
 

30.06.2020 30.06.2019 

seria B AGIO 3 774 3 774 

 36 36 

emisja akcji seria C AGIO umowy inwestycyjne 2018 3 898 3 898 

emisja akcji seria C2 i D AGIO umowy inwestycyjne 2019 8 564 1 835 

program motywacyjny 2019 1 273 0 

 17 545 9 543 

 

motywacyjnego. 
 
 
23.3 y 

 

 

 

Okres 
 

Okres 
 

30.06.2020 30.06.2019 

 56  

zaliczka na poczet ceny emisyjnej TWITI 1 600  

niezarejestrowana emisja akcje serii C2 i D  5 977 

Razem kapit  1 656 5 977 

 

30 kwietnia 2020 r. 
Investments Limited obejmie   

 

 
 
 
24. Rezerwy 

24.1 Zmiany stanu rezerw 

adczenia pracownicze w kwocie 197 tys. s. 
 . 

 
 
25.  

 
 

 
  

 30.06.2920 30.06.2019 

Alternative Capital 214 211 

Razem 214 211 

. 
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26.  

 
26.1  

30 czerwca 2020 roku   
 

Od 3 do 12 
 

Od 1 roku do 
5 lat 

 Razem  

Zobo  0 1 515 3 588 5 023 0 10 126 

 
 
27.  

 
27.1  

azane w spraw -90 dni od daty dokumentu 

 przeterminowane. 
 

   

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 1 654 1 373 

 579 597 

 448 391 

 0 601 

 50 34 

Razem 2 732 2 995 

 
 
27.2  

  
h na 

 

Przychody  
  

30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

-00-0747/16  1 285    40 

-00-0147/16  126 126 

-00-0116/16 0 0 

u projektu POIR.01.01.01-00-0956/17  0 0 

-00-0073/18  4 164 0 

-00-0079/18  0 431 

-00-0740/19 2 822 0 

POIR.01.01.01-00-0741/19 4 638 0 

z tytu OIR.01.01.01-00-0931/19 954 0 

Inne 0 7 

13 989 597

 
28.  

projektu). Jest to wymagane regulaminem 
dla pr  
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w postaci 
weksla in blanco e ustanowiono 

  

 

28.1 Sprawy  

 

 

28.2 Rozliczenia podatkowe 

 
y system prawa nie jest 

osowanie. 
erpretacji, c

odmiennych stanowisk w relacjach organ podatkowy   

z 30 czerwca 2019 roku oraz 30 czerwca 2020 
roku31 grudnia 2017, 30 czerwca 2019 oraz 31 grudnia 2019 rok  ryzyko 
podatkowe. 

 

29.  

 

 podmiot lub osoba fizyczna sprawowana funkcja 

  
 Captor Therapeutics GmbH, akcjonariusz w Captor Therapeutics S.A. 

12,5% akcji Captor Therapeutics S.A. 

 

Alternative Capital Denovo 
Solutions Sp. z o.o 

komandytowa 

30,14  
Holstinhausen Holsten 50%; M  

 

 
29% 

 

 
Sylvain Cottens 

 Therapeutics GmbH, Akcjonariusz Captor Therapeutics S.A. 
 

 PURE BIOLOGICS S.A. 30,16 % akcji 

 Captor Therapeutics GMBH. ej 100% udzia Therapeutics S.A. 

Osobowe  
Alternative Capital Denovo Solutions Sp. z o.o 

- 
S.A 

 ausen Holsten 
Alternative Capital Denovo Solutions Sp. z o.o 

 

 Luc Otten  

 Florent Gros  

 Krzysztof Samotij  

  
Therapeutics S.A 

 Otten Life Science Consulting  

 Swissvention Partners GMBH cym,  
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Transakcje  

podmiot lub osoba fizyczna Transakcja 

  

 W o  

Sylvain Cottens   

Pure Biologics S.A. 
biurowej)  

Captor Therapeutics GMBH. 
 w kwocie 60 

. CHF 

  

Otten Life Science Consulting 
,8  

Captor GMBH a Otten Life Science Consulting 

Swissvention Partners GMBH 
,4  

Captor GMBH a Swissvention Partners GMBH 

 

29.1  

Captor Therapeutics S.A. jest podmiotem do  

 

29.2  

 

 

29.3  

Transak   
w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. 

 

29.4  

 

 

29.5 Inne transakcje z u  

28.6.3 
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29.6  

29.6.1. Wynagrodzenie  

 

 

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 461 220 

 57 30 

Razem 518 250 

 

y Nadzorczej  

 

29.6.2.  

 tabeli. 

 

   

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 551 562 

 24 55 

Razem 575 617 

 

29.6.3. Rady Nadzorczej) w programie akcji pracowniczych 

16 maja 201

i Grupy ipca 
 

 

30. Cele i zasa a ryzykiem finansowym 

ne instrument
 

jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi. 

ryzyka wynika
  

zasady te  

 

30.1 Ryzyko stopy procentowej 

h.

a poprzez korzystanie z zobo  
leasingowych, opisanych w nocie 18. 
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w odsetkowych p kszeniem wskutek wzrostu 
ktualnych 

py procentowej. W okresie ob
ryzyka stopy 

procentowej. 

 

30.2 Ryzyko walutowe 

hody w PLN, ale 
 

 

30.3  

Grupa obecnie prowadz  
 

 

30.4 Ryzyko kredytowe 

e Grupa na tym etapie rozwoj  

 

30.5  

 

 

ansowania, po
finansowania. 

 
 

30 czerwca 2020 roku   
mi  

Od 3 do 12 
 

Od 1 roku do 
5 lat 

 Razem  

 0 0 0 214 0 214 

 0 1 515 3 588 5 023 0 10 126 

 0 2 732 0 0 0 2 732 

 0 0 13 989 0 0 13 989 

Razem 0 4 247 17 576 5 237 0 27 061 
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31. Instrumenty finansowe 

 

31.2 finansowych 

 

 Kategoria   

   30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

Aktywa finansowe      
 WwWGpWF 2 948 4 238 2 948 4 238 

 WwWGpWF 15 619 7 230 15 219 7 230 

      
Oprocentowane kredyty bank  PZFwgZK 0 0 0 0 

-  PZFwgZK 0 0 0 0 

-   PZFwgZK 214 211 214 211 

-   PZFwgZK 0 0 0 0 

Zobow  PZFwgZK 17 175 4 053 17 175 4 053 

 PZFwgZK 10 126 10 565 10 126 10 565 

 
 

 
UdtW   Aktywa finansowe utrzymywane do t  
WwWGpWF   
PiN   
DDS   
PZFwgZK  ug zamortyzowanego kosztu 
 

finansowy. 

 

31.3 Ryzyko stopy procentowej 

 

30.06.2020 roku saldo otrzymanych   

 
30 czerwca 2020 roku  
 

 <1rok 1 2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat  

 0 0 214 0 0 0 214 

 

 

31.4 Zabezpieczenia 

ku Grupy nie  

 

32.  

 
ariuszy.  
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Gru
 (np. poprzez 

w celu ich umo
 

 
owane kredyty i 

 
alizowanych z

netto. 

 
 

  

 30 czerwca 2020 30 czerwca 2019 

 214 211 

            27 301               14 618    

e i ich ekwiwalenty 15 619 7 230 

 11 897 7 599 

   

 1 851 8 125 

 13 747 15 724 

   

 87% 48% 

 87% 48% 

 

33. Struktura zatrudnienia 

: 

  

 
Okres 

 
Okres 

 

 30.06.2920 30.06.2019 

 76 62 

Razem 76 62 

 

e ym okresie ob  

 

 
Okres 

 
Okres 

 

 30.06.2920 30.06.2019 

 76 54 

Razem 76 54 

 

 

34.  
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35.  

 

 finansowej Grupy 
peutics S.A.: 

 

1) Regulaminu Programu Motywacyjnego 
y sprawie . 

2) W dniach 1 jednostki 
 jednost  

nabycia 9.082 akcji. 

3  

 

36. Pandemia COVID-19  

  C- -1
ch prac 

badawczych w ramach prowadzonych p -rozwojowych lub/ i sytuacji finansowej Grupy.  

W przypadku utrzymywania  lub wprowadzania nowych 
 

-  odczynni
 

- 
o zakontraktowania w 

, wprowadzone ograniczenia; 

- 
. 

Grupa 
ryzyk gospodarczych, j

-
prawdopo   pandemia koronawirusa nie 

 a celu 
z  

 tce zale  

 

Osoba  Puterko  

 

       

 

        
   Dyrektor Finansowy   Dyrektor Naukowy 

Podpis jest prawid owy



 

Prospekt Captor Therapeutics S.A. 

A-1 

26. ZAŁĄCZNIKI 

26.1. Statut 

26.2. Uchwała w Sprawie Podwyższenia 

26.3. Uchwała w Sprawie Dopuszczenia 
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26.1 Statut 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

„CAPTOR THERAPEUTICS” 

(statut obowiązujący na Datę Prospektu) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1  

 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Captor Therapeutics” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594615, której 

akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8943071259, 

REGON: 363381765, dokonanego w trybie określonym w Tytule IV Dziale III Kodeksu spółek 

handlowych. 

 W związku z tym, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia założycielami Spółki są 

wspólnicy spółki przekształconej, to jest: 

1) Alternative Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

2) Filip Jeleń; 

3) Michał Walczak; 

4) Sylvain Cottens; 

5) Alessandro Potenza; 

6) Michał Suflida; 

7) Dariusz Rozbicki; 

8) Artur Zaręba; 

9) Maciej Dyja; 

10) Wojciech Napiórkowski; 

11) Piotr Sznelewski; 

12) Anna Maszkiewicz; 

13) Dariusz Adamiuk; 

14) Wojciech Fijałkowski; 

15) Sebastian Bogusławski; 

16) Oballions Trading Ltd.; 

17) Sławomir Kościak. 

§2  

 Spółka działa pod firmą „Captor Therapeutics” spółka akcyjna.  

 Spółka może posługiwać się skrótem firmy „Captor Therapeutics” S.A., jego odpowiednikami w 

językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym w postaci znaku towarowego. 
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§3  

 Siedzibą Spółki jest Wrocław. 

 Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, filie, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, 

a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz poza jej granicami. 

§4  

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§5  

 Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); 

2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z); 

3) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); 

4) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); 

5) badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z); 

6) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); 

7) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

20.59.Z); 

8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.78.Z); 

9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). 

 Działalność, o której mowa w ust. 1, Spółka będzie prowadzić w celach zarobkowych, jak i w 

celach gospodarczych niemających charakteru zarobkowego, we wszystkich formach 

dopuszczonych prawem. 

 Działalność przedsiębiorstwa Spółki w dziedzinach, których prowadzenie jest uzależnione od 

uzyskania koncesji, zezwoleń lub innych pozwoleń wymaganych prawem będzie prowadzona 

dopiero po ich uzyskaniu przez Spółkę. 

 Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i 

zagranicznymi. 

III. KAPITAŁY 

§6  

 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 325.647,20 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset 

czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na 3.256.472 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt 

sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, w tym: 
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1) 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A; 

2) 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji 

imiennych zwykłych serii B; 

3) 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych 

zwykłych serii C; 

4) 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii 

D; 

5) 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii E;  

6) 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych 

zwykłych serii F; 

7) 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych zwykłych serii 

H;  

8) 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych serii I; oraz  

9) 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji imiennych zwykłych serii 

J. 

 Akcje serii B, C, D, F, H, I oraz J staną się akcjami na okaziciela w Dacie Dopuszczenia. 

 Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. 

 Akcje imienne serii A oraz akcje imienne serii E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w 

ten sposób, że na każdą akcję serii A oraz na każdą akcję serii E przypadają dwa głosy na Walnym 

Zgromadzeniu.  

 Zarząd prowadzi księgę akcyjną Spółki. 

 Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub 

niepieniężnych, zarówno poprzez emisję nowych akcji, jak też podwyższenie wartości 

nominalnej istniejących akcji.  

 Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.  

 Do Daty Dopuszczenia, zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na 

imienne jest dopuszczalna za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w drodze uchwały 

Rady Nadzorczej podjętej większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 4 (czterech) 

członków Rady Nadzorczej. 

 Od Daty Dopuszczenia, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna, 

natomiast zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie 

akcjonariusza. Zarząd, po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z 

żądaniem. 

 Jeśli akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, każdy z akcjonariuszy 

posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, 

ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji 

do obrotu na rynku regulowanym nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 (sześciu) 

miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza. 
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§6a 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub 

kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 37.374,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt cztery złote 10/100) przez emisję nie więcej niż 373.741 (trzysta siedemdziesiąt 

trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). 

Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela. 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 

docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone najpóźniej do:  

1) dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do nie więcej niż 136.497 (sto trzydzieści sześć tysięcy 

czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji; oraz 

2) dnia 8 stycznia 2024 r. w stosunku do nie więcej niż 237.244 (dwieście trzydzieści siedem 

tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji emitowanych w ramach Programu 

Motywacyjnego (w znaczeniu nadanym poniżej).  

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału 

docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

4. Zarząd ustali listę osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 237.244 akcji 

zgodnie z założeniami oraz warunkami programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, 

który został przyjęty uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 maja 2019 

roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na 

akcjach Spółki („Uchwała”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („Program 

Motywacyjny”). 

5. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady 

pieniężne.  

6. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie 

odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki. 

Cenę emisyjną pozostałych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego niezwiązanych 

z realizacją Programu Motywacyjnego ustalał będzie Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej 

Spółki. Cena emisyjna jednej akcji nie powinna być niższa niż 106,96 za jedną akcję. 

7. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje 

odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne 

z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:  

a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach, 

b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego 

Spółki w granicach kapitału docelowego oraz 

c) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji. 

8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru 

dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału 

zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia 
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§7  

 Spółka może tworzyć kapitały i fundusze:  

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitał rezerwowy z aktualnej wyceny,  

4) pozostałe kapitały rezerwowe.  

 Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

 Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

 Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:  

1) dywidendę dla akcjonariuszy Spółki,  

2) pozostałe kapitały i fundusze,  

3) inne cele.  

 Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy za rok obrotowy po otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej, jeżeli Spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem przepisu art. 349 § 1 i 2 Kodeksu spółek 

handlowych. 

 Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji mogą 

być wykonywane przez Spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 

rejestr akcjonariuszy. 

IV. ZBYCIE AKCJI 

§8  

 Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 

(umorzenie dobrowolne).  

 Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności 

określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a także podstawę prawną umorzenia oraz 

sposób umorzenia.  

 Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  

§9  

Zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy może zostać przeprowadzone wyłącznie zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Statutu Spółki. Jakiekolwiek zbycie akcji imiennych sprzeczne z 

postanowieniami niniejszego Statutu Spółki zostanie uznane za nieskuteczne względem Spółki. 

§10  

 Z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 poniżej, w przypadku, gdy którykolwiek akcjonariusz Spółki, inny 

niż Uprawniony Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 („Akcjonariusz 

Zobowiązany”) zamierza dokonać zbycia wszystkich lub jakiejkolwiek części swoich akcji 

imiennych („Oferowane Akcje”) na rzecz osoby trzeciej („Nabywca”), Akcjonariusz 

Zobowiązany powiadomi Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2 
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na piśmie („Zawiadomienie o Pierwszeństwie”). Zawiadomienie o Pierwszeństwie będzie 

określało co najmniej: (i) cenę Oferowanych Akcji (łączną i za akcję); (ii) liczbę Oferowanych 

Akcji; oraz (iii) tożsamość potencjalnego Nabywcy. 

 Po otrzymaniu Zawiadomienia o Pierwszeństwie, Uprawniony Akcjonariusz 1, jak również 

Uprawniony Akcjonariusz 2, będzie miał prawo do nabycia części lub wszystkich Oferowanych 

Akcji za cenę Oferowanych Akcji obliczoną na podstawie ceny wskazanej w Zawiadomieniu o 

Pierwszeństwie („Prawo Pierwszeństwa”). Prawo Pierwszeństwa zostanie wykonane przez 

Akcjonariusza Uprawnionego 1 lub Akcjonariusza Uprawnionego 2 w drodze pisemnego 

oświadczenia złożonego Akcjonariuszowi Zobowiązanemu dotyczącego wykonania Prawa 

Pierwszeństwa w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o 

Pierwszeństwie („Oświadczenie o Wykonaniu”). Oświadczenie o Wykonaniu będzie zawierało 

informacje dotyczące: (i) wskazania, że odpowiednio Uprawniony Akcjonariusz 1 lub 

Uprawniony Akcjonariusz 2 zamierza nabyć część lub wszystkie Oferowane Akcje („Nabywane 

Akcje”); oraz (ii) terminu, w którym będzie miało miejsce zbycie Nabywanych Akcji na rzecz 

odpowiednio Uprawnionego Akcjonariusza 1 lub Uprawnionego Akcjonariusza 2 („Dzień 

Przeniesienia”), z zastrzeżeniem, że taki termin będzie przypadał nie wcześniej niż 15 

(piętnaście) dni roboczych i nie później niż 30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia złożenia 

Oświadczenia o Wykonaniu. 

 W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 złoży 

Akcjonariuszowi Zobowiązanemu Oświadczenie o Wykonaniu, dochodzi do zawarcia pomiędzy 

Akcjonariuszem Zobowiązanym i odpowiednio Uprawnionym Akcjonariuszem 1 lub 

Uprawnionym Akcjonariuszem 2 przedwstępnej umowy sprzedaży Nabywanych Akcji 

(Zawiadomienie o Pierwszeństwie będzie uważane za ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu 

cywilnego, a Oświadczenie o Wykonaniu będzie uważane za przyjęcie takiej oferty Nabywanych 

Akcji przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, przy czym liczba Nabywanych Akcji będąca 

przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z Uprawnionym Akcjonariuszem 1 lub 

Uprawnionym Akcjonariuszem 2 będzie obliczona z uwzględnieniem § 10 ust. 4 Statutu w 

przypadku, gdy obydwu Uprawnionych Akcjonariuszy złoży Oświadczenie o Wykonaniu) 

(„PUSA”), a Zbycie Nabywanych Akcji na rzecz odpowiednio Uprawnionego Akcjonariusza 1 

lub Uprawnionego Akcjonariusza 2 zostanie dokonane zgodnie z poniższymi postanowieniami: 

1) zbycie Nabywanych Akcji na rzecz odpowiednio Uprawnionego Akcjonariusza 1 lub 

Uprawnionego Akcjonariusza 2 nastąpi w Dniu Przeniesienia, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku, gdy zbycie będzie uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków zbycia, 

Dzień Przeniesienia zostanie przesunięty na 5-ty (piąty) dzień roboczy od dnia spełnienia 

ostatniego z warunków zbycia. Strony zobowiązują się do podjęcia wszystkich niezbędnych 

czynności w celu spełnienia warunków zbycia tak szybko, jak to będzie możliwe. W 

przypadku, gdy warunki zbycia nie zostaną spełnione w terminie 4 (czterech) miesięcy od 

dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu, odpowiednio Uprawniony Akcjonariusz 1 lub 

Uprawniony Akcjonariusz 2 będzie miał prawo do odstąpienia od PUSA, a zbycie nie dojdzie 

do skutku;  

2) w Dniu Przeniesienia, Akcjonariusz Zobowiązany oraz odpowiednio Uprawniony 

Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 zawrą przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji 

imiennych dotyczącą zbycia Nabywanych Akcji za cenę za akcję imienną wskazaną w 

Zawiadomieniu o Pierwszeństwie;  

3) Akcjonariusz Zobowiązany zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności oraz 

sporządzenia wszystkich wymaganych dokumentów w celu zawarcia przyrzeczonej umowy 
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sprzedaży akcji imiennych dotyczącej zbycia Nabywanych Akcji i wykonania zbycia 

Nabywanych Akcji;  

4) W Dniu Przeniesienia Nabywane Akcje będą wolne od jakichkolwiek obciążeń;  

5) Każda ze stron poniesie własne koszty, opłaci podatki i opłaty związane z wykonaniem Prawa 

Pierwszeństwa.  

 W przypadku gdy liczba Oferowanych Akcji jest mniejsza niż łączna liczba Nabywanych Akcji  

wskazanych przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2 w 

Oświadczeniu o Wykonaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji tj. Uprawniony 

Akcjonariusz 1 oraz Uprawniony Akcjonariusz 2 nabędą taką liczbę Oferowanych Akcji jaka 

wynika z udziału Nabywanych Akcji wskazanych w Oświadczeniu o Wykonaniu Uprawnionego 

Akcjonariusza 1 lub ,odpowiednio, w Oświadczeniu o Wykonaniu Uprawnionego Akcjonariusza 

2 w łącznej liczbie Nabywanych Akcji. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej 

redukcji pozostaną części ułamkowe akcji, liczbę Nabywanych Akcji przez Uprawnionego 

Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2 zaokrągla się do jedności w dół i liczba 

akcji będąca różnicą pomiędzy Oferowanymi Akcjami a łączną liczbą Nabywanych Akcji 

obliczoną po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji (o ile taka różnica jest dodatnia) przypada 

temu spośród Uprawnionych Akcjonariuszy, który wcześniej złożył Oświadczenie o Wykonaniu, 

a w przypadku, gdy były one złożone w tej samej dacie, przypada Uprawnionemu 

Akcjonariuszowi wskazanemu przez Akcjonariusza Zobowiązanego. W przypadku, gdy 

Akcjonariusz Zobowiązany nie wskaże żadnego z Uprawnionych Akcjonariuszy zgodnie z 

poprzednim zdaniem, liczba akcji będąca różnicą przypada w pierwszym przypadku 

zastosowania niniejszego postanowienia Uprawnionemu Akcjonariuszowi 1, w drugim 

przypadku Uprawnionemu Akcjonariuszowi 2 i w kolejnych przypadkach na przemian jednemu 

z Uprawnionych Akcjonariuszy począwszy od Uprawionego Akcjonariusza 1. 

 W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz 1 oraz Uprawniony Akcjonariusz 2 (i) nie złożą 

żadnego Oświadczenia o Wykonaniu w wymaganym terminie; (ii) powiadomi Akcjonariusza 

Zobowiązanego na piśmie, że zrzeka się swojego Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do danego 

Zawiadomienia o Pierwszeństwie; lub (iii) odstąpią (lub odstąpi ten z Uprawnionych 

Akcjonariuszy, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu) od PUSA zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1) 

Statutu, Akcjonariusz Zobowiązany będzie mógł dokonać zbycia Oferowanych Akcji na rzecz 

Nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie i za cenę wskazaną w Zawiadomieniu 

o Pierwszeństwie. Zbycie Oferowanych Akcji zostanie dokonane w terminie 6 (sześciu) miesięcy 

od dnia złożenia Zawiadomienia o Pierwszeństwie, a w przypadku bezskutecznego upływu tego 

terminu, procedura opisana w § 10 Statutu zostanie powtórzona. 

 Ograniczenia zbywalności akcji określone w § 10 mają zastosowanie tylko do akcji imiennych. 

V. ORGANY SPÓŁKI 

§11  

 Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Walne Zgromadzenie; 

3) Rada Nadzorcza. 
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VI. ZARZĄD SPÓŁKI 

§12  

 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych. 

 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu. 

§13  

 Do Daty Dopuszczenia, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków zarządu: (i) Dyrektora Finansowego; oraz (ii) innego dowolnego członka 

Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do 

samodzielnej reprezentacji. 

 Od Daty Dopuszczenia, jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek 

Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje członek Zarządu pełniący funkcję 

Dyrektora Finansowego wraz z innym członkiem Zarządu działający łącznie. W przypadku braku 

powołania Dyrektora Finansowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 

 Powołanie i odwołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków 

Zarządu. 

 Do Daty Dopuszczenia, uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.  

 Od Daty Dopuszczenia uchwały Zarządu zapadaj bezwzględną większością głosów oddanych, a 

w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 Od Daty Dopuszczenia, członek Zarządu może brać udział w podejmowaniu uchwały Zarządu 

poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie 

głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

Zarządu. 

 Od Daty Dopuszczenia, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, poczta 

elektroniczna), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych 

postanowień Statutu Spółki.  

§14  

 Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności 

Spółki. 

 Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: 

1) uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; 

2) tworzenie i likwidacje oddziałów; 

3) zaciąganie i udzielanie kredytów oraz pożyczek; 

4) uchwalanie rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich; 

5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń 

oraz wystawianie weksli; 
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6) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w 

nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie 

wieczystego użytkowania; 

7) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia. 

§15  

Opracowanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 4 i przedłożenie ich Radzie Nadzorczej 

do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. 

§16  

 Do Daty Dopuszczenia Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, z których: 

(i) 1 (jednego) członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe Spółki ("Dyrektor 

Finansowy") powołuje i odwołuje się na podstawie zgodnych w tym przedmiocie złożonych 

oświadczeń przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2 w 

okresie, kiedy są oni akcjonariuszami Spółki; oraz (ii) pozostałych członków, w tym Prezesa 

Zarządu oraz Dyrektora Naukowego, powołuje i odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza 

większością głosów, która może również wskazać funkcję członka Zarządu. Zarząd jest 

wybierany na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Uprawnienia do powołania i 

odwołania Dyrektora Finansowego stanowi uprawnienie osobiste wykonywane łącznie przez 

Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2. Powyższe uprawnienie 

osobiste będzie wykonywane poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce. 

 Od Daty Dopuszczenia Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym 

Prezesa Zarządu oraz, w wypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, 

pozostałych członków Zarządu, wybieranych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. 

 Od Daty Dopuszczenia, Prezesa Zarządu i członków Zarządu powołuje, zawiesza w czynnościach 

i odwołuje Rada Nadzorcza. W uchwale o powołaniu członków Zarządu określa się liczbę 

członków Zarządu. Członek Zarządu może być równie zawieszony w czynnościach lub odwołany 

przez Walne Zgromadzenie. 

 Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.  

§17  

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

§18  

 Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.  

 Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd. 

 Do Daty Dopuszczenia, Zasady funkcjonowania Zarządu może określać regulamin Zarządu 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie.  

 Od Daty Dopuszczenia, Zarząd działa na podstawie regulaminu, przyjętego przez Zarząd i 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 

VII. WALNE ZGROMADZENIE 

§19  

 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  
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 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie lub 

przepisach Kodeksu spółek handlowych. 

 Walne Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest 

reprezentowany i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego jego zwołania lub spraw, które mają być 

rozpatrywane.  

§20  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego.  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada 

Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 

określonym w § 20 ust. 1 Statutu Spółki. 

 Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:  

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

 powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; 

 udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

(każdemu oddzielnie imiennie). 

§21  

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd (i) z własnej inicjatywy, (ii) 

na wniosek Rady Nadzorczej albo (iii) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie 

dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego porządku obrad. 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w Spółce. 

 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.  

 Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go Rada 

Nadzorcza uzna za wskazane w swej uchwale. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia 

zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

 Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie 

obowiązujących. 

§22  

 Do Daty Dopuszczenia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu Spółki oraz Kodeksu 

spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów 

przy obecności akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60,5% 
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(sześćdziesiąt i pół procent) kapitału zakładowego.  

 Od Daty Dopuszczenia, uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte bez względu na 

liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

 Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem akcji serii A 

oraz akcji serii E dających prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

§23  

 Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych 

i niniejszym Statucie, w szczególności wymagają:  

 zmiana Statutu Spółki,  

 podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 

 wyłączenie, w całości lub w części, prawa poboru;  

 przekształcenie Spółki,  

 podział Spółki,  

 połączenie Spółki z innym podmiotem,  

 przeniesienie lub jakiekolwiek obciążenie przedsiębiorstwa Spółki,  

 likwidacja lub rozwiązanie Spółki,  

 podjęcie uchwały w sprawie pierwszej oferty publicznej przez Spółkę, tj. ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i 

dematerializacji akcji Spółki,  

 nabycie akcji własnych przez Spółkę,  

 umorzenie akcji własnych przez Spółkę,  

 podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę, 

 uchwalanie lub zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.  

 Do Daty Dopuszczenia Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 23 ust. 1 Statutu, 

zapadają większością 79,5% (siedemdziesiąt dziewięć i pół procent) głosów przy obecności 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60,5% (sześćdziesiąt i pół procent) 

kapitału zakładowego, chyba, że Kodeks spółek handlowych ustanawia surowsze wymogi 

podjęcia uchwały. 

 Od Daty Dopuszczenia, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, 

chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla 

podjęcia danej Uchwały. 

§24  

 Od Daty Dopuszczenia dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, 

gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości 

uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 
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 Od Daty Dopuszczenia, szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu 

postanowień regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej 

Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać: 

 transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

 dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą 

mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu 

innym niż miejsce obrad, 

 wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku 

Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia. 

VIII. RADA NADZORCZA 

§25  

 Do Daty Dopuszczenia Rada Nadzorcza składa się z od 4 (czterech) do 5 (pięciu) członków 

powoływanych i odwoływanych zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Spółki.  

 Do Daty Dopuszczenia Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 

prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przysługuje w ramach 

uprawnienia osobistego akcjonariuszowi Spółki – Uprawnionemu Akcjonariuszowi 1, (ii) prawo 

do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przysługuje w ramach 

uprawnienia osobistego akcjonariuszowi Spółki – Uprawnionemu Akcjonariuszowi 2 (iii) prawo 

do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przysługuje w ramach 

uprawnienia osobistego akcjonariuszowi Spółki – Panu Filipowi Jeleniowi, (iv) prawo do 

powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przysługuje w ramach uprawnienia 

osobistego akcjonariuszowi Spółki – Panu Michałowi Walczakowi (v) prawo do powołania i 

odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przysługuje w ramach uprawnienia osobistego 

akcjonariuszowi Spółki – Panu Sylvain Cottens. Wykonanie powyższego uprawnienia osobistego 

następuje w drodze pisemnego oświadczenia przedłożonego Spółce.  

 Od Daty Dopuszczenia Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków 

powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

 Od Daty Dopuszczenia liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne 

Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków 

Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady 

Nadzorczej wynosi 5 (pięć). 

 Od Daty Dopuszczenia Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów 

niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej 

członków niż przewiduje § 25 ust. 3 Statutu jednakże, co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do 

podejmowania ważnych uchwał. 

 Od Daty Dopuszczenia jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady 

Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji 

spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze 

kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności 

do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne 

Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. 
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 Od Daty Dopuszczenia w wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, 

o którym mowa w § 29 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać 

kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć 

wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

 Od Daty Dopuszczenia Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji 

niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze 

kooptacji albo wyboru jego następcy. 

 Od Daty Dopuszczenia członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy 

liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. 

 Od Daty Dopuszczenia członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia 

Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka 

Rady Nadzorczej. 

 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. 

 Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej. 

§26  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

§27  

 Do Daty Dopuszczenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane 

przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz udzielanie zgody na dokonanie następujących 

czynności przez Spółkę:  

 nabycie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek aktywów o wartości przekraczającej 1 

(jeden) mln PLN obliczonej dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) miesięcy;  

 ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na aktywach Spółki;  

 zwiększenie zobowiązań finansowych Spółki o kwotę przekraczającą 200.000,00 

(dwieście tysięcy złotych) PLN obliczoną dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) 

miesięcy, w szczególności poprzez zawarcie lub dokonanie zmian w umowach 

kredytowych lub umowach z bankami finansującymi;  

 podjęcie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę;  

 udzielenie przez Spółkę pożyczki lub gwarancji lub zawarcie podobnej umowy; 

 zawarcie umowy (lub zawarcie kilku umów z tym samym podmiotem), z której (których) 

łączne zobowiązanie Spółki przekracza wartość 1.000.000 (jeden milion) PLN w okresie 

12 miesięcy; 

 nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w jakichkolwiek spółkach;  

 zawiązanie lub przystąpienie do jakiejkolwiek spółki lub innej jednostki organizacyjnej 

przez Spółkę, zawarcie umowy o partnerstwie (w tym w szczególności zawarcie umowy 

spółki cywilnej), zawarcie umowy joint-venture, umowy akcjonariuszy lub podobnej 

umowy lub porozumienia przez Spółkę;  
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 emisja przez Spółkę obligacji, innych dłużnych lub finansowych papierów wartościowych, 

instrumentów finansowych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki 

lub innych form finansowania;  

 powołanie, zawieszenie i odwołanie biegłych rewidentów badających sprawozdanie 

finansowe Spółki;  

 przyjęcie nowych lub zmiana dotychczasowych zasad rachunkowości stosowanych przez 

Spółkę; 

 wypłata zaliczek na poczet dywidendy lub innego podziału zysku (w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej) w odniesieniu do kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenie prawa 

poboru (w całości lub części) dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego; 

 zawieranie przez Spółkę umów lub innych porozumień: (i) poza zwykłym tokiem 

działalności; lub (ii) na zasadach innych niż rynkowe, w tym w szczególności dotyczących 

darowizn lub zwolnienia z długu; 

 zawieranie umów dotyczących przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. 

 Do Daty Dopuszczenia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, uchwały Rady 

Nadzorczej zapadają większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 4 (czterech) członków 

Rady Nadzorczej i pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie 

Rady Nadzorczej.  

 Do Daty Dopuszczenia, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt 14), ograniczenia wskazane w § 27 ust. 1 

pkt 1) – 13) nie mają zastosowania do czynności wynikających lub związanych z zawartymi przez 

Spółkę umowami dotyczącymi przeprowadzania projektów badawczo-rozwojowych. 

 Od Daty Dopuszczenia do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych 

przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz 

wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie 

Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 

 zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych budżetów oraz strategicznych 

planów wieloletnich Spółki; 

 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach 

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 rezygnacje albo z innych przyczyn nie 

mogą sprawować swoich czynności; 

 ustalanie liczby członków Zarządu; 

 powoływanie komitetów, o których mowa w § 29 Statutu; 

 wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz wyrażanie zgody na 

wyłączenie prawa poboru (w całości lub części) dotyczące każdego podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego; 

 ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; 
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 wybieranie lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki; 

 wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej spółki zależne umowy lub umów o 

wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 (pięć milionów) zł lub jej równowartości w 

walutach obcych z podmiotami z jednej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

44) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze 

zmianami)) w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. Przez wartość umowy na cele niniejszego 

postanowienia rozumie się wartość świadczenia Spółki w przypadku, gdy jest jednorazowe 

lub w przypadku umowa przewiduje świadczenia okresowe lub ma charakter ciągły 

wartość świadczeń Spółki przez cały okres jej trwania lub okres 5 (pięciu) lat w zależności 

od tego który z tych okresów jest krótszy; 

 wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania 

przysługujących Spółce; 

 zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 

 uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; 

 zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych w niniejszym 

Statucie, 

 zawieranie umów dotyczących przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, 

przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynności przewidzianych w 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym budżecie Spółki, chyba że warunki takiej 

czynności są istotnie różne od tych zawartych w takim rocznym budżecie. 

 Od Daty Dopuszczenia, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4 pkt 14), ograniczenia wskazane w § 26 ust. 4 

pkt 1) – 13) nie mają zastosowania do czynności wynikających lub związanych z zawartymi przez 

Spółkę umowami dotyczącymi przeprowadzania projektów badawczo-rozwojowych. 

§28  

 Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.  

 Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego.  

 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może 

upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.  

 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał.  

 Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powinien zwierać proponowany porządek obrad. 

Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w 

przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i 

proponowany porządek obrad.  

 Posiedzenia Rady Nadzorczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą się odbywać bez 

formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na 

odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.  
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 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się we Wrocławiu, w Warszawie lub w innym miejscu 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za uprzednią zgodą Członków Rady Nadzorczej. 

 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu Rady 

Nadzorczej. 

§29  

 Od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w 

którego skład wchodzi co najmniej 3 jej członków, przy czym większość członków komitetu 

audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 

129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie 

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w tym przynajmniej jeden członek 

powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. 

 Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: 

 monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

 monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 

ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; 

 monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

 kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 

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

inne usługi niż badanie; 

 rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. 

 Od Daty Dopuszczenia, Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności 

komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i 

funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin komitetu Rady 

Nadzorczej jeżeli Rada Nadzorcza podejmując decyzje o utworzeniu komitetu upoważniła 

komitet Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu. 

§30  

 Od Daty Dopuszczenia, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. 

W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

 Od Daty Dopuszczenia, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna 

co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. 

 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na 

wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia 

głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się. 

 Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej poprzez 

oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie 

głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. 

 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
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środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, poczta elektroniczna), 

z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowień Statutu 

Spółki. 

 Do Daty Dopuszczenia, uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają jednogłośnie. 

Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa regulamin Rady Nadzorczej. 

 Od Daty Dopuszczenia, uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględną 

większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§31  

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

 

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI ORAZ POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

§32  

 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

 Pierwszy rok obrotowy zakończy się dnia 31 grudnia 2016 r. 

 Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości. 

§321 

 W razie zniszczenia lub utraty dokumentu akcji (lub innego dokumentu wydawanego przez 

Spółkę, w tym odcinka zbiorowego), akcjonariusz lub osoba trzecia, której przysługują prawa z 

akcji, może złożyć wniosek do Zarządu Spółki o umorzenie dokumentu akcji i wydanie duplikatu 

dokumentu akcji (lub innego dokumentu wydawanego przez Spółkę). 

 Wniosek o umorzenie dokumentu i wydanie duplikatu dokumentu, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, powinien w szczególności zawierać: 

a) oznaczenie utraconego dokumentu (w przypadku dokumentu akcji zwłaszcza liczbę, rodzaj, 

serie i numery akcji); 

b) uzasadnienie żądania umorzenia dokumentu, w tym w szczególności oświadczenie, że 

dokument został utracony lub zniszczony; 

c) dane identyfikujące i umożliwiające kontakt z wnioskodawcą. 

 Po otrzymaniu wniosku, Zarząd Spółki, jeżeli uzna wniosek za zasadny według własnego 

uznania, opublikuje na stronie internetowej Spółki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

ogłoszenie o zniszczeniu lub utracie dokumentu oraz o zamiarze umorzenia dokumentu z 

wezwaniem, aby w terminie 14 dni od dnia opublikowania wezwania, podmioty, które roszczą 

prawa do utraconego dokumentu, przedstawiły na piśmie roszczenia lub złożyły dokument do 

Spółki, gdyż w razie niezłożenia dokument zostanie umorzony. 

 Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, podmiot trzeci zgłosi roszczenie do utraconego 

dokumentu lub dokument zostanie przez ten podmiot złożony Spółce lub Zarząd Spółki uzna, że 

okoliczności przytoczone we wniosku rodzą istotne wątpliwości, Zarząd niezwłocznie zawiadomi 

o tym wnioskodawcę, informując jednocześnie o zakończeniu procedury umarzania dokumentów 
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przewidzianej w statucie Spółki. 

 Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, nikt nie zgłosi roszczeń do utraconego dokumentu 

i dokument nie zostanie złożony do Spółki, Zarząd Spółki umorzy dokument oraz wyda duplikat 

dokumentu zgodnie z wnioskiem. 

 Koszty ogłoszeń dokonywanych przez Spółkę oraz wydania duplikatu utraconego dokumentu 

obciążają wnioskodawcę. 

X. DEFINICJE 

Dla potrzeb niniejszego Statutu: 

 

„Data Dopuszczenia” oznacza wcześniejszą z następujących dat: (i) dzień, w którym Spółka uzyska 

status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o ofercie 

publicznej albo (ii) dzień, w którym co najmniej jedna akcja Spółki została 

zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.  

„Uprawniony 

Akcjonariusz 1” 

oznacza Pana Pawła Jerzego Holstinghausen Holstena (PESEL: 

71121000134). 

„Uprawniony 

Akcjonariusz 2” 

oznacza Pana Marka Rafała Skibińskiego (PESEL: 84112800114). 

„Uprawnieni 

Akcjonariusze” 

oznacza łącznie Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego 

Akcjonariusza 2. 

„Ustawa o ofercie 

publicznej” 

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze 

zmianami) (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 184, poz. 623 ze zmianami). 

„Ustawa o obrocie 

instrumentami 

finansowymi” 

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 89 ze zmianami). 

„Ustawa o 

rachunkowości” 

oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 

1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zmianami). 

„Ustawa o biegłych 

rewidentach” 

oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 ze 

zmianami).” 

XI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE 

§33  

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
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XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§34  

1.  Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.  

2.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia 

postanowi inaczej. 
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26.2 Uchwała w Sprawie Podwyższenia 

 

UCHWAŁA Nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

w sprawę zmiany uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii G w 

trybie subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 

„§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji akcji zwykłych serii G w trybie subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału 

zakładowego Spółki, przez nadanie jej następującego, nowego brzmienia:   

„§ 1 

1. Na podstawie art. 430, art. 431 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych podwyższa 

się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 

87.150 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) przez emisję nie mniej niż 1 

(jednej), ale nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii 

G”).  

2. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 

Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej papierów 

wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 

w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 

2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”). 

3. Akcje Serii G zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym 

sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, 

w tym Akcji Serii G, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, 

w tym Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G („Prawa do Akcji Serii G”), do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 

(„Prospekt”). 

4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. począwszy od dnia 1 

stycznia 2020 r. 

5. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

§ 2 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki pozbawia się 

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Pisemna opinia Zarządu 
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uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii G, w 

tym do: 

a) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, w tym przedziału cenowego (ceny minimalnej i 

maksymalnej) oraz ostatecznej ceny emisyjnej; 

b) określenia ostatecznej sumy, zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o jaką ma 

być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii G, przy czym suma 

podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii G określona przez Zarząd Spółki nie 

może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia 

określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, a tym samym do określenia ostatecznej liczby 

oferowanych Akcji Serii G; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z powyższego upoważnienia, 

liczbą emitowanych będzie maksymalna liczba Akcji Serii G wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej 

uchwały; 

c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G; 

d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii G;  

e) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii G;  

f) dokonania przydziału Akcji Serii G albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z 

ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej 

uchwały;   

g) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii G, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji 

lub odwołaniu emisji Akcji Serii G, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w 

świetle interesu Spółki;   

h) zawarcia umowy o gwarantowanie emisji na warunkach i zasadach według uznania Zarządu 

Spółki w odniesieniu do Akcji Serii G;  

i) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii G w zakresie nieuregulowanym w 

niniejszej uchwale; oraz  

j) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia 

kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości 

kapitału zakładowego określonego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w 

związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.  

§ 4 

1. Uwzględniając zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki na podstawie Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 r. oraz w związku z § 1-3 niniejszej uchwały, 

zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 325.647,30 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy 

sześćset czterdzieści siedem złotych 30/100), lecz nie więcej niż 412.797,20 zł (czterysta dwanaście 

tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na nie mniej niż 3.256.473 

(trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy), lecz nie więcej niż 

4.127.972 (cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  
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1) 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A;   

2) 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji 

imiennych zwykłych serii B;   

3) 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych zwykłych 

serii C;   

4) 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii D;   

5) 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii E;  

6) 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych zwykłych serii 

F;  

7) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) 

akcji na okaziciela zwykłych serii G;  

8) 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych zwykłych serii H;   

9) 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych zwykłych serii I; oraz   

10) 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji imiennych zwykłych serii J.”  

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
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26.3 Uchwała w Sprawie Dopuszczenia 

 

UCHWAŁA Nr 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

w sprawę zmiany uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

„§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia treść Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przez nadanie jej 

następującego, nowego brzmienia:   

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i art. 5 ust. 1 oraz ust. 8 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz w związku z 

Uchwałą Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. (zmienioną Uchwałą 

Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2021 r.), niniejszym postanawia, co 

następuje:  

„§ 1 

Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na 

celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („Oferta Publiczna”), a także ubieganie 

się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):  

1. nie więcej niż 3.208.741(trzy miliony dwieście osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji 

Spółki, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Dopuszczane”), tj.: 

a) 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji serii 

B 

b) 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji serii C;  

c) 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji serii D;  

d) 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii F;   

e) do 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii G;  

f) 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji serii H;  

g) 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji serii I;   

h) 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji serii J; oraz  
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i) do 228.162 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki kolejnych 

serii, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w granicach kapitału docelowego; 

2. do 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) praw do akcji serii G o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Prawa do Akcji”, a łącznie z „Akcjami 

Dopuszczanymi”, „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”). 

Niniejszym postanawia się o dematerializacji Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu 

zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie w związku z Ofertą Publiczną oraz o ubieganiu się o 

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów 

Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu. 

§ 2 

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych 

i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru 

Finansowego, związanych z: 

a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej; 

b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych 

do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia 

odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń; oraz 

c) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności 

upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW (ewentualnie podmiotem wskazanym w 

art. 5 ust. 10 Ustawy o Obrocie) o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do 

Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, 

zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej 

przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty 

Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty 

publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości 

później. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”  

.



 

 

SPÓŁKA 

Captor Therapeutics S.A. 

ul. Duńska 11 

54-427 Wrocław 

Polska 

 

OFERUJĄCY 

Marek Skibiński oraz Paweł Holstinghausen Holsten 

ul. Kopernika 5 lok. 7 

00-367 Warszawa. 

Polska 

 

FIRMY INWESTYCYJNE 

Globalny Koordynator i Współprowadzący Księgę Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. 

ul. Mogilska 65 

31-545 Kraków 

Polska 

Współprowadzący Księgę Popytu 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie 

ul. Puławska 15 

02-515 Warszawa 

Polska 

 

DORADCA PRAWNY 

MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. 

al. Jerozolimskie 63 

00-697 Warszawa 

Polska 

 

FIRMA AUDYTORSKA 

Mazars Audyt sp. z o.o. 

ul. Piękna 18 

00-549 Warszawa 

Polska 
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