OncoArendi Therapeutics S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657123)
Oferta publiczna nie mniej niż 500.000 oraz nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden
grosz) każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki tj. 1.360.000 (jednego miliona trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji
imiennych serii A, 8.670.000 (ośmiu milionów sześciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii B, 340.000 (trzystu czterdziestu tysięcy) akcji serii C,
1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji imiennych serii D (akcje imienne zostaną zamienione na akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji; z
chwilą dematerializacji zostanie również zniesione uprzywilejowanie co do głosu 1.360.000 akcji serii A, 170.000 akcji serii B oraz 340.000 akcji serii C), nie
mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) Akcji Serii F oraz nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000
(dwa miliony) praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) emisją, w drodze oferty publicznej, nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 akcji
zwykłych na okaziciela spółki OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda
(odpowiednio „Oferta Publiczna” i „Akcje Oferowane”) oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki tj. 1.360.000 (jednego
miliona trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii A, 8.670.000 (ośmiu milionów sześciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii B, 340.000 (trzystu
czterdziestu tysięcy) akcji imiennych serii C, 1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji imiennych serii D (akcje imienne zostaną zamienione na akcje na okaziciela
z chwilą dematerializacji; z chwilą dematerializacji zostanie również zniesione uprzywilejowanie co do głosu 1.360.000 akcji serii A, 170.000 akcji serii B oraz 340.000
akcji serii C), nie mniej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) i więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) Akcji Serii F oraz nie mniej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) i nie więcej
niż 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) praw do Akcji Serii F („Prawa do Akcji”, „PDA”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
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 29 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r., Inwestorzy
Indywidualni będą mogli składać zapisy od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 27 marca 2018 r.
Cena maksymalna Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”) zostanie ustalona przez Spółkę w
porozumieniu z Trigon Dom Maklerski S.A. pełniącym funkcję Oferującego („Oferujący”) i opublikowana w formie aneksu do Prospektu.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, oraz ostateczna cena Akcji Oferowanych („Cena Akcji
Oferowanych”) zostaną ustalone przez Spółkę w uzgodnieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
Informacje na temat ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych zostaną ogłoszone w trybie określonym w art. 54 ust. 3 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
Publicznej”), w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz, o ile znajdzie to zastosowanie, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 28 marca
2018.
Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”),
Spółka zamierza złożyć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („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 równoległym, 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 Akcji Oferowanych i Praw do Akcji na rynku równoległym GPW nastąpił około miesiąca od dnia 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”.
Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa
Prospektowa”) i art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, który został przygotowany w szczególności zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem
Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam
(„Rozporządzenie 809/2004”), w oparciu o Załącznik III oraz XXV Rozporządzenia 809/2004.
Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest dokonywana wyłącznie na terytorium Polski. 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.
OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI
NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W
JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY
PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE
NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE
INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI).
W ramach Oferty nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu „greenshoe”.
Oferujący i Prowadzący Księgę Popytu
Trigon Dom Maklerski S.A.

Trigon Dom Maklerski S.A.
Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu [●] 2018 r.

Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 15 marca 2018 r.
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PODSUMOWANIE
Podsumowania są sporządzane przy wykorzystaniu wymogów w zakresie ujawnień zwanych „Elementami”.
Elementy te są numerowane w Działach A-E (A1 – E7).
Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzględnienie w podsumowaniu jest wymagane dla
tego rodzaju papierów wartościowych oraz Emitenta. Ponieważ w odniesieniu do niektórych Elementów nie ma
obowiązku ich opisywania, numeracja Elementów może być nieciągła.
Nawet jeżeli istnieje obowiązek włączenia danego Elementu do podsumowania z uwagi na rodzaj papierów
wartościowych oraz Emitenta, może się zdarzyć, że brak jest możliwości przekazania informacji dotyczących
danego Elementu. W takim przypadku do podsumowania włączony będzie krótki opis Elementu z uwagą „nie
dotyczy”.
Jeżeli w głównej części prospektu nie ma informacji dotyczących danego Elementu, należy zamieścić adnotację
„Nie dotyczy” wraz z krótkim opisem wymogu dotyczącego ujawnienia informacji. Zamiast zwrotu „Nie dotyczy”
nie należy stosować formy skróconej „nie dot.”.
Dział A - Wstęp i ostrzeżenia
Ostrzeżenie.

A.1

Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wstęp do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery
wartościowe objęte niniejszym Prospektem powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu.
W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie,
skarżący inwestor może, zgodnie z przepisami właściwego prawa krajowego państwa członkowskiego, mieć
obowiązek poniesienia kosztów ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania
sądowego. Odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę ponoszą wyłącznie osoby, które przedłożyły
niniejsze podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w
błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w wypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy
nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji
mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem.
A.2

Zgoda Emitenta.


Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie
prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich
ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych.



Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać
późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego
udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego.



Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają
zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego.



Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma
obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty.

Nie dotyczy. Nie wyraża się takiej zgody.
Dział B - Emitent i gwarant
B.1

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta.

Firma Spółki brzmi: OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu OncoArendi Therapeutics S.A.
B.2

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją
działalność, a także kraj siedziby emitenta.
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Spółka akcyjna utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska.
B.3

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz
rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na
których emitent prowadzi swoją działalność.

Informacje ogólne
Emitent jest innowacyjną spółką biotechnologiczną, która we współpracy z partnerami naukowymi i
biznesowymi, opracowuje i rozwija nowe leki drobnocząsteczkowe do zastosowania w terapii chorób o
największej potrzebie klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego. Działalność
operacyjna Emitenta prowadzona jest w najmowanych laboratoriach zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz
za pomocą sprzętu laboratoryjnego najętego lub stanowiącego własność Emitenta. Zgodnie z umową najmu
zawartą z TriMen Chemicals S.A. Spółka wynajmuje laboratorium o powierzchni 270 m 2 położone w Łodzi.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Ponadto Spółka zawarła umowę najmu z Uniwersytetem
Warszawskim, zgodnie z którą Spółka wynajmuje przestrzeń laboratoryjną o powierzchni prawie 630 m2. Umowa
została zawarta na okres 36 miesięcy. W związku z badaniami prowadzonymi w najmowanych laboratoriach,
Emitent nie miał obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie badań.
Emitent prowadzi poszukiwania nowych leków za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników oraz
współpracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Na Datę Prospektu w dziale
badawczo-rozwojowym Emitenta pracuje 59 osób, posiadających doświadczenie i kwalifikacje w zakresie chemii
i biotechnologii.
Emitent koncentruje się wyłącznie na poszukiwaniu innowacyjnych leków w oparciu o nowe cele terapeutyczne
i mechanizmy działania, w przeciwieństwie do większości pozostałych spółek z branży farmaceutycznej w
Polsce, które łączą działalność badawczo-rozwojową ze sprzedażą leków generycznych lub z działalnością
usługową. Profil działalności Emitenta dotyczący wyłącznie innowacyjnych leków powoduje, że głównym
odbiorcą produktów rozwijanych przez Emitenta (kandydatów na nowe leki) są duże firmy farmaceutyczne,
działające na rynkach globalnych. Spółka poszukuje partnerów naukowych i przemysłowych już na wczesnym
etapie rozwoju leków, aby wzmocnić i rozszerzyć zakres swoich kluczowych kompetencji, zidentyfikować nowe
cele, poszerzyć rozumienie biologicznej etiologii chorób, co pozwala opracować skuteczniejsze i bezpieczniejsze
metody leczenia pacjentów. W realizacji prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na poszukiwanie
nowych terapii w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych (tj. astma, idiopatyczne włóknienie płuc,
sarkoidoza, czy nowotwory), firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w USA i w Europie. W
większości prowadzonych programów Emitent planuje doprowadzić rozwój leków do drugiej fazy badań
klinicznych i zamierza na tym etapie licencjonować wyniki badań, w postaci chronionych patentami cząsteczek
wraz technologią ich wytwarzania i zastosowaniami, dużym firmom farmaceutycznym. Zgodnie z przyjętą przez
Emitenta strategią, zamiarem Emitenta nie jest rejestracja leków. W ocenie Emitenta dla wszystkich rozwijanych
przez Emitenta leków rynkiem komercjalizacji jest rynek światowy, na którym główne rynki pod względem
wielkości i atrakcyjności dla sprzedaży nowych leków to USA, państwa Unii Europejskiej (w tym Polska),
Japonia, Chiny i Indie. Natomiast to podmiot, który nabędzie od Emitenta licencję na wyniki badań, w tym
chronioną patentami własności intelektualnej oraz opracowane cząsteczek i ich zastosowania, będzie podejmował
decyzję o rejestracji leków, a tym samym wyboru rynków, na których możliwe będzie wprowadzenie leków do
obrotu, jak również koordynował i pokrywał koszty rejestracji leków. Na Datę Prospektu Emitent prowadzi
rozmowy z kilkoma dużymi koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zawarciem umowy
partneringowej lub nabyciem licencji na wyniki badań dwóch najbardziej zaawansowanych projektów Emitenta.
Emitent zakłada, iż w przypadku pozytywnego zakończenia rozmów umowy mogą zostać sfinalizowane w ciągu
kilku miesięcy. Emitent zwraca jednak uwagę, że jak pokazuje doświadczenie rynkowe rozmowy związane z
komercjalizacją podobnych programów badawczych mogą być prowadzone przez okres nawet 2-3 lat.
Model biznesowy Emitenta obejmuje odkrywanie, rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość
prowadzonych prac w zakresie chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, badań bezpieczeństwa
farmakologicznego, badań klinicznych, naukową współpracę z czołowymi ośrodkami i liderami opinii w
obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na
zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CROs). Specyficzny model biznesowy wiąże się z
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odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań,
co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego celu terapeutycznego.
Emitent specjalizuje się w prowadzeniu badań etapu odkrywania nowych cząsteczek i badań przedklinicznych
oraz obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badań klinicznych, w związku z
rozpoczęciem fazy I dla związku OATD-01, a w przyszłości kolejnych związków.
Projekty badawcze, znajdujące się na różnych etapach rozwoju, powstały przede wszystkim w oparciu o pomysły
wygenerowane w Spółce, ale także poprzez nabycie, w formie licencji, własności intelektualnej z jednostek
akademickich i realizowane są w ramach współpracy naukowej z wiodącymi uniwersytetami na świecie.
Prowadzone przez Emitenta projekty badawczo-rozwojowe przechodzą przez następujące fazy:


etap poszukiwania (ang. discovery) - obejmuje identyfikację celu terapeutycznego i opracowanie
wstępnej struktury chemicznej związku, który ma oddziaływać z wybranym celem. W wyniku
przeprowadzenia badań, obejmujących zaprojektowanie, syntezę i badanie setek a nawet tysięcy
związków, wyłaniany jest jeden związek – kandydat na lek, który wprowadzany jest do badań
przedklinicznych (etap ten trwa ok. 3-4 lata);



etap rozwoju przedklinicznego (ang. preclinical development) - badania te obejmują szeroko zakrojone
badania bezpieczeństwa, prowadzone na m.in. dwóch gatunkach zwierząt. W ich wyniku
identyfikowane są ewentualne efekty uboczne leku oraz wybierane są dawki, które można zastosować
w pierwszych badaniach u ludzi (etap ten trwa ok. 1-2 lata);



badania kliniczne I fazy - pierwszy etap podawania nowej substancji ludziom. Badania kliniczne I fazy
wykonywane są u zdrowych ochotników. Etap ten obejmuje niewielką liczbę osób (zwykle 20-100) i
ma na celu ocenę bezpieczeństwa leku oraz jego właściwości farmakokinetycznych (między innymi
dotyczących wchłaniania, metabolizmu czy wydalania). W początkowej części fazy I, ochotnikom
podaje się pojedyncze dawki związku i rejestruje parametry farmakokinetyczne. Następnie kolejne
grupy ochotników otrzymują wyższe dawki, w celu określenia dawki związanej z pojawieniem się
ewentualnych działań niepożądanych i opisania ich rodzaju. W dalszym etapie prowadzone są badania
nad wpływem spożywania posiłku lub przyjmowania niektórych innych leków, co może mieć wpływ na
metabolizm badanego leku. Końcowy etap fazy I obejmuje badanie bezpieczeństwa i tolerancji leku
podawanego wielokrotnie, w celu określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być
używane w fazie II badań klinicznych (etap ten trwa ok. 1 roku).

Emitent prowadzi poszukiwania nowych leków w ramach dwóch platform badawczych. Podejście platformowe
pozwala na wykorzystanie unikalnych kompetencji wypracowanych w dziale badawczo-rozwojowym Emitenta
oraz na obniżenie ryzyka poprzez możliwość wybrania cząsteczek z szerokiej biblioteki opracowanych związków
o różnym profilu farmakologicznym, a następnie zastosowania ich w wielu wskazaniach terapeutycznych.
W ramach platformy chitynazowej Emitent prowadzi prace badawcze dotyczące chitynaz oraz białek
chitynazo-podobnych (ang. Chitinase-Like Proteins – CLPs) jako potencjalnych nowych celów terapeutycznych.
Platforma ta złożona jest z trzech programów poszukiwania nowych leków (ang. drug discovery), których celem
jest opracowanie drobnocząsteczkowych inhibitorów chitynaz i CLPs jako nowych terapii chorób o podłożu
zapalnym, chorób włóknienia tkanek i nowotworów.
W październiku 2017 roku, w najbardziej zaawansowanym programie OATD-01 (po uprzednim
przeprowadzeniu etapów poszukiwania nowych cząsteczek oraz rozwoju przedklinicznego OATD-01 w okresie
od lutego 2014 do marca 2017 r.), Emitent rozpoczął badanie kliniczne I fazy dla związku OATD-01 w leczeniu
astmy oskrzelowej. Wyniki badań pierwszego etapu I fazy umożliwią potwierdzenie bezpieczeństwa kandydata
na lek oraz określenie zakresu dawek do stosowania w fazie II. Celem badań fazy Ib lub IIa będzie wstępne
wykazanie działania terapeutycznego kandydata na lek u chorych na astmę oskrzelową na małej populacji
pacjentów. W programie CHIT1 Emitent jest na etapie wyboru selektywnego inhibitora chitotriozydazy 1 jako
kandydata na lek w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)). Zaś w
najnowszym programie YKL-40 Emitent jest na etapie identyfikacji struktury wiodącej (ang. lead identification).
W ramach tych badań zespół Emitenta opracował unikalny test przesiewowy służący do badania aktywności
nowych związków m.in. w oparciu o technikę mikrotermoforezy. Dotychczas zbadano ponad 500
zsyntetyzowanych związków, spośród których wyłoniono szereg nowych cząsteczek o bardzo silnym
powinowactwie do białka YKL-40. Badania krystalograficzne oraz dodatkowo eksperymenty korzystające z
technik mikrotermoforezy potwierdziły wiązanie naszych związków do białka YKL-40.

Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
8

Ponadto, we współpracy z grupą ośrodków badawczych i klinicznych oraz partnerów przemysłowych Spółka
realizuje program drug discovery w ramach platformy inhibitorów arginaz. Program ten ma na celu opracowanie
leków działających poprzez odblokowanie układu odpornościowego do walki z nowotworami, takimi jak
nowotwór jelita grubego, płuca, skóry lub mózgu (glejak). Potencjalnie inhibitory arginaz mogą okazać się
skuteczne również w walce z anemią sierpowatą lub w niektórych chorobach układu krążenia. Arginaza jest
jednym z kluczowych enzymów związanych z metabolizmem aminokwasów, który hamuje odpowiedź
przeciwnowotworową organizmu. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w ramach
platformy arginazowej Emitent w czerwcu 2017 roku wyłonił kandydata klinicznego – OATD-02, dla którego
rozpoczął formalny rozwój przedkliniczny.
Model biznesowy
Emitent posiada zespół (pracowników i współpracowników) o unikalnym w Polsce doświadczeniu i koncentruje
się na poszukiwaniu innowacyjnych leków w oparciu o nowe cele terapeutyczne i mechanizmy działania. Na
Datę Prospektu w dziale badawczo-rozwojowym Emitenta pracuje 59 osób, posiadających doświadczenie i
kwalifikacje w zakresie chemii i biotechnologii. Model działalności Emitenta polega na prowadzeniu
zaawansowanych badań nad nowymi lekami, a następnie sprzedaży praw do uzyskanych wyników koncernom
farmaceutycznym. Z tego powodu przychody Emitenta są odsunięte w czasie, a koszty komercjalizacji znacząco
niższe, niż koszt wprowadzenia leku na rynek. Emitent przewiduje, że w większości programów komercjalizacja
wyników jego prac badawczo-rozwojowych nastąpi przez udzielenie licencji na kandydata na lek na etapie
wczesnych badań klinicznych (Faza I/IIa). Przewidywania Emitenta w powyższym zakresie oparte są na
branżowych statystykach transakcji w przedmiocie komercjalizacji kandydata na lek przeprowadzonych w latach
2012-2016.

Liczba transakcji

Wykres poniżej przedstawia liczbę transakcji w sektorze pharma/biotech w latach 2012-2016.

Fuzje i przejęcia

Partnering

Finansowanie
venture capital

Pierwotne oferty
publiczne

Źródło: Emitent na podstawie Pharma Intelligence

Statystyki transakcji wskazują umowy partnerskie jako dominujący model komercjalizacji. Potwierdza to
również doświadczenie firmy oparte na prowadzonych rozmowach z firmami farmaceutycznymi,
zainteresowanymi programami rozwojowymi Emitenta, w trakcie których umowa partnerska/licencyjna
uznawana jest za podstawową formę sprzedaży praw do rozwijanych cząsteczek.
Powyższe sprawia, że model biznesowy Emitenta wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej
działalności do momentu sprzedaży praw do wyników badań, w postaci chronionych patentami cząsteczek oraz
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ich zastosowań i technologii wytwarzania, co następuje zwykle po 5-8 latach od rozpoznania nowego celu
terapeutycznego.
Pełen cykl poszukiwania nowego leku od momentu identyfikacji celu terapeutycznego do wprowadzenia
produktu końcowego (leku) na rynek trwa zwykle 10–15 lat i w końcowym etapie wymaga przeprowadzenia
kosztownej III fazy badań klinicznych. Kluczowe jest również posiadanie kanałów sprzedaży i dystrybucji leku.
Średni koszt wprowadzenia leku na rynek wynosi ok. 220 mln USD. Uwzględniając jednak ryzyko związane z
fazą badawczą i kliniczną (czyli koszt wszystkich rozwijanych przez firmę programów zakończonych
niepowodzeniem) oraz koszt kapitału, ostatecznie średnie wydatki ponoszone przez firmy farmaceutyczne na
wprowadzenie na rynek jednego nowego leku wynoszą nawet ponad miliard dolarów. Powoduje to, że
wprowadzenie leku na rynek globalny jest nieosiągalne dla mniejszych firm biotechnologicznych.
Spółka planuje stworzyć i spieniężyć wartość wynikającą z własności intelektualnej poprzez ogólnoświatowe
licencjonowanie lub sprzedaż swoich produktów dużym firmom farmaceutycznym lub większym firmom
biotechnologicznym.
W przyjętym modelu wdrożenia projektów badawczych realizowanych przez Emitenta, marketing i forma
dotarcia do grupy docelowej odbiorców z branży farmaceutycznej odbywa się głównie poprzez udział w dużych
konferencjach branżowych, publikację patentów i wyników prac badawczych w renomowanych czasopismach
naukowych oraz na międzynarodowych konferencjach naukowych. Aktywny udział członków rady naukowej i
doświadczonych doradców branżowych firmy, w połączeniu z efektywnymi działaniami mającymi na celu
rozwój biznesu (ang. business development) i nawiązywaniem kontaktów (ang. networking) dają gwarancję
dotarcia do właściwych osób w koncernach farmaceutycznych. Jednocześnie marketing produktu docelowego
(gotowego leku) będzie wykorzystywał zasoby i potencjał wybranego koncernu farmaceutycznego, z którym
Emitent podpisze umowę.
Przygotowanie do wdrożenia poprzez sprzedaż licencji wyłącznej dużej firmie farmaceutycznej jest długim i
złożonym procesem, często poprzedzonym podpisaniem tzw. umowy opcyjnej lub partneringowej. Partnering
pozwala dzielić ryzyko i korzyści z innowacji pomiędzy firmę biotechnologiczną i partnera farmaceutycznego.
Jednym z finansowych mechanizmów partneringu jest fakt, że duża firma farmaceutyczna, dysponując
ogromnym kapitałem pozyskanym ze sprzedaży już zarejestrowanych leków, może prowadzić większy i bardziej
zdywersyfikowany portfel projektów innowacyjnych.
Pierwszym elementem tego procesu wyboru i dotarcia do potencjalnego partnera jest bieżąca analiza rynku i
śledzenie losów rozwijanych leków na określone wskazanie terapeutyczne (od badań przedklinicznych do fazy
III badań klinicznych). Emitent prowadzi stałą współpracę z firmami dostarczającymi raporty rynkowe oraz ma
dostęp do branżowych baz danych (t.j. GBI Research, GlobalData).
Drugim elementem jest nawiązanie i podtrzymywanie dialogu z najbardziej aktywnymi w danym segmencie
rynku firmami farmaceutycznymi. Natomiast warunkiem koniecznym do skutecznej komercjalizacji jest
odpowiednie zabezpieczenie własności intelektualnej poprzez patenty zapewniające globalną ochronę. Wartość
programu rośnie wraz z wprowadzeniem kandydata na lek do rozwoju klinicznego, a do tego niezbędne jest
przygotowanie dokumentacji dla kandydata klinicznego umożliwiającej dopuszczenie go przez odpowiednie
agencje (FDA w USA i EMA w Europie) do badań klinicznych. Emitent korzysta w tym obszarze z kompetencji
własnych i specjalistycznych firm doradczych.
Ostatnim elementem przygotowania do wdrożenia są niezbędne analizy finansowe i prawne oraz zbudowanie
zespołu do negocjacji warunków transakcji.
Na Datę Prospektu Emitent zawarł umowy na prowadzenie: (i) badań klinicznych z Nuvisan GmbH z siedzibą w
Neu-Ulm (Niemcy), (ii) badań przedklinicznych w zakresie toksykologii z Charles River Laboratories France
Safety Assessment SAS z siedzibą w Saint-Germain Nuelles (Francja). Na Datę Prospektu nie zostały zawarte
umowy na kolejne fazy badań klinicznych.

B.4a

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na
emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność.

Grupa nie odnotowała istotnych zmian w tendencjach w okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego
do Daty Prospektu.
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Zdaniem Zarządu, następujące trendy wpływają i będą wpływać na działalność Grupy do końca 2018 r.,
a w niektórych przypadkach również w dłuższym horyzoncie czasowym, przekraczającym bieżący rok obrotowy.


zdolność Grupy do pozyskania dotacji na badania:
Grupa zamierza przygotować i złożyć w 2018 r. co najmniej dwa wnioski o przyznanie dotacji: (i) do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) lub w ramach nowego programu uruchamianego
przez NCBR w zakresie dofinansowania kosztów II fazy badań klinicznych w drugim wskazaniu
terapeutycznym dla OATD-01 (IPF lub sarkoidoza) i pozyskać dofinansowanie w kwocie ok. 25-30 mln
PLN, oraz (ii) do NCBR w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR 1.1.1, tzw.
„Szybka Ścieżka”) lub InnoNeuroPharm, w zakresie rozwoju kolejnego programu B+R w oparciu o
zupełnie nowe cele terapeutyczne w leczeniu nowotworów i pozyskać dofinansowanie w kwocie ok. 30
mln zł. Jednocześnie Spółka Zależna zamierza kontynuować próby pozyskiwania dotacji z Narodowego
Instytutu Zdrowia (NIH) w USA na dodatkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa opracowanych
przez Emitenta cząsteczek;



efektywna działalność badawczo-rozwojowa Grupy;



znacząco niższe koszty badań w Polsce w porównaniu do konkurentów globalnych;



uruchomienie badań klinicznych kolejnych leków:
W roku 2018 Spółka planuje kontynuować badania kliniczne pierwszej fazy kandydata klinicznego
OATD-01 w jednym lub więcej z następujących wskazań: astma oskrzelowa, idiopatyczne włóknienie
płuc, sarkoidoza, natomiast w roku 2019 zamierza rozpocząć badania kliniczne drugiej fazy tego
kandydata. W połowie 2019 r., Spółka planuje rozpocząć badania kliniczne pierwszej fazy drugiego
kandydata klinicznego OATD-02 w terapii przeciwnowotworowej (o ile wyniki badań przedklinicznych
pozwolą na dopuszczenie tego kandydata do badań klinicznych). Spółka powinna w drugiej połowie
2018 r. wyłonić kandydata klinicznego OATD-03 do zastosowania w terapii chorób układu
oddechowego i/lub tych prowadzących do włóknienia tkanek. W przypadku pozytywnych wyników w
rozwoju przedklinicznym leku, Spółka oczekuje, że rozpocznie badania kliniczne pierwszej fazy dla
OATD-03 w roku 2020. Na Dzień Prospektu, Spółka nie jest w stanie wskazać terminu rozpoczęcia
badań klinicznych w programie inhibitorów YKL-40.

Z racji niepewności co do przyszłych warunków gospodarczych, oczekiwania i przewidywania Zarządu
obarczone są wysoką dozą niepewności.
B.5

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie - w przypadku emitenta, który jest
częścią grupy.

Na Datę Prospektu Grupę tworzy Spółka oraz Spółka Zależna - OncoArendi Therapeutics LLC (spółka prawa
stanu Delaware). Emitent posiada 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki OncoArendi Therapeutics LLC, co
uprawnia do wykonywania 49% głosów. Spółka OncoArendi Therapeutics LLC prowadzi obecnie aktywną
działalność badawczo-rozwojową finansowaną z National Institutes of Health (NIH). Celem spółki jest
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
Na Datę Prospektu podmiotem dominującym Grupy jest Spółka.
B.6

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub
pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa
krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób.
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to
zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub
pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub
kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli.

Akcjonariusze Spółki
Na Datę Prospektu znacznymi akcjonariuszami Spółki są:
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Akcjonariusz

Liczba akcji/głosów (szt.)

Nominalna wartość akcji (PLN)

% kapitału/głosów

Adam Gołębiowski

799.000

7.990,00

6,85% / 8,29%

Jakub Gołąb

816.000

8.160,00

6,99% / 8,54%

Stanisław Pikul

826.250

8.262,50

7,08% / 8,61%

1.198.500

11.895,00

10,20% / 10,41%

51.000

510,00

0,44% / 0,75%

1.138.500

11.385,00

9,76% / 9,66%

764.500

7.645,00

6,55% / 5,65%

611.500

6.115,00

5,24% / 4,52%

4.135.000

41.350,00

35,43% / 30,54%

Marcin Szumowski
w tym bezpośrednio
w tym pośrednio poprzez Szumowski
Investments sp. z o.o.
New Europe Ventures LLC*
Piotr Jeleński
IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych**
Ogółem

9.141.750

91.417,50

77,90% / 79.74%

* Partnerami (wspólnikami) New Europe Ventures LLC są Pan Marcin Jasiński oraz Pan Andrew Rasiej, niebędący akcjonariuszami ani
członkami organów Spółki.
** Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani akcjonariusze Spółki nie posiadają certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA 112
FIZ Aktywów Niepublicznych. Właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych ten fundusz jest FTF Columbus S.A., której
właścicielem jest Michał Andrzej Sołowow.
Źródło: Spółka

Kontrola nad Spółką
Na Datę Prospektu Spółka nie jest bezpośrednio kontrolowana przez któregokolwiek z akcjonariuszy.
Podmiotami mającymi znaczny wpływ na spółkę są Znaczni Akcjonariusze w tym IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych (IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada podmiotu dominującego w
rozumieniu przepisów prawa).
Kodeks Spółek Handlowych przewiduje szereg instytucji, których celem jest zapobieganie nadużywaniu pozycji
dominującej w spółce akcyjnej. Do katalogu tych instytucji należy m.in. prawo do zaskarżania uchwał Walnego
Zgromadzenia, zwoływania Walnego Zgromadzenia i składania wniosków o umieszczenie określonych spraw w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu
oddzielnymi grupami czy zakaz wydawania wiążących poleceń członkom Zarządu. Także Ustawa o Ofercie
Publicznej zawiera pewne mechanizmy, które chronią akcjonariuszy mniejszościowych, w tym w szczególności
prawo do żądania zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonej sprawy, jak również obowiązki
ujawniania stanu posiadania akcji spółki publicznej czy szczególne obowiązki podmiotów przekraczających
określone progi liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, w tym obowiązki związane z
ogłaszaniem wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.
Statut nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących nadużywania kontroli przez znacznych akcjonariuszy
Spółki.
B.7

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla
każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla
następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres
poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji
bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.
Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie
objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
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Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
we wskazanych okresach.
Za rok zakończony 31 grudnia
2016

Zmiana

2015

2016/2015

(tys. PLN)

(%)

(zbadane)
Przychody ze sprzedaży
Przychody z tytułu dotacji

6,60

5,40

22,22

1.286,11

699,78

83,79

325,88

300,86

8,32

1.618,59

1.006,04

60,89

-

-

-

71,18

40,69

74,93

Pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii

56,84

58,41

(2,69)

Usługi obce

979,81

618,31

58,47

Wynagrodzenia

834,80

574,24

45,37

Koszty świadczeń pracowniczych

149,85

90,17

66,19

Podatki i opłaty

161,54

18,34

780,81

Pozostałe koszty

1.889,00

399,33

373,04

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

-

-

Inne

-

-

-

Razem koszty z działalności operacyjnej

4.143,02

1.799,49

130,23

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(2.524,43)

(793,46)

218,15

134,07

275,29

(51,30)

33,94

40,94

(17,10)

(2.424,29)

(559,11)

333,60

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów
finansowych wycenianych w wartościach
godziwych przez wynik

-

-

-

(2.424,29)

(559,11)

333,60

0,00

0,00

(2.424,29)

(559,11)

333,60

Działalność zaniechana

0,00

0,00

-

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

0,00

0,00

-

(2.424,29)

(559,11)

333,60

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

ZYSK (STRATA) NETTO
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2017

Zmiana

2016

2017/2016

Za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września
2016

(tys. PLN)

2017/2016

(tys. PLN)

(niezbadane)
Przychody ze sprzedaży

2017

Zmiana

(%)

(niezbadane)

(%)

2,00

4,60

(56,52)

4,50

5,60

(19,64)

Przychody z tytułu dotacji

383,73

322,22

19,09

916,16

771,72

18,72

Pozostałe przychody operacyjne

144,71

319,91

(54,77)

144,05

320,72

(55,08)

Razem przychody z działalności
operacyjnej

530,43

646,72

(17, 98)

1.064,71

1.098,03

(3,03)
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Zmiana stanu produktów

-

-

-

-

-

-

Amortyzacja

37,45

48,38

(22,59)

46,02

60,15

(23,50)

Zużycie materiałów i energii

42,91

34,51

24,36

56,19

45,83

22,59

Usługi obce

377,84

528,52

(28,51)

623,57

691,97

(9,88)

Wynagrodzenia

429,78

344,72

24,68

675,30

551,44

22,46

Koszty świadczeń pracowniczych

145,25

61,82

134,96

194,33

100,17

94,01

Podatki i opłaty

150,17

128,03

17,29

172,92

143,66

20,37

Pozostałe koszty

193,03

202,36

(4,61)

257,93

264,50

(2,49)

Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

Razem koszty z działalności
operacyjnej

1.376,44

1.348,33

2,08

2.026,26

1.857,72

9,07

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

(846,00)

(701,61)

20,58

(961,54)

(759,69)

26,57

108,87

120,61

(9,73)

165,55

127,66

29,68

24,27

29,54

(17,83)

28,02

30,12

(6,99)

(761,40)

(610,54)

24,71

(824,01)

(662,15)

24,44

-

-

-

-

-

-

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

(761,40)

(610,54)

24,71

(824,01)

(662,15)

24,44

Podatek dochodowy

-

-

-

-

(761,40)

(610,54)

24,71

(824,01)

(662,15)

24,44

Działalność zaniechana

-

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej

-

-

-

-

-

-

(761,40)

(610,54)

24,71

(824,01)

(662,15)

24,44

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na działalności
gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania
aktywów finansowych
wycenianych w wartościach
godziwych przez wynik

Zysk (strata) netto z
działalności kontynuowanej

ZYSK (STRATA) NETTO

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Przychody z działalności operacyjnej
Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej Emitenta stanowiły przychody z tytuły dotacji
uzyskiwanych od podmiotów rządowych na badania prowadzone przez Grupę. W roku 2016 przychody z tytułu
dotacji osiągnęły poziom 1.286,11 tys. PLN, natomiast w roku 2015 przychody z dotacji osiągnęły poziom 699,78
tys. PLN. Na powyższą pozycję przychodów składają się głównie dotacje na koszty ogólne projektowe, które
służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły
głównie przychody z tytułu otrzymanej od Yale University wierzytelności (w postaci wskazanych w umowie z
dnia 27 października 2014 r. kwot pieniężnych), zarówno w 2015 jak i 2016 roku. Przedmiotowa wierzytelność
nie podlegała wycenie.
Koszty działalności operacyjnej
Wzrost kosztów z działalności operacyjnej w 2016 r. w stosunku do 2015 r. jest związany z zakończeniem
projektu badawczego OAT 449 z wynikiem negatywnym. Celem tego projektu było opracowanie kandydata na
lek przeciwnowotworowy o anty-mitotycznym mechanizmie działania. Program zamknięto ze względu na zbyt
wąskie potencjalne tzw. okno terapeutyczne, czyli gwałtowny wzrost toksyczności związku przy niewielkim
podwyższeniu dawki. Koszty ponoszone przez Emitenta w tym projekcie, realizowanym wspólnie z Instytutem
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN stanowiły wkład własny do projektu i były w 100%
finansowane ze środków własnych Spółki. Ponadto, wzrost kosztów z działalności operacyjnej w stosunku do
2015 r. jest naturalną konsekwencją rozwoju skali prowadzonej działalności w efekcie, której w latach 2015Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
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2016 wykazano wzrost kosztów na większości poziomów kosztów rodzajowych. Do głównych składników
kosztów ponoszonych przez Grupę należały: (i) pozostałe koszty, (ii) usługi obce oraz (iii) wynagrodzenia.
Relatywnie wysoki udział w ogólnej strukturze kosztów z działalności operacyjnej miała również pozycja usługi
obce zawierająca koszty usług prawnych (dotyczących m.in. składanych wniosków o dofinansowanie), najmu
oraz usług księgowych. Do znaczących pozycji w kosztach działalności operacyjnej ogółem zaliczyć należy także
koszty wynagrodzeń. Powyższe koszty wynikały głównie ze wzrostu zatrudnienia w dziale administracji w
zakresie rozliczania projektów unijnych. Do głównych składników kosztów ponoszonych przez Grupę w I
półroczu 2017 r. oraz 9 miesiącach 2017 r. należały: (i) wynagrodzenia, (ii) usługi obce oraz (iii) pozostałe koszty.
Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w I półroczu 2017 r. oraz 9 miesięcy 2017 r. stanowią
wynagrodzenia. Wzrost kosztów wynika ze wzrostu zatrudnienia osób zajmujących się w administracji
rozliczaniem projektów unijnych.
Istotny udział w ogólnej strukturze kosztów z działalności operacyjnej w I półroczu 2017 r. oraz 9 miesiącach
2017 r. miała również pozycja usługi obce zawierająca koszty usług prawnych (dotyczących bieżącej obsługi
prawnej w zakresie podpisywanych umów), najmu oraz usług księgowych.
Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące kosztów operacyjnych we wskazanych okresach.
Rok zakończony 31 grudnia
2016

Zmiana

2015

2016 / 2015

(tys. PLN)

(%)

(zbadane)
Amortyzacja

71,18

40,69

74,93

Zużycie materiałów i energii

56,84

58,41

(2,68)

Usługi obce, w tym:

979,81

618,31

58,47

usługa najmu

148,59

34,80

326,95

usługi księgowo-kadrowe

93,00

93,40

(0,43)

usługi prawne i doradcze

555,37

374,88

48,15

Wynagrodzenia

834,80

574,24

45,37

Koszty świadczeń pracowniczych

149,85

90,17

66,19

Podatki i opłaty

161,54

18,34

780,81

1.889,00

399,33

373,04

Pozostałe koszty
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2017

2016
(tys. PLN)

Zmiana

Okres 9 miesięcy
zakończony 30 września

2017/2016
(%)

Zużycie materiałów i energii

37,45

2016

(tys. PLN)

(niezbadane)
Amortyzacja

2017

Zmiana
2017/2016
(%)

(niezbadane)
48,38

(22,59)

46,02

60,15

(23,50)

42,91

34,51

24,34

56,19

45,83

22,59

377,84

528,52

(28,51)

623,57

691,97

(9,88)

usługa najmu

50,38

49,38

2,03

50,38

96,06

(47,55)

usługi księgowo-kadrowe

48,25

51,00

(5,39)

48,25

72,00

(32,99)

usługi prawne i doradcze

167,26

373,54

(55,22)

167,26

444,44

(62,37)

Wynagrodzenia

429,78

344,72

24,68

675,30

551,44

22,46

Koszty świadczeń pracowniczych

145,25

61,82

134,96

194,33

100,17

94,01

Podatki i opłaty

150,17

128,03

17,29

172,92

143,66

20,37

Pozostałe koszty

193,03

202.36

(4,61)

257,93

264,50

(2,49)

Usługi obce, w tym:

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.
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Sytuacja finansowa
Aktywa
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów Grupy we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2016

Struktura na dzień 31 grudnia

2015

2016

(tys. PLN)

Zmiana

2015

2016/2015

(%)

(%)

(zbadane)
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2.558,59

1.115,88

16,49

6,75

129,29

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

-

-

Wartość firmy

-

-

-

-

-

9.897.48

7.438,33

63,79

45,02

33,06

55,48

23,55

0,36

0,14

135,58

-

-

-

-

-

Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach
powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

7,69

0,00

0,05

0,00

(100)

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa

-

-

-

-

-

12.519,23

8.577,75

80,69

51,92

45,95

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy

-

-

-

-

-

1,87

21,37

0,01

0,13

(91,26)

465,66

1.233,58

3,00

7,47

(62,25)

Należności z tytułu kontraktów
długoterminowych

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

Aktywa z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

-

-

-

-

-

1,79

0,68

0,01

-

163,24

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

2.526,48

6.687,94

16,28

40,48

(62,22)

Aktywa obrotowe razem

2.995,78

7.943,56

19,31

48,08

(62,29)

15.515,02

16.521,32

100,00

100,00

(6,09)

Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności

Pozostałe aktywa

Aktywa razem

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Na dzień
30 września

Struktura na
dzień 30
września

Zmiana
30
września/31
grudnia

2017/2016

2017

2017

2017/2016

(%)

(tys. PLN)

(%)

(%)

Na dzień
30 czerwca

Struktura na
dzień 30
czerwca

Zmiana
30 czerwca/31
grudnia

2017

2017

(tys. PLN)

(%)

(niezbadane)

(niezbadane)

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2.454,46

7,65

(4,07)

2.536,37

7,80%

(0,87)

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Wartość firmy

-

-

-

-

-

-
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Niezakończone prace
rozwojowe

14.830,08

46,20

49,84

14.546,75

44,71%

46,97

111,41

0,35

100,81

98,82

0,30%

78,11

-

-

-

-

-

-

7,69

0,02

-

7,69

0,02

0,00

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa

-

-

-

-

-

-

17.403,64

54,22

39,02

17.189,62

52,83%

37,31

-

-

-

-

-

-

21,85

0,07

1068,45

24,38

0,07%

1.203,87

621,44

1,94

33,45

1.049,09

3,22%

125,29

Należności z tytułu kontraktów
długoterminowych

-

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

-

Aktywa z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

-

-

-

-

-

-

4,06

0,01

126,82

5,02

0,02%

181,65

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

14.046,55

43,76

455,97

14.269,45

43,86%

464,80

Aktywa obrotowe razem

14.693,89

45,78

390,49

15.347,94

47,17%

412,32

Aktywa razem

32.097,53

100,00

106,88

32.537,56

100,00

109,72

Pozostałe aktywa
niematerialne
Inwestycje w podmiotach
powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i
usług
Pozostałe należności

Pozostałe aktywa

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Najistotniejszymi składnikami aktywów trwałych Grupy w okresie objętym informacjami finansowymi były:
(i) niezakończone prace rozwojowe, które prezentują kapitalizowaną wartość prowadzonych prac rozwojowych
Emitenta zgodnie z MSR 38 oraz (ii) rzeczowe aktywa trwałe głównie maszyny i urządzenia laboratoryjne i
pomiarowe niezbędne do prowadzenia badań.
Zobowiązania
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat zobowiązań Grupy we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2016

Struktura na dzień 31 grudnia

2015

2016

(tys. PLN)

Zmiana

2015

2016/2015

(%)

(%)

(zbadane)
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

-

-

7,69

-

0,05

-

(100)

41,69

-

0,27

-

(100)

Przychody przyszłych okresów

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

-

-

-

Zobowiązanie z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy długoterminowe
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Zobowiązania długoterminowe
razem

-

49,38

-

0,32

(100)

Zobowiązania krótkoterminowe

-

Krótkoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

-

-

-

-

-

1.132,65

764,30

7,30

4,63

48,19

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu kontraktów
długoterminowych

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

-

-

-

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

155,45

-

1,00

-

(100)

Przychody przyszłych okresów

950,81

312,09

6,13

1,89

204,66

Pozostałe zobowiązania

219,44

16,79

1,41

0,10

1.206,97

Zobowiązania krótkoterminowe
razem

2.458,36

1.093,17

15,85

6,62

124,88

Zobowiązania razem

2.507,74

1.093,17

16,16

6,62

129,4

Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Na dzień 30
czerwca

Struktura na
dzień 30
czerwca

Zmiana
30
czerwca/31
grudnia

Na dzień 30
września

Struktura na
dzień 30
września

Zmiana
30
września/31
grudnia

2017

2017

2017/2016

2017

2017

2017/2016

(tys. PLN)

(%)

(%)

(tys. PLN)

(%)

(%)

(niezbadane)

(niezbadane)

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

-

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

-

-

-

7,69

0,02

-

7,69

0,02

-

41,69

0,13

-

41,69

0,13

-

Przychody przyszłych okresów

-

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

-

-

-

-

49,38

0,15

-

49,38

0,15

-

-

-

-

-

-

-

961,21

2,99

(15,14)

1.438,98

4,42

27,05

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu kontraktów
długoterminowych

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

-

-

-

-

-

-

22,85

0,07

(85,30)

22,85

0,07

(85,30)

558,86

1,74

(41,22)

571,73

1,76

(39,87)

Zobowiązanie z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe
razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług

Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
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Pozostałe zobowiązania

323,58

1,01

47,46

324,98

1,00

48,09

Zobowiązania krótkoterminowe
razem

1.866,50

5,82

(24,08)

2.358,55

7,25%

(4,06)

Zobowiązania razem

1.915,88

5,97

(23,60)

2.407,92

7,40%

(3,98)

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

W latach 2016-2015 najistotniejszymi składnikami zobowiązań Grupy były: (i) zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz (ii) przychody przyszłych okresów.
W I półroczu 2017 r. oraz 9 miesiącach 2017 r. najistotniejszymi składnikami zobowiązań Grupy były: (i)
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz (ii) przychody przyszłych okresów.
Źródłem zobowiązań krótkoterminowych w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi były
zobowiązania wobec kontrahentów dostarczających usługi i materiały laboratoryjno-badawcze. Nie występuje
uzależnienie Emitenta od dostawców materiałów laboratoryjnych i usług badawczych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje o przepływach pieniężnych Grupy we wskazanych
okresach.
Za rok zakończony 31 grudnia
2016

2015
(tys. PLN)
(zbadane)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy
Korekty razem
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(2.424,29)

(559,11)

983,61

(971,13)

(1.440,69)

(1.530,24)

(14.563,54)

(12.378,25)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

11.842,76

18.311,02

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego

2.526,48

6.687,94

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.
Za okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca
2017

2016

Za okres 9 miesięcy zakończony
30 września
2017

2016

(tys. PLN)

(tys. PLN)

(niezbadane)

(niezbadane)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(761,40)

(610,54)

(824,01)

(662,15)

Korekty razem

(1.225,16)

944,65

(1,576.17)

1,379,35

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(1.986,56)

334,12

(2.400,18)

717,19

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(10.603,35)

(7.564,98)

(15.342,24)

(11.261,78)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

24.109,98

4.006,90

29.485,39

8.461,28

14.046,55

3.465,78

14.269,44

4.604,64

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.
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B.8

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że
ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym
samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników.

Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma, gdyż Emitent nie dokonał transakcji, która
spowodowałaby wystąpienie znaczącej zmiany brutto sytuacji Emitenta.
B.9

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.

Nie dotyczy. Spółka nie publikuje prognoz ani szacunków zysków.
B.10

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do
historycznych informacji finansowych.

Nie dotyczy. Opinie ani raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych nie
zawierają zastrzeżeń.
B.11

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych
potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie.

Nie dotyczy. Zarząd oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę,
posiadanego finansowania oraz zdolności Grupy do generowania dodatnich przepływów z działalności
operacyjnej są wystarczające dla pokrycia przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co
najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu.
Dział C - Papiery wartościowe
C.1

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu,
w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.

W ramach Oferty Spółka oferuje nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych serii F na
okaziciela o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda (odpowiednio „Oferta Publiczna” i „Akcje
Oferowane”) oraz ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki tj. 1.360.000 (jednego
miliona trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii A, 8.670.000 (ośmiu milionów sześciuset
siedemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii B, 340.000 (trzystu czterdziestu tysięcy) akcji imiennych serii C,
1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji imiennych serii D (akcje imienne zostaną zamienione na akcje
na okaziciela z chwilą dematerializacji; z chwilą dematerializacji zostanie również zniesione uprzywilejowanie
co do głosu 1.360.000 akcji serii A, 170.000 akcji serii B oraz 340.000 akcji serii C), nie więcej niż 2.000.000
(dwa miliony) oraz praw do Akcji Serii F („Prawa do Akcji”, „PDA”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku
równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
C.2

Waluta emisji papierów wartościowych.

Akcje są emitowane w złotych (PLN).
C.3

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.
Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosił 116.700,00 PLN i składał się z 11.670.000 Akcji
Istniejących o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, w tym:


1.360.000 akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A1360000, uprzywilejowanych co do głosu w
ten sposób, że każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy;
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8.670.000 akcji imiennych serii B o numerach od B1 do B8670000, z czego akcje serii B o numerach
od B8500001 do B8670000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się
dwa głosy;



340.000 akcji imiennych serii C o numerach od C1 do C340000, uprzywilejowanych co do głosu w ten
sposób, że każdej akcji serii C przyznaje się dwa głosy;



1.300.000 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D1 do D1300000.

Akcje serii A i C oraz Akcje serii B o numerach od B8500001 do B8670000 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.
Z chwilą dematerializacji Akcji Istniejących w rozumieniu Ustawy o obrocie: (i) zniesione zostanie
uprzywilejowanie akcji imiennych serii A, akcji serii B o numerach od B8500001 do B8670000 oraz akcji serii
C; (ii) akcje imienne serii A, B, C i D staną się akcjami na okaziciela.
C.4

Opis praw związanych z papierami wartościowymi.

Prawa i obowiązki związane z Akcjami określają w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz postanowienia Statutu Spółki.
Poniżej wymieniono najważniejsze prawa akcjonariuszy związane z Akcjami:


akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami;



akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany w rocznym,
zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, zatwierdzonym przez
Walne Zgromadzenie i przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz
akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy);



akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby
posiadanych Akcji (prawo poboru), chyba że Walne Zgromadzenie kierując się interesem Spółki
pozbawi lub ograniczy to prawo poboru podejmując uchwałę większością 4/5 głosów;



w przypadku likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich
wpłat na kapitał zakładowy;



akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach; każda Akcja daje prawo do jednego
głosu na Walnym Zgromadzeniu;



akcjonariuszom Spółki reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia;



akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia;



akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia;



akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący 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;



każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia;
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każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem;



akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym
Zgromadzeniu, mają prawo żądania, aby lista obecności na Walnym Zgromadzeniu była sprawdzona
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, a akcjonariusze zgłaszający
takie żądanie mają prawo powołać jednego członka takiej komisji;



Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad Walnego
Zgromadzenia, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny
sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia;



akcjonariuszom Spółki, reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki
przysługuje prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;



akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w
drodze powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały;



zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki,
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.

C.5

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.

Ustawowe ograniczenia zbywalności akcji
Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Kodeks Spółek Handlowych
przewidują w szczególności poniższe ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności akcji:


obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;
(ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%,
20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił
dotychczas posiadany udział 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
(na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek równoległy GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany
udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów;



obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w celu: (i)
przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu
66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;



zakaz nabywania lub zbywania, jak również nakaz powstrzymywania się od nabywania i zbywania na
rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w sytuacji wejścia w posiadanie
informacji poufnej;



zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez
osoby określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi;



spółka dominująca (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych) ma obowiązek
zawiadomić spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od
dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki
dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Ograniczenia zbywalności Akcji wynikające ze Statutu Spółki
Zgodnie z § 10 Statutu zbycie Akcji osobom spoza grona akcjonariuszy lub obciążenie Akcji wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy. Ponadto zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 17 grudnia 2014 r.
akcjonariusze, którzy objęli akcje serii A i B zobowiązali się do niezbywania oraz nieobciążania objętych akcji
do czasu wystąpienia wcześniejszego z następujących zdarzeń: (i) dopuszczenia i wprowadzenia jakichkolwiek
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub (ii) 31 grudnia 2018 r. Zgodnie ze zmienionym Statutem,
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postanowienia Statutu dotyczące ograniczeń zbywalności akcji (tj. § 10 ust. 1-6 Statutu) tracą moc z chwilą
dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
C.6

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery
wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.

Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000
akcji zwykłych serii F na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda do obrotu na rynku
regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW.
C.7

Opis polityki dywidendy.

Opis polityki 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.
Dział D - Ryzyko
D.1

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego
branży.

Ryzyka związane z działalnością Emitenta


Ryzyko operacyjne - Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Spółka jest narażona na ryzyko
niepowodzenia w przypadku pojawienia się zakłóceń na każdym etapie badań nad lekiem. Jakiekolwiek
nieoczekiwane bariery technologiczne, nieprawidłowości, opóźnienia czy nawet nieznaczne błędy mogą
doprowadzić do opóźnienia rozwoju i komercjalizacji leku, a w skrajnych przypadkach nawet do
zakończenia programu badawczego.



Ryzyko związane z badaniami przedklinicznymi - Spółka nie może wykluczyć ryzyka niepowodzenia
w przypadku niepozyskania nowych projektów badawczych, nieodkrycia nowych cząsteczek w
interesujących Spółkę obszarach terapeutycznych i niewyłonienia kandydata na lek o bezpiecznym
profilu farmakologicznym do dalszego rozwoju. Spółka nie może również wykluczyć, że nie uda się
znaleźć związku spełniającego wyznaczone parametry dla końcowego kandydata klinicznego.



Ryzyko związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych - Konieczność
spełnienia szeregu wymogów formalnych w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie badań
klinicznych rodzi ryzyko, że w przypadku niespełnienia jednego lub więcej z wymaganych warunków,
nie rozpoczną się badania kliniczne lub ich rozpoczęcie się opóźni, co wpłynie negatywnie na terminową
realizację harmonogramu.



Ryzyko związane z badaniami klinicznymi - Realizowane badania kliniczne mogą nie doprowadzić do
osiągnięcia zamierzonych wyników i konieczne będzie powtórzenie poprzedzających badań, co może
znacznie wydłużyć proces badawczy i zwiększyć nakłady finansowe na dodatkowe, nieprzewidziane
etapy badań. Negatywne wyniki badań klinicznych mogą oznaczać zakończenie badań w jednym, lub
wszystkich wskazaniach terapeutycznych dla danej cząsteczki.
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Ryzyko związane z uczestnictwem ochotników w badaniach klinicznych - Istnieje ryzyko, że liczba
chętnych uczestników do wzięcia udziału w badaniu klinicznym będzie niewystarczająca do rozpoczęcia
badań, co może spowodować przedłużenie procesu poprzedzającego samo rozpoczęcie badań, a w
dalszej konsekwencji opóźnienie w harmonogramie badań.



Ryzyko związane z zewnętrznym wykonywaniem badań - W każdym przypadku niepowodzenia badań
klinicznych lub przedklinicznych spowodowanych wadliwym przeprowadzeniem badań przez
wybranego wykonawcę Spółka jest narażona na ryzyko reputacyjne, co w konsekwencji może
prowadzić do rezygnacji lub zmniejszenia szans na pozyskanie nowych inwestorów. Wystąpienie
jakiegokolwiek ze wskazanych czynników może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej
wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.



Ryzyko związane z rejestracją i wprowadzeniem leku do obrotu oraz działaniem przyszłych partnerów
- W przypadku wystąpienia zmian proceduralnych związanych z rejestracją leku, braków w
dokumentacji lub odmiennych wymagań urzędów rejestrujących w różnych krajach istnieje ryzyko
niepowodzenia lub opóźnienia rejestracji leku.



Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych leku - Na etapie badań klinicznych Spółka musi
wykazać, że testowany lek jest bezpieczny i nie powoduje niepożądanych skutków ubocznych. Nie
można jednak wykluczyć, że po dopuszczeniu leku do obrotu u nielicznych pacjentów mogą wystąpić
efekty niepożądane, zagrażające życiu lub zdrowiu pacjentów.



Ryzyko związane z odpowiedzialnością za lek - Spółka może ponosić odpowiedzialność za lek na
podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności za produkt niebezpieczny producenta.



Ryzyko związane z umowami partnerskimi - Nie można wykluczyć, że nawet pomimo osiągnięcia
pozytywnych wyników na etapie badań klinicznych Spółka nie znajdzie partnera zainteresowanego
uzyskaniem licencji od Spółki.



Ryzyko związane z refundacją leków - W przypadku, gdyby lek nie został objęty systemem refundacji,
a zamiast niego refundowane będą inne leki stosowane w tożsamych celach terapeutycznych lub
doszłoby do niekorzystnej zmiany systemu refundacyjnego istnieje ryzyko zmniejszenia popytu na lek
i osiągnięcia niższych niż zakładane wyników sprzedażowych leku a tym samym przychodów z
uzyskanych przez Spółkę tantiem, co może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki
finansowe lub perspektywy rozwoju.



Ryzyko związane z wykryciem i opracowaniem konkurencyjnych leków - Pojawienie się nowych leków
i terapii mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub
perspektywy rozwoju.



Ryzyko związane z finansowaniem działalności Emitenta - W przypadku niepowodzenia uzyskania
dodatkowego finansowania Spółka może zostać zmuszona zawiesić badania lub w najgorszym
przypadku zaprzestać prowadzenia dalszej dotychczasowej działalności, co może niekorzystnie wpłynąć
na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.



Ryzyko związane z dotacjami - Niepozyskanie planowanych kolejnych dotacji może spowodować
konieczność większego zaangażowania kapitału własnego, co może wywrzeć istotny, negatywny wpływ
na działalność Spółki.



Ryzyko związane z rejestracją znaku firmowego Emitenta - Emitent nie posiada własnego
zarejestrowanego znaku towarowego (jednak w dniu 15 października 2017 r. Emitent złożył wniosek o
rejestrację znaku słowno-graficznego OncoArendi Therapeutics).



Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej - Spółka może zostać zobowiązana do
naprawienia szkód poniesionych w wyniku zdarzeń, które nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową
lub które przewyższają sumę ubezpieczeniową.



Ryzyko związane za decyzjami administracyjnymi - Nie można wykluczyć, że Spółka nie otrzyma
wymaganych zgód związanych z prowadzoną działalnością w zakładanym terminie lub uzyskane zgody
zostaną cofnięte lub wstrzymane.



Ryzyko związane z otoczeniem prawnym - Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji w
przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub
perspektywy rozwoju.
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Ryzyko związane za zmianą przepisów podatkowych - Spółka nie może wykluczyć, że organy
podatkowe dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Spółki interpretacji stosowanych przez Spółkę
przepisów podatkowych.

D.3

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów
wartościowych.

Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami


Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu



Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości



Ryzyko związane z możliwością podjęcia przez akcjonariuszy posiadających znaczny pakiet Akcji
działań, które nie leżą w interesie lub są sprzeczne z interesem Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy



Naruszenie przepisów prawa przez Spółkę może skutkować odmową zatwierdzenia aneksu do
Prospektu



Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Oferowanych do skutku



Ryzyko związane z subskrybowaniem mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż ostateczna suma
podwyższenia kapitału zakładowego określona przez Zarząd Spółki



Ryzyko związane z plasowaniem Akcji Oferowanych



Ryzyko związane z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Uchwały w Sprawie
Podwyższenia



Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem Oferty



W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub
ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym
KNF może m.in. zakazać przeprowadzenia Oferty lub zawiesić Ofertę oraz nakazać wstrzymanie
ubiegania się lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Oferowanych do
obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW



Ryzyko poniesienia przez inwestorów straty w przypadku niedojścia do skutku lub zawieszenia Oferty
albo niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych



Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane
Dział E - Oferta

E.1

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe
koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.

Koszty Oferty
Ze względu na fakt, że na Datę Prospektu nie jest znana Cena Akcji Oferowanych, niemożliwe jest precyzyjne
określenie wielkości wpływów brutto z emisji Nowych Akcji.
W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Oferującego
prowizję w wysokości od 2,7% do 3,6% całkowitych wpływów brutto z Oferty (rozumianych jako iloczyn liczby
Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie i ich ceny emisyjnej).
Poza prowizją należną Oferującemu, o której mowa powyżej, na Datę Prospektu Spółka szacuje, że łączne
pozostałe koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie ok. 1,5 mln PLN 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 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, (v)
koszty usług badania oraz przeglądu przez biegłych rewidentów Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
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oraz inne koszty doradztwa biegłych rewidentów, (vi) koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW,
GPW, KDPW_CCP, oraz (vii) pozostałe opłaty KDPW, GPW i notarialne.
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 Oferujący 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 Oferującego), 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.
E.2a

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów
pieniężnych.

Wysokość szacowanych wpływów z Oferty
Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą od około 53 mln PLN do 66 mln PLN.
Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych
inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty.
Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych oraz rzeczywistej
wielkości kosztów Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu
bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Informacje dotyczące wykorzystania wpływów z Oferty
Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej Oferty zostaną przeznaczone na realizację następujących celów
emisyjnych:
Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej Oferty zostaną przeznaczone na realizację następujących
strategicznych celów emisyjnych Emitenta:
Określenie celu emisyjnego
1.

Wartość środków

Finansowanie wkładów własnych na realizację prowadzonych obecnie projektów badawczo-

24-29 mln PLN

rozwojowych w ramach aktualnie podpisanych umów o dofinansowanie
2.

Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z obecnie

20-25 mln PLN

realizowanych programów o nowe wskazania zastosowania klinicznego, na które Emitent nie
uzyskał dofinansowania ze środków publicznych
3.

Finansowanie zupełnie nowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o nowe cele

9-12 mln PLN

terapeutyczne mających na celu rozwinięcie nowej klasy związków chemicznych
Razem

53-66 mln PLN

Źródło: Emitent.

Finansowanie wkładów własnych na realizację prowadzonych obecnie projektów badawczo-rozwojowych w
ramach aktualnie podpisanych umów o dofinansowanie
Zakładanym końcowym rezultatem większości projektów realizowanych przez Emitenta będzie wykazanie
bezpieczeństwa i wstępnego działania terapeutycznego na przełomie I/II fazy badań klinicznych z udziałem
pacjentów (ang. clinical proof-of-concept). Doprowadzenie rozwoju klinicznego produktów do etapu
zakończenia badań klinicznych I fazy pozwoli na określenie parametrów farmakokinetycznych i
farmakodynamicznych związku u pacjentów oraz na zbadanie jego potencjalnych efektów ubocznych przy
podaniu w różnych dawkach. To z kolei pozwoli na lepsze zdefiniowanie okna terapeutycznego i będzie podstawą
do określenia dawek terapeutycznych, które zostaną zastosowane w II i III fazie badań klinicznych. Uzyskanie
wstępnego potwierdzenia działania terapeutycznego opracowanych produktów u pacjentów, po zakończeniu I
fazy badań klinicznych, maksymalizuje szanse na skuteczną komercjalizację wyników projektów i uzyskanie z
tego tytułu wysokich przychodów w formie opłat licencyjnych i tantiem. Zamiarem Emitenta jest sprzedaż
licencji na kandydata na lek będącego wynikiem końcowym I/II fazy badań klinicznych. Komercjalizacja leku
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będzie najprawdopodobniej dokonywana przez zbycie licencji na wyniki badań, w tym chronioną patentami
własność intelektualną, opracowane cząsteczki i ich zastosowania.
Obecnie prowadzone projekty B+R wymagają łącznych nakładów w kwocie około 92 mln PLN. Intencją
Emitenta jest, aby środki pochodzące z Oferty stanowiły łącznie ok. 26-31% łącznych nakładów (tj. 24-29 mln
PLN), natomiast pozostałe środki, które Emitent zamierza przeznaczyć na sfinansowanie prowadzonych
projektów B+R pochodzić będą z dotacji oraz środków własnych Emitenta. Do Daty Prospektu Emitent
sfinansował wkład własny w kwocie 16,1 mln PLN.
Na Datę Prospektu Emitent realizuje następujące projekty:


Projekt z platformy chitynazowej (OATD-01) - „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na
innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit”. Termin zakończenia projektu
to 31 grudnia 2019 roku. Łączne nakłady potrzebne na zrealizowanie (uzyskanie wstępnych wyników
w fazie drugiej badań klinicznych) projektu Emitent szacuje na ok. 7 mln PLN, z których Emitent
planuje finansować 2,0-2,5 mln PLN środkami z Oferty oraz pozostałą część ze środków pochodzących
z dotacji oraz środków własnych Emitenta.



Projekt z platformy chitynazowej (CHIT1) - „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii
idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę”. Zakończenie
projektu przewidziano na koniec 2020 roku. Łączne nakłady potrzebne na zrealizowanie projektu
(doprowadzenie co najmniej do etapu zakończonych badań klinicznych pierwszej fazy) Emitent szacuje
na ok. 14,5 mln PLN, z których Emitent planuje finansować 4,0-5 mln PLN środkami z Oferty oraz
pozostałą część ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych Emitenta.



Projekt z platformy chitynazowej (YKL-40) - „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii
przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40”. Projekt został rozpoczęty w
2017 roku, w związku z czym do końca trwania projektu planowane łączne nakłady na lata 2018-2021
Emitent szacuje na ok. 28 mln PLN, z których 6,5-8 mln PLN Emitent planuje sfinansować środkami z
Oferty oraz pozostałą część ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych Emitenta.



Projekt z platformy arginazowej (DIMUNO - OATD-02) - „Opracowanie nowych terapii opartych na
stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” kończący się w połowie 2018
roku, w ramach który potrzebne nakłady wyniosą 2 mln PLN, z czego Emitent planuje sfinansować ok.
0,5 mln PLN ze środków z Oferty a pozostałą część środkami pochodzącymi z dotacji oraz środków
własnych Emitenta. Nowy projekt z platformy arginazowej (OATD-02) – stanowiący kontynuację
projektu DIMUNO – „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w
immunoterapii przeciwnowotworowej”, co do którego umowa z NCBR została podpisana w dniu 29
listopada 2017 r., a który zakończy się w czerwcu 2020 r. Emitent w ramach kończącego się projektu
DIMUNO wyselekcjonował kandydata na lek (OATD-02) w terapii chorób nowotworowych i rozpoczął
wstępne prace nad określeniem profilu toksyczności związku oraz skalowalności syntezy. Dalsze prace
związane będą z zakończeniem fazy przedklinicznej oraz przeprowadzeniem pierwszej fazy badań
klinicznych, w tym w terapii łączonej z innym lekiem, obecnym już na rynku, należącym do grupy
inhibitorów punktu kontrolnego. Nakłady potrzebne na zrealizowanie projektu Emitent szacuje na ok.
40 mln PLN, w tym Emitent planuje sfinansować 11-13 mln PLN środkami z Oferty a pozostałą część
środkami z dotacji oraz ze środków własnych Emitenta.

Środki pozyskane w ramach emisji zwiększą kapitał obrotowy Spółki i zostaną wykorzystane do sfinansowania
wkładu własnego do obecnego portfela projektów badawczo-rozwojowych, aż do osiągnięcia optymalnego
punktu transakcyjnego w przestrzeni okna komercjalizacyjnego pozwalającego na zawarcie umów o charakterze
partneringowym lub licencyjnym. Emitent szacuje łączne nakłady potrzebne na realizację aktualnie
prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych na ok. 92 mln PLN, z czego 24-29 mln PLN planuje
sfinansować środkami pozyskanymi z Oferty a pozostałą część środkami z dotacji oraz środkami własnymi
Emitenta.
Zakładana jest pełna realizacja tego celu w czasie 3 lat od zakończenia Oferty.
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z obecnie
realizowanych programów o nowe wskazania zastosowania klinicznego, na które Emitent nie uzyskał
dofinansowania ze środków publicznych
Projekt, obecnie w obecnie w pierwszej fazie badań klinicznych, zakłada potwierdzenie efektu terapeutycznego
(czyli potwierdzenie efektu leczniczego u pacjentów z daną jednostką chorobową) OATD-01 lub selektywnego
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inhibitora CHIT1 (docelowo OATD-03) w dodatkowych wskazaniach terapetycznych. Zgodnie ze strategią dla
związku OATD-01, Emitent planuje wykorzystać efekty lecznicze związku (przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe) dla innych chorób o tym podłożu. Wyniki badań translacyjnych wykorzystujących materiał
pobrany od chorych na idiopatyczne włóknienie płuc oraz sarkoidozę sugerują potencjalną możliwość
zastosowania OATD-01 (lub OATD-03) w tych jednostkach chorobowych, które charakteryzują się silną
ekspresją białka CHIT1. W przypadku pozytywnych rezultatów projektu, OATD-01 (lub OATD-03) byłby
pierwszym na rynku lekiem na sarkoidozę, o nowym mechanizmie działania (first-in-class). Idiopatyczne
włóknienie płuc i sarkoidoza są chorobami rzadkimi (ang. orphan designation, tzw. wskazanie sieroce).
Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej na ukończenie
badań klinicznych i wprowadzenie leku na rynek światowy, w tym na terytorium Polski. Szacowane przez
Emitenta nakłady potrzebne do realizacji tego celu wynoszą ok. 56 mln PLN, z czego Emitent około 20-25 mln
PLN zamierza sfinansować środkami z Oferty a resztę środkami z dotacji lub umów partneringowych.
Emitent w zakresie projektów na nowe cele terapeutyczne zamierza złożyć w 2018 r. wnioski o przyznanie
dotacji: (i) do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) lub w ramach nowego programu
uruchamianego przez NCBR w zakresie dofinansowania kosztów II fazy badań klinicznych w drugim wskazaniu
terapeutycznym dla OATD-01 (IPF lub sarkoidoza).
Przedmiotowy cel jest uzależniony od realizacji projektu z platformy chitynazowej (OATD-01). Rozpoczęcie
realizacji tego celu emisyjnego planowane jest na drugą połowę 2019 roku.
Zakładana jest pełna realizacja tego celu w czasie 3lat od zakończenia Oferty.
Zamiar wykorzystania w przyszłości, w horyzoncie 3-letnim, środków z emisji związany jest z charakterem
prowadzonych prac rozwojowych nad stworzeniem kandydata na lek. Proces odkrywania nowego leku jest
rozłożony w czasie i wymaga przejścia kilku etapów badawczych. Element ten jest również odzwierciedlony w
podpisanych przez Emitenta umowach na dofinansowanie poszczególnych prac badawczych z instytucjami
pośredniczącymi, przede wszystkim z NCBR. Ponadto przedmiotowe umowy na finansowanie publiczne
zobowiązują spółkę do posiadania wkładu własnego w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo sposób finasowania
poprzez refundację powoduję, ze Emitent musi posiadać odpowiedni poziom środków własnych umożliwiający
sfinansowanie każdego etapu badań, który następnie w postaci składanych wniosków o płatność jest refundowany
przez NCBR. Brak odpowiedniego poziomu gotówki na koncie utrudnia lub wręcz uniemożliwia Emitentowi
efektywne pozyskiwanie kolejnych grantów. Zakładane tempo wykorzystywania środków z Oferty opiera się na
założeniu, że Emitent skutecznie pozyska dofinansowanie do poszczególnych projektów na planowanym
poziomie, w związku z czym wkłady własne do projektów będą ograniczone tylko do części wymaganego wkładu
własnego w całkowite wydatki na prace B+R. W przypadku braku otrzymania dotacji lub otrzymania mniejszej
kwoty dotacji przez Emitenta, środki będą wykorzystywane szybciej niż zakładano. Planowana kwota z emisji
zapewnia zatem Emitentowi dostęp do finansowania potrzebnego na realizację bieżących projektów w przypadku
braku finansowania z innych źródeł, a także wyklucza ryzyko konieczności przeprowadzenia przez Emitenta
nowej emisji przy potencjalnie mniej korzystnych warunkach w niedalekiej przyszłości. Emitent na bieżąco
monitoruje swoją sytuację płynnościową. Posiadanie odpowiedniej rezerwy gotówkowej ogranicza ryzyko
utracenia płynności przez firmę i tym samym zapewnienia dalszej działalności firmy w przypadku
niesprzyjających wydarzeń tj. np. braku otrzymania dotacji lub większego niż zakładane zapotrzebowania
gotówkowego. Horyzont trzech lat jest również spójny z zakładanym harmonogramem komercjalizacji
najbardziej zaawansowanych projektów B+R, ponieważ po tym okresie Emitent spodziewa się wyższych
kwotowo wpływów z tytułu podpisania umów partneringowych lub licencyjnych. Pomimo, że pozyskanie
środków z Oferty stanowi podstawowy i preferowany wariant finansowania strategii rozwoju Emitenta, w
przypadku pozyskania mniejszej niż zakładanej ilości środków w wyniku przeprowadzonej Oferty, Emitent
będzie finansował wkład wlasny z wykorzystaniem emisji akcji w ramach oferty prywatnej (fundusze
dedykowane w ramach PFR lub inne fundusze podwyższonego ryzyka) lub od dużych firm farmaceutycznych w
wyniku podpisania umowy opcyjnej/partneringowej). Emitent prowadzi na bieżąco rozmowy z potencjalnymi
partnerami na temat podpisania umowy opcyjnej/partneringowej, ponieważ jest to podstawowym elementem
działalności Emitenta.
Finansowanie zupełnie nowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o nowe cele terapeutyczne
mających na celu rozwinięcie nowej klasy związków chemicznych
Wykorzystując kompetencje w projektowaniu i rozwijaniu potencjalnych nowych leków immunoonkologicznych Emitent prowadzi badania wstępne nad cząsteczkami hamującymi procesy związane z
metabolizmem nowotworów. Jednocześnie Emitent rozwija platformę do farmakologicznej eksploracji
terapeutycznych celów nieenzymatycznych. Stanowią one ponad 70% nowych potencjalnych celów
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molekularnych w onkologii oraz immunologii. Ekspertyza Emitenta w tym obszarze umożliwia realizację
projektów o unikalnym i nowatorskim podejściu prowadzącym do opracowania nowych leków first-in-class.
Realizacja powyższego celu emisyjnego w postaci rozpoczęcia nowych projektów badawczo-rozwojowych ma
na celu wzmocnienie pozycji Grupy na rynku oraz przyspieszy ekspansję Spółki na rynkach zagranicznych,
prowadząc do zwiększenia obecności Emitentana rynku globalnym, a tym samym wzrostu skali działalności
Emitenta.
Emitent planuje wykorzystać wpływy z Oferty na sfinansowanie następujących prac badawczych:
Projekt rozwoju leku, który celuje w białka odgrywające istotną rolę w rozwoju nowotworów. Realizując strategię
cyklicznego tworzenia nowych programów badawczych w fazie eksploracyjnej, Emitent rozpoczął wstępne prace
badawcze, mające na celu poszukiwanie nowych związków blokujących te białka. Emitent w chwili obecnej jest
na etapie walidacji testów przesiewowych do badania aktywności in vitro inhibitorów wybranego białka. Po
osiągnięciu pierwszego kamienia milowego w postaci wyboru związku wiodącego blokującego zwalidowany cel
terapeutyczny, Emitent szacuje łączne nakłady potrzebne na realizację nowych projektów badawczorozwojowych na ok. 40 mln PLN, z czego 9-12 mln PLN planuje sfinansować środkami pozyskanymi z Oferty a
resztę środkami z dotacji. Realizacja celu emisyjnego w postaci rozpoczęcia nowych projektów badawczorozwojowych jest w ocenie Spółki szansą na wzrost dywersyfikacji produktowej, dodatkowy wzrost potencjału
komercyjnego, wynikający z opracowania kolejnych kandydatów na leki, w szczególności w obszarze chorób
sierocych (rzadkich). Emitent w zakresie projektów na nowe cele terapeutyczne zamierza złożyć w 2018 r.
wnioski o przyznanie dotacji: (i) do NCBR w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR 1.1.1,
tzw. „Szybka Ścieżka”) lub InnoNeuroPharm, w zakresie rozwoju kolejnego programu B+R w oparciu o zupełnie
nowe cele terapeutyczne w leczeniu nowotworów.
Pomimo, że pozyskanie środków z Oferty stanowi podstawowy i preferowany wariant finansowania strategii
rozwoju Emitenta, w przypadku pozyskania mniejszej niż zakładanej ilości środków w wyniku przeprowadzonej
Oferty, Emitent będzie finansował wkład wlasny z wykorzystaniem emisji akcji w ramach oferty prywatnej
(fundusze dedykowane w ramach PFR lub inne fundusze podwyższonego ryzyka) lub od dużych firm
farmaceutycznych w wyniku podpisania umowy opcyjnej/partneringowej). Emitent prowadzi na bieżąco
rozmowy z potencjalnymi partnerami na temat podpisania umowy opcyjnej/partneringowej, ponieważ jest to
podstawowym elementem działalności Emitenta.
Przedmiotowy cel nie jest uzależniony od realizacji celów emisyjnych wskazanych w punktach 1 i 2. Programy
w ramach trzeciego celu stanowić będą odrębne programy badawcze dotyczące innych celów biologicznych
(białek) w oparciu o inne mechanizmy działania. Rozpoczęcie celu emisyjnego planowane jest na 2019 i będzie
on prowadzony równolegle z pozostałymi celami emisyjnymi.
Zakładana jest pełna realizacja tego celu w czasie 3 lat od zakończenia Oferty w postaci rozpoczęcia nowych
projektów badawczych i rozwoju nowych kandydatów na leki. Planowane wydatkowanie środków z emisji w
horyzoncie 3-letnim związane jest z naturą prowadzonych prac rozwojowych. Proces odkrywania i rozwoju
nowego leku jest rozłożony w czasie i wymaga przejścia kilku kolejnych etapów badawczych. Element ten jest
również odzwierciedlony w podpisanych przez Emitenta umowach na dofinansowanie poszczególnych prac
badawczo-rozwojowych z instytucjami pośredniczącymi, przede wszystkim z NCBR. Umowy są podpisywane
na całość wymaganego finansowania projektu, ale uwzględniają w harmonogramie rozłożenie kwot
dofinansowania w czasie. Zgodnie z tymi umowami Emitent został zobowiązany do posiadania całości wkładu
własnego niezbędnego do realizacji każdego z projektów.
E.3

Opis warunków oferty.

Oferta
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda
(„Akcje Oferowane”), które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia OncoArendi Therapeutics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 roku.
W przypadku zaoferowania Akcji Oferowanych w liczbie równej dolnej granicy podwyższenia kapitału
zakładowego Akcje Oferowane będą stanowić do 4,10% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki,
uprawniając tym samym do 4,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, natomiast w
przypadku zaoferowania Akcji Oferowanych w liczbie równej górnej granicy podwyższenia kapitału
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zakładowego Akcje Oferowane będą stanowić do 14,63% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki,
uprawniając tym samym do 14,63% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Oferta Akcji Oferowanych przeprowadzana 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 zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na regulowanym (rynku równoległym)
prowadzonym przez GPW nie więcej niż 13.670.000 Akcji w tym: (i) 11.670.000 Akcji Istniejących tj. 1.360.000
akcji imiennych serii A, 8.670.000 akcji imiennych serii B, 340.000 akcji imiennych serii C, 1.300.000 akcji
imiennych serii D (akcje imienne zostaną zamienione na akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji; z chwilą
dematerializacji zostanie również zniesione uprzywilejowanie co do głosu 1.360.000 akcji serii A, 170.000 akcji
serii B oraz 340.000 akcji serii C); oraz (ii) nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii F i nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 praw do akcji zwykłych na
okaziciela serii F.
Akcje Istniejące oraz 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 Regulaminie KDPW i w wydanych na jego podstawie Szczegółowych Zasadach
Działania KDPW.
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.
Spółka zwraca uwagę inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby
przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Akcji Oferowanych jest niniejszy Prospekt wraz z zatwierdzonymi
przez KNF i opublikowanymi aneksami do Prospektu.
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 około 10%
wszystkich Akcji Oferowanych



na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone około 90%
wszystkich Akcji Oferowanych.

Emitent w porozumieniu z Oferującym zastrzega sobie prawo zmiany tych proporcji do dnia ustalenia Ceny
Ostatecznej Akcji Oferowanych i liczby ostatecznej Akcji Oferowanych.
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 zostanie ustalona w uzgodnieniu z Oferującym 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
podwyższony kapitał zakładowy Spółki) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o
którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 2.000.000 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 spowoduje konieczność dokonania redukcji
zapisów, która może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, gdyby Emitent nie skorzystał z
uprawnienia z art. 432 § 4 KSH.
Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego nie później
niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych. Informacja o niedojściu emisji
Akcji Oferowanych do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu aktualizującego,
w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. stosownie do art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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Cena Maksymalna
Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali cenę maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby
składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”). Po ustaleniu Ceny Maksymalnej
Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie
Maksymalnej. Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony
orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie.
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.
Do uczestnictwa w budowie Księgi Popytu uprawnieni będą Inwestorzy Instytucjonalni, którzy otrzymali od
Oferującego 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.

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 16 marca 2018 roku

publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną (przy
założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną nastąpi nie później
niż 16 marca 2018 roku)

19 – 27 marca 2018 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 27 marca 2018 roku do godziny 23:59)

19 marca 2018 roku

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych

28 marca 2018 roku

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

29 marca - 3 kwietnia 2018
roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

4 kwietnia 2018 roku

przydział Akcji Oferowanych

Około 2 tygodni od przydziału
Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji
Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym

Około 1 miesiąca od
przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych
na rynku regulowanym

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki, uwzględnione
w niniejszym harmonogramie, 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 aneksu do Prospektu (po jego uprzednim
zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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 zmianie ulegnie termin
zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, odpowiedni komunikat
aktualizujący zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w przeddzień upływu terminu.
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Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi
Popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym 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.

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych
Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali ostateczną cenę Akcji Oferowanych („Cena Akcji Oferowanych”)
na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych („Księga
Popytu”).
Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie spełniać poniższe kryteria:


cena dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie większa niż Cena Maksymalna;



cena dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie niższym lub wyższym niż
Cena Maksymalna;



w sytuacji, gdy cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena
Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej cenie dla Inwestorów
Instytucjonalnych.

Informacja odnośnie ustalonej Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie
z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt oraz w
trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis przed
przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych.
Umowa o Gwarantowanie Oferty
W związku z emisją Akcji Oferowanych, Spółka nie zamierza podpisywać umowy o subemisję usługową czy
subemisję inwestycyjną.
Działania stabilizacyjne
Na Datę Prospektu nie przewiduje się podejmowania działań stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia w
Sprawie Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji
dodatkowego przydziału typu „greenshoe”.
E.4

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę. U podmiotów zaangażowanych w Ofertę nie występuje
konflikt interesów.
Oferujący
Oferującym 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 Publicznej, Oferujący pełni również
funkcję Zarządzającego budową księgi popytu w procesie budowania księgi popytu Inwestorów
Instytucjonalnych, doradza w zakresie przygotowania Oferty Publicznej, co obejmuje doradztwo w zakresie
struktury, organizacji i zasad przeprowadzenia Oferty oraz jest sporządzającym Prospekt w zakresie wskazanym
w oświadczeniu Oferującego.
Oferujący nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada akcji
Spółki.
Doradca Prawny
W związku z Ofertą kancelaria prawna K&L Gates Jamka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa („K&L Gates”), świadczy na rzecz Oferującego usługi doradztwa
prawnego w zakresie prawa polskiego.
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Ponadto, K&L Gates świadczył 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 Oferującego nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z Oferty.
K&L Gates nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada
Akcji Spółki.
E.5

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup”: strony, których to dotyczy oraz wskazanie okresu
objętego zakazem sprzedaży.

Akcjonariusze Sprzedający
Nie dotyczy. Przedmiotem Oferty są wyłącznie Akcje Oferowane.
Umowne ograniczenia zbywalności Akcji
W Umowie Plasowania Akcji Spółka zobowiąże się wobec Oferującego, że od dnia zawarcia Umowy Plasowania
Akcji Oferty do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnej
zgody Oferującego nie będzie emitować, oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani
publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować
działań zmierzających do lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów
wartościowych Spółki podobnych do papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty, papierów
wartościowych wymiennych bądź zamiennych na papiery wartościowe będące podobne do papierów
wartościowych stanowiących przedmiot Oferty lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw
związanych z takimi papierami wartościowymi, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i
opcjami.
Jednocześnie, nie później niż w dniu ustalenia ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, niektórzy z akcjonariuszy
Spółki (tj. Pan Adam Gołębiowski, Pan Jakub Gołąb, Pan Stanisław Pikul, Pan Sławomir Broniarek, Pan Jacek
Olczak, Pan Bruce Conway, Pani Karolina Dzwonek, Pan Marcin Szumowski, Szumowski Investments sp. z o.o.,
New Europe Ventures LLC, Pani Marta Borkowska, Pan Nicolas Benzeun, Pan Paweł Dobrzański, Pan
Przemysław Pilaszek, Pan Witold Mozga, Pan Piotr Jeleński, Pan Rafał Janczyk, Pan Tomasz Mularczyk oraz
IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych), zobowiążą się wobec Oferującego, że od dnia zawarcia Umowy
Plasowania Akcji Oferty do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW,
bez pisemnej zgody Oferującego, nie będą oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani
publicznie ogłaszać oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań
zmierzających do lub mogących skutkować ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki
(innych niż akcje Spółki nabyte w związku z działaniami stabilizacyjnymi) podobnych do papierów
wartościowych będących przedmiotem Oferty, papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na
papiery wartościowe będące podobne do papierów wartościowych stanowiących przedmiot Oferty lub
umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi,
włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami.
E.6

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać
wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na
nową ofertę.
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Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę
akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty.
Akcjonariusz

Stan na Datę Prospektu

Stan po przeprowadzeniu Oferty*

% głosów na WZ

Liczba akcji

Liczba akcji

% głosów na WZ

Stan po przeprowadzeniu Oferty**
Liczba akcji

% głosów na WZ

Obecni
akcjonariusze

11.670.000

100%

11.670.000

85,37%

11.670.000

95,90%

Nowi
akcjonariusze

-

-

2.000.000

14,63%

500.000

4,10%

Razem

11.670.000

100%

13.670.000

100%

12.170.000

100%

* przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 2.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez inwestorów 2.000.000 Akcji
Oferowanych w Ofercie.
** przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 500.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez inwestorów 500.000 Akcji
Oferowanych w Ofercie.

E.7

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.

Spółka ani Oferujący 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 Oferującego), 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.
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CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować
czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Prospekcie. Wystąpienie jednego 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.
Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista czynników ryzyka określonych poniżej nie będzie kompletna ani
wyczerpująca i w związku z tym na Datę Prospektu czynniki te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które
Spółka jest narażona. Kolejność, w jakiej czynniki ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla
prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich natężenia lub znaczenia. Spółka może być narażona na dodatkowe
czynniki ryzyka i negatywne czynniki, które nie są na Datę Prospektu znane Spółce. Wystąpienie zdarzenia
opisanego jako ryzyka może spowodować spadek ceny rynkowej Akcji, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą
Akcje, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji.
Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność Spółki prowadzona jest w kraju jak i za granicą, a zatem na jej wyniki wpływ mają czynniki
makroekonomiczne dotyczące zarówno polskiej jak i światowej gospodarki. Do istotnych czynników
o charakterze makroekonomicznym mających wpływ na działalność Spółki należą w szczególności: (i) dynamika
wzrostu PKB; (ii) poziom średniego wynagrodzenia; (iii) poziom bezrobocia; (iv) poziom inflacji; (v) poziom stóp
procentowych; (vi) kursy walut oraz (vii) polityka fiskalna i monetarna państwa. Kierunek i tempo zmian otoczenia
makroekonomicznego Spółki będą miały wpływ na działalność Spółki i osiągane przez nią wyniki finansowe.
Niekorzystne zmiany w zakresie tempa wzrostu gospodarczego, w szczególności w obszarze sektora
farmaceutycznego oraz polityki fiskalnej państwa w odniesieniu do dofinansowywania badań klinicznych oraz
prac badawczo-rozwojowych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać negatywnie na działalność Spółki, jej
wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko operacyjne
Działalność Spółki polega na odkrywaniu i opracowywaniu innowacyjnych leków w terapii chorób
nowotworowych oraz terapii chorób o podłożu zapalnym, jak również chorób prowadzących do włóknienia tkanek,
w szczególności chorób układu oddechowego. Powodzenie modelu biznesowego Emitenta zależy od sukcesu
osiągniętego na każdym etapie procesu rozwoju leku (ang. drug development process) od momentu rozpoczęcia
programu badawczego i wyłonienia kandydata na lek do badań przedklinicznych, przez otrzymanie pozwolenia na
rozpoczęcie badań klinicznych i osiągnięcie pozytywnych wyników z badań klinicznych w zakresie
bezpieczeństwa i skuteczności terapeutycznej leku, a w ostateczności od zarejestrowania leku. Pierwszym
kamieniem milowym jest wyłonienie kandydata na lek o bezpiecznym profilu farmakologicznym do badań
przedklinicznych. Ryzyko niepowodzenia osiągnięcia tego kamienia milowego od momentu rozpoczęcia
programu szacuje się na ok. 40-60%. Kolejnym kamieniem milowym jest przeprowadzenie optymalizacji
wyłonionej cząsteczki i opracowanie końcowej formy leku, wykazującej pozytywne wyniki z testów
toksykologicznych na etapie badań przedklinicznych – w tej fazie ryzyko niepowodzenia szacuje się na poziomie
ok. 30-50%.
Proces odkrywania i rozwoju każdego nowego leku jest związany z dwoma podstawowymi zagrożeniami:
nieoczekiwaną toksycznością badanego związku oraz jego niską efektywnością terapeutyczną. W związku z tym,
że średnio ok. 10 % związków osiągających etap badań klinicznych zostaje ostatecznie zarejestrowanych jako lek,
Spółka prowadzi równoległe badania mające na celu wyłonienie związków rezerwowych (ang. back-up candidate)
w celu ograniczenia ryzyka niepowodzenia całego programu badawczego. Z uwagi na charakter prowadzonej
działalności, Spółka jest narażona na ryzyko niepowodzenia w przypadku pojawienia się zakłóceń na każdym
etapie badań nad lekiem. Jakiekolwiek nieoczekiwane bariery technologiczne, nieprawidłowości, opóźnienia czy
nawet nieznaczne błędy mogą doprowadzić do opóźnienia rozwoju i komercjalizacji leku, a w skrajnych
przypadkach nawet do zakończenia programu badawczego. Emitent nie może zagwarantować, że proces
technologiczny od momentu rozpoczęcia programu badawczego będzie przebiegał terminowo i bez zakłóceń oraz
że w każdym przypadku zakończy się powodzeniem. Wszelkie zakłócenia i opóźnienia w każdej fazie rozwoju
mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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Ryzyko związane z badaniami przedklinicznymi
Spółka prowadzi badania przedkliniczne w oparciu o realizowane samodzielnie programy badawcze (tj. programy
prowadzone w całości przez Emitenta, w których jedynym właścicielem wszystkich wyników prac badawczych
jest Emitent. W ramach samodzielnie realizowanych programów badawczych Emitent odpowiada za strategię,
kluczowe decyzje, postępy i nadzór programu, a zewnętrzne firmy wykonują jedynie na zlecenie Emitenta część
badań) w celu wyłonienia nowych cząsteczek do rozwoju potencjalnych leków, koncentrując się na cząsteczkach,
które mogą być pierwsze (ang. first-in-class) lub najlepsze (ang. best-in-class) w swojej kategorii. Spółka nie może
wykluczyć ryzyka niepowodzenia w przypadku niepozyskania nowych projektów badawczych, nieodkrycia
nowych cząsteczek w interesujących Spółkę obszarach terapeutycznych i niewyłonienia kandydata na lek
o bezpiecznym profilu farmakologicznym do dalszego rozwoju. Spółka nie może również wykluczyć, że nie uda
się znaleźć związku spełniającego wyznaczone parametry dla końcowego kandydata klinicznego. Spółka
dywersyfikuje ryzyko związane z niepowodzeniem i koniecznością zakończenia programu badawczego poprzez
prowadzenie równolegle różnych projektów badawczych będących aktualnie na różnych etapach rozwoju. Ponadto
Spółka prowadzi szeroką współpracę z partnerami naukowymi, którą zamierza wzmocnić i rozszerzyć na dalszym
etapie rozwoju. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że działania te mogą okazać się niewystarczające i
Spółka nie będzie w stanie przestawić nowego kandydata do badań zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Ponadto, na etapie badań przedklinicznych może się okazać, że produkty, nad którymi aktualnie pracuje Spółka,
nie będą wykazywać wymaganego poziomu bezpieczeństwa lub spodziewanych korzyści terapeutycznych, co
może spowodować opóźnienie w rozwoju programu badawczego, konieczność przeprowadzenia dodatkowych
badań, a w najgorszym przypadku konieczność zaprzestania dalszych badań i pozbawienie możliwości osiągnięcia
przychodów finansowych. Powyższe może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub
perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych
Po uzyskaniu pozytywnych wyników z badań przedklinicznych Spółka zamierza przejść do etapu badań
klinicznych prowadzonych w wyspecjalizowanych ośrodkach w Polsce i za granicą. Na Datę Prospektu, po
pozytywnym zakończeniu formalnego rozwoju przedklinicznego związku OATD-01, we wrześniu 2017 roku
Spółka otrzymała zgodę niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych
(BfArM) na rozpoczęcie badania klinicznego pierwszej fazy, dla związku OATD-01 - drobnocząsteczkowego
inhibitora chitynaz w leczeniu astmy. W pozostałych projektach Emitent nie występował z wnioskami o
pozwolenie na prowadzenie badań klinicznych. Spółka może rozpocząć badania kliniczne dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej oceny etycznej i
naukowej. W celu dopuszczenia kandydata na lek do badań klinicznych Spółka jest zobowiązana przedłożyć
wyniki badań farmakologicznych i toksykologicznych oraz charakterystykę chemiczną kandydata na lek.
Konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie badań rodzi
ryzyko, że w przypadku niespełnienia jednego z wymaganych warunków opóźni się rozpoczęcie badań, co wpłynie
negatywnie na terminową realizację harmonogramu. Może to spowodować opóźnienie w realizacji badań,
konieczność poniesienia nieprzewidzianych nakładów finansowych w celu dopełnienia dodatkowych wymogów
formalnych lub merytorycznych, a w ostateczności nawet doprowadzić do zamknięcia programu badawczego, co
w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z badaniami klinicznymi
Badania kliniczne prowadzone są w celu potwierdzenia terapeutycznego działania badanego produktu leczniczego
i zidentyfikowania ewentualnych działań niepożądanych u ludzi. W pierwszej fazie badań klinicznych wyznacza
się bezpieczną dawkę leku, która jest podawana niewielkiej grupie zdrowych ochotników. W przypadku badania
leku stosowanego w terapii onkologicznej w pierwszej fazie badania klinicznego lek podawany jest pacjentom ze
zdiagnozowaną chorobą. Na tym etapie ryzyko niepowodzenia badań dla różnych wskazań terapeutycznych
wynosi pomiędzy 25 a 50% (średnio 37%). Pierwsza faza badań klinicznych ma na celu ocenę bezpieczeństwa
leku oraz jego właściwości farmakokinetycznych (między innymi właściwości dotyczących wchłaniania,
metabolizmu i wydalania), co pozwala określić zakres optymalnych dawek, które będą mogły być podane
pacjentom w drugiej fazie badań klinicznych. Druga faza badań klinicznych polega na podaniu leku większej
grupie pacjentów w celu potwierdzenia danych uzyskanych w pierwszej fazie w zakresie bezpieczeństwa leczenia
oraz w celu wykazania efektu terapeutycznego u pacjentów. Ryzyko niepowodzenia w tej fazie dla różnych
wskazań wynosi od 45 do 75% (średnio 69%). Główne ryzyka obu tych etapów to uzyskanie niezadowalających
wyników u ludzi w porównaniu z modelami zwierzęcymi użytymi w badaniach przedklinicznych (ryzyko
translacyjne), zarówno pod kątem skuteczności działania leku (efektywność) jak i jego bezpieczeństwa.
Prowadzenie badań klinicznych może nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych wyników i konieczne będzie
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powtórzenie poprzedzających badań, co może znacznie wydłużyć proces badawczy i zwiększyć nakłady finansowe
na dodatkowe, nieprzewidziane etapy badań. W najgorszym przypadku w trakcie badań klinicznych może się
okazać, że lek wykazuje działania niepożądane lub nie wykazuje wystarczającej skuteczności w leczeniu, co może
spowodować, że pomimo poniesionych nakładów finansowych Spółka będzie zmuszona zakończyć program
badawczy i nie będzie w stanie uzyskać przychodów z udzielanych licencji lub ze sprzedaży rozwijanego leku w
przyszłości. Wystąpienie jakiejkolwiek negatywnej przesłanki może niekorzystnie wpłynąć na pozycję
negocjacyjną Spółki w stosunku do potencjalnych licencjobiorców, opóźnić lub uniemożliwić osiągnięcie
przychodów ze sprzedaży i licencjonowania wyników badań, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na
działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z uczestnictwem ochotników w badaniach klinicznych
Badania kliniczne pierwszej fazy prowadzone są z udziałem zdrowych ochotników lub w przypadku badań leków
stosowanych w terapii onkologicznej z udziałem pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą, którym zostały przekazane
wszystkie wymagane prawem informacje związane z badaniem oraz którzy wyrazili świadomie i dobrowolnie
zgodę na udział w badaniu. Zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie badań klinicznych, ochotnicy oraz
pacjenci, którzy uprzednio wyrazili zgodę na udział w badaniu, mają prawo wycofać swoją zgodę na każdym
etapie badań. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że liczba chętnych uczestników do wzięcia udziału w
badaniu klinicznym będzie niewystarczająca do rozpoczęcia badań, co może spowodować przedłużenie procesu
poprzedzającego samo rozpoczęcie badań, a w dalszej konsekwencji opóźnienie w harmonogramie badań. Nie
można również wykluczyć, że część uczestników wycofa swoją zgodę na krótko przed rozpoczęciem lub już w
trakcie badań klinicznych, co wpłynie negatywnie na realizację harmonogramu badań oraz może spowodować
konieczność zaangażowania dodatkowych środków finansowych na pozyskanie nowych ochotników i ponowne
rozpoczęcie badań. Spółka dokłada należytej staranności przy przekazywaniu informacji ochotnikom o możliwości
wystąpienia skutków ubocznych na etapie pozyskiwania zgody do wzięcia udziału w badaniu klinicznym. Nie
można jednak wykluczyć ryzyka w przyszłości przez uczestników z roszczeniami przeciwko Spółce w przypadku
pojawienia się nieprzewidzianych skutków ubocznych. Spółka jako sponsor badań, zawarła umowę
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem
badania klinicznego. Wystąpienie jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej zdarzeń może mieć negatywny wpływ na
działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z zewnętrznym wykonywaniem badań
Spółka prowadzi badania przedkliniczne oraz badania kliniczne w laboratoriach zagranicznych i krajowych, które
muszą spełniać szereg wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących kompetencji personelu,
kierownika laboratorium i głównego badacza, warunków sanitarnych pomieszczeń i urządzeń oraz odpowiedniego
zaplecza aparaturowego. Ponadto laboratoria muszą dysponować aktualnymi atestami i certyfikatami
potwierdzającymi spełnienie wskazanych wymogów zgodnie z systemem kontroli jakości, dobrymi praktykami
wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice – GMP, Good Laboratory Practice – GLP, Good Clinical
Practice – GCP). Spółka zleca wykonanie prac badawczych wielu specjalistycznym, certyfikowanym firmom
badawczym (tzw. Contract Research Organizations – CROs) oraz ośrodkom akademickim (instytuty badawcze,
uniwersytety, oraz szpitale i kliniki akademickie). Do tej pory Emitent korzystał z ośrodków w Szkocji
(charakterystyka toksykologiczna w GLP cząsteczki OATD-01), Niemczech (badania kliniczne I fazy OATD-01),
Tajwanie (produkcja w GMP substancji aktywnej OATD-01) oraz Polsce (produkcja w GMP formy leku). Wybór
ośrodka badawczego jest ściśle związany z wymaganiami jakościowymi stawianymi przez urzędy regulacyjne
(FDA, EMA, BfArM oraz inne urzędy krajowe) dopuszczające kandydata na lek do kolejnych etapów badań.
Zarówno spełnienie odpowiednich standardów prowadzonych badań jak i dobór ośrodków są kluczowe z punktu
widzenia firm farmaceutycznych zainteresowanych programami badawczymi Emitenta. W zakresie wykonywania
części badań przedklinicznych Emitent współpracuje z kilkunastoma uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w
Polsce (np. Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Europie
(np. VIB i Uniwersytet w Gent w Belgii, Uniwersytet Oksforda w Wielkiej Brytanii, kliniki i szpitale
uniwersyteckie w Holandii i Niemczech), USA (np. uniwersytety Rutgers, Colorado, North Carolina i CedarsSinai Medical Center), Australii (uniwersytet w Melbourne) oraz firmami typu CRO w Europie, Japonii i USA.
Badania te dotyczą różnych aspektów prac badawczych, głównie testowania związków opracowanych przez
Emitenta w unikalnych lub specjalistycznych modelach zwierzęcych różnych chorób oraz metodach
bioanalitycznych, testach komórkowych i innych analizujących bezpieczeństwo rozwijanych leków oraz
specjalistycznych metod krystalizacji wiązania cząsteczek z białkami, które stanowią cele biologiczne dla
rozwijanych leków.
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Zasady współpracy regulowane są umowami, które zabezpieczają Emitenta w zakresie praw majątkowych do
kluczowej własności intelektualnej i wyników prowadzonych badań. W rozdziale „Opis działalności Spółki”
podrozdziale „Istotne umowy” Emitent przedstawił aktualnie realizowane umowy, które regulują współpracę z
wykonawcami prac badawczo-rozwojowych, które są kluczowe dla dalszego rozwoju opracowywanych
cząsteczek - kandydatów na leki.
W związku z tym Spółka odpowiada za wybór odpowiednich wykonawców do badań przedklinicznych
i klinicznych w celu zapewnienia, że badania te prowadzone będą zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu
na rozpoczęcie badań lub zgodnie z dobrymi praktykami (wytwarzania, laboratoryjnymi i klinicznymi). Wybrany
wykonawca musi mieć ugruntowane doświadczenie w prowadzonych badaniach, potwierdzone współpracą z
firmami farmaceutycznymi oraz publikacjami wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W
przypadku, gdyby wybrane laboratorium przestało spełniać wskazane normy istnieje ryzyko zawieszenia lub
cofnięcia zezwolenia na przeprowadzenie badań klinicznych. Ponadto, wybór wykonawcy do przeprowadzenia
badań przedklinicznych i klinicznych musi być zgodny z warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie
prowadzenia badań ze środków publicznych, których stroną jest Spółka. W ramach prowadzonych badań istnieje
ryzyko powstania szkód wynikających z błędu ludzkiego lub wadliwego działania urządzeń, co może spowodować
zanieczyszczenie
lub
zniszczenie
materiału
badawczego,
aw
konsekwencji
spowodować opóźnienie w terminowej realizacji harmonogramu badań.
W każdym takim przypadku niepowodzenia badań klinicznych lub przedklinicznych spowodowanych wadliwym
przeprowadzeniem badań przez wybranego wykonawcę Spółka jest narażona na ryzyko reputacyjne, co
w konsekwencji może prowadzić do rezygnacji lub zmniejszenia szans na pozyskanie nowych inwestorów.
Wystąpienie jakiegokolwiek ze wskazanych czynników może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej
wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z rejestracją i wprowadzeniem leku do obrotu oraz działaniem przyszłych partnerów
Przyszłe przychody finansowe Spółki w formie tantiem od sprzedaży leków (ang. royalties) są pośrednio
uzależnione od powodzenia zarejestrowania leku w urzędach rejestrujących i od uzyskania pozwolenia na
wprowadzenie leku do obrotu. W tym celu Spółka planuje, po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników z badań
klinicznych na jednym z dwóch pierwszych etapów tych badań, zawrzeć umowy partnerskie z dużymi koncernami
farmaceutycznymi w zakresie komercjalizacji leku i wprowadzenia go do obrotu na rynku, po pozytywnym
zakończeniu drugiej i trzeciej fazy badań klinicznych. W przypadku wystąpienia zmian proceduralnych
związanych z rejestracją leku, braków w dokumentacji lub odmiennych wymagań urzędów rejestrujących w
różnych krajach istnieje ryzyko niepowodzenia lub opóźnienia rejestracji leku. Ponadto, po uzyskaniu zezwolenia
na wprowadzenie leku do obrotu podmiot odpowiedzialny musi zapewnić, że zachowane zostaną wszelkie
wymagania wynikające z zezwolenia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że udzielone zezwolenie zostanie
cofnięte, a lek wycofany z produkcji i obrotu. W związku z tym powodzenie procedury rejestracyjnej i
wprowadzenie leku do obrotu zależy w dużej mierze od działań podmiotu odpowiedzialnego, z którym Spółka
zawrze umowę partnerską. Nie można również wykluczyć ryzyka nieuzasadnionego dążenia do podnoszenia cen
leku, czy też niedotrzymanie standardu zamówionych usług. Wystąpienie każdej z wymienionych okoliczności
może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych leku
Działalność Spółki skupia się na prowadzeniu badań chemicznych i biologicznych na etapie przedklinicznym
i wczesnych faz klinicznych ukierunkowanych na odkrycie i rozwój nowych leków w terapii chorób
nowotworowych oraz terapii chorób o podłożu zapalnym, jak również chorób prowadzących do włóknienia tkanek,
w szczególności chorób układu oddechowego. Procedura dopuszczania nowych leków do obrotu jest
skomplikowanym procesem mającym na celu wyeliminowanie ryzyka dopuszczenia do obrotu leków, które mogą
spowodować występowanie nieprzewidzianych skutków ubocznych. Na etapie badań klinicznych Spółka musi
wykazać, że testowany lek jest bezpieczny i nie powoduje niepożądanych skutków ubocznych. Nie można jednak
wykluczyć, że po dopuszczeniu leku do obrotu u nielicznych pacjentów mogą wystąpić efekty niepożądane,
zagrażające życiu lub zdrowiu pacjentów. Powyższe może wpłynąć na powstanie ewentualnych roszczeń po
stronie poszkodowanych, a także negatywnie na renomę i pozycję Spółki co może negatywnie wpłynąć na
działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z odpowiedzialnością za lek
Ponadto, Spółka może ponosić odpowiedzialność za lek na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności za
produkt niebezpieczny producenta. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego produkt niebezpieczny to produkt
niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać przy uwzględnieniu normalnego użycia tego
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produktu. W związku z tym Spółka może dodatkowo być odpowiedzialna za zaspokojenie roszczeń
odszkodowawczych, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. W celu ograniczenia
możliwości wystąpienia tego ryzyka Spółka zawrze umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Wystąpienie tego ryzyka może
negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z umowami partnerskimi
Po pozytywnym zakończeniu pierwszej fazy badań klinicznych, Spółka planuje zawrzeć umowy partnerskie w
zakresie komercjalizacji leku i wprowadzenia go do obrotu na rynku z międzynarodowymi firmami
farmaceutycznymi. Z analizy transakcji z ostatnich lat wynika, że najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia
inwestora występuje w przypadku kandydatów klinicznych na innowacyjny lek, którzy pozytywnie przeszli
badania toksykologiczne oraz wykazują bezpieczeństwo i wstępny efekt terapeutyczny w pierwszej lub na
początku drugiej fazy badań klinicznych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka rynkowego polegającego na
nieznalezieniu partnera lub inwestora branżowego zainteresowanego lekiem opracowywanym aktualnie przez
Spółkę. Na ryzyko rynkowe wpływają zmieniające się strategie budowania podaży nowych programów przez duże
firmy farmaceutyczne, zapełnienie rynku przez inne skuteczne terapie, brak możliwości dotarcia do i przekonania
osób decyzyjnych o wartości programu, niewykazanie skuteczności działania na uznanych modelach zwierzęcych
lub niewykazanie wstępnej skuteczności leku u pacjentów. W związku z tym nie można wykluczyć, że nawet
pomimo osiągnięcia pozytywnych wyników na etapie badań klinicznych Spółka nie znajdzie partnera
zainteresowanego uzyskaniem licencji od Spółki. Emitent przewiduje warunki przyszłych umów partnerskich na
podstawie własnego doświadczenia oraz powszechnie dostępnych informacji o tego typu umowach
podpisywanych na rynku globalnym. Istnieje zatem ryzyko, że wynik prowadzonych negocjacji może nie być
satysfakcjonujący i warunki wynegocjowanych umów będą gorsze od przewidywanych. Spółka musi się również
liczyć z możliwością niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę. Wystąpienie jakiejkolwiek z tych
okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z komercjalizacją leku
Spółka ma krótką historię działalności, rozwija kilka programów badawczych, z których najbardziej
zaawansowany – OATD-01 jest aktualnie w trakcie pierwszej fazy badań klinicznych oraz planuje rozpoczęcie
kolejnych programów badawczych w przyszłości. Rynek badań biotechnologicznych jest rynkiem stosunkowo
młodym, szybko rozwijającym się, ale jednocześnie nieprzewidywalnym. Sukces komercjalizacji leku zależy od
szeregu czynników, w szczególności takich jak przebieg i wyniki badań klinicznych, uzyskanie niezbędnych zgód
regulacyjnych na rejestrację, produkcję i wprowadzenie leku do obrotu, powodzenie akcji marketingowej,
wynegocjowanie korzystnych warunków współpracy z dużymi koncernami farmaceutycznymi w zakresie
komercjalizacji leku, istniejącego popytu na lek, utrzymanie ochrony praw własności intelektualnej i ochrony
patentowej, dochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej
czy brak konkurencyjnych terapii i leków na rynku.
Każdy projekt rozwojowy prowadzony przez Emitenta obarczony jest ryzykiem niepowodzenia w postaci braku
komercjalizacji. Spółka na bieżąco śledzi zainteresowanie rynku prowadzonymi badanami. W przyjętym modelu
wdrożenia projektów badawczych realizowanych przez Emitenta, marketing i forma dotarcia do grupy docelowej
odbiorców z branży farmaceutycznej odbywa się głównie poprzez udział w dużych konferencjach branżowych,
publikację patentów i wyników prac badawczych w renomowanych czasopismach naukowych oraz na
międzynarodowych konferencjach naukowych. Aktywny udział członków rady naukowej i doświadczonych
doradców branżowych firmy, w połączeniu z efektywnymi działaniami mającymi na celu rozwój biznesu (ang.
business development) i nawiązywaniem kontaktów (ang. networking) dają gwarancję dotarcia do właściwych
osób w koncernach farmaceutycznych. Jednocześnie marketing produktu docelowego (gotowego leku) będzie
wykorzystywał zasoby i potencjał wybranego koncernu farmaceutycznego, z którym Emitent podpisze umowę.
Komercjalizacja leku zakończona niepowodzeniem może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki
finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z refundacją leków
Każdy lek, nad opracowaniem którego Spółka pracuje, wymaga dużych nakładów finansowych, co ostatecznie
przekłada się na jego równie wysoką cenę. W większości krajów stanowiących potencjalny rynek dla leków
opartych na licencji Spółki, istnieje system refundacji całkowitej lub częściowej leków ze środków publicznych.
Objęcie opracowanego przez Spółkę, a sprzedawanego przez docelowego licencjobiorcę leku systemem refundacji
częściowej lub całkowitej spowoduje zwiększenie dostępności leku dla potencjalnych odbiorców, co przełoży się
również na wysoki wynik finansowy osiągnięty ze sprzedaży leku i w konsekwencji wyższe przychody Spółki z
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tytułu uzyskiwanych tantiem od sprzedaży leku. W przypadku, gdyby lek nie został objęty systemem refundacji,
a zamiast niego refundowane będą inne leki stosowane w tożsamych celach terapeutycznych lub doszłoby do
niekorzystnej zmiany systemu refundacyjnego istnieje ryzyko zmniejszenia popytu na lek i osiągnięcia niższych
niż zakładane wyników sprzedażowych leku a tym samym przychodów z uzyskanych przez Spółkę tantiem, co
może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z wykryciem i opracowaniem konkurencyjnych leków
Głównym celem działalności Spółki jest odkrywanie i opracowanie leku w chorobach nowotworowych oraz
chorobach o podłożu zapalnym i prowadzących do włóknienia tkanek, w szczególności dotyczących układu
oddechowego. Rynek badań biotechnologicznych jest w tym obszarze jednym z najszybciej rozwijających się
segmentów rynku światowego, a zainteresowanie i działalność podmiotów konkurencyjnych może spowodować,
że w przyszłości powstaną nowe leki wykazujące większą skuteczność terapeutyczną oraz mniejsze ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych, co w efekcie może przełożyć się na niższe zainteresowanie lekiem Spółki
i osiągnięcie niższych od zamierzonych przychodów finansowych ze sprzedaży leku lub udzielenia licencji. Nie
można wykluczyć ryzyka wyłonienia konkurencyjnego kandydata do badań na etapie badań przedklinicznych,
który będzie wykazywać lepsze właściwości terapeutyczne, co spowoduje zmniejszenie zainteresowania
potencjalnych partnerów i inwestorów branżowych lekiem opracowywanym przez Spółkę. Nie można również
wykluczyć ryzyka odkrycia innych metod terapii, które będą wykazywać wyższą skuteczność w leczeniu chorób
nowotworowych oraz chorób układu oddechowego, a także będą związane z mniejszym ryzykiem działań
niepożądanych. Pojawienie się nowych leków i terapii mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na działalność
Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z finansowaniem działalności Emitenta
Działalność Emitenta na obecnym etapie wymaga dużych nakładów finansowych, które dotychczas były
finansowane ze środków własnych akcjonariuszy Spółki, szeregu prywatnych emisji udziałów i akcji oraz z
licznych dotacji przyznanych ze środków publicznych. W związku z trudnym do przewidzenia wynikiem badań
laboratoryjnych, możliwym niedoszacowaniem budżetu na przeprowadzenie badań oraz ryzykiem ponoszenia
kosztów dodatkowych badań, dalszy rozwój zarówno obecnie realizowanych, jak i planowanych programów może
wymagać dodatkowych nakładów finansowych. W związku z tym nie można wykluczyć, że Spółka będzie musiała
pozyskać dodatkowe finansowanie na doprowadzenie programu badawczego do etapu transakcyjnego. W
przypadku pozyskania środków z Oferty w zakładanej wysokości (od 53 mln PLN do 66 mln PLN), Spółka nie
dostrzega konieczności pozyskiwania dodatkowego finansowania. W przypadku uzyskania finansowania z oferty
w kwocie niższej niż 53 mln PLN Spółka może zostać zmuszona zawiesić badania lub w najgorszym przypadku
zaprzestać prowadzenia dalszej dotychczasowej działalności, co może niekorzystnie wpłynąć na działalność
Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z dotacjami
Działalność Emitenta jest w dużej mierze (w ok. 70%) finansowana ze środków publicznych przyznawanych na
podstawie dotacji skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W celu pozyskania nowego finansowania
ze środków publicznych Spółka musi spełnić szereg wymogów formalnych oraz rygorystycznych warunków
konkursowych. Spółka planuje w najbliższym czasie złożyć wnioski o przyznanie kolejnych dotacji na
prowadzenie dalszych badań, jednak nie może wykluczyć ryzyka niepowodzenia pozyskania nowego
dofinansowania z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych lub negatywne, nie zawsze uzasadnione
merytorycznie, opinie ekspertów oceniających. Niepozyskanie planowanych kolejnych dotacji może spowodować
konieczność większego zaangażowania kapitału własnego, co może wywrzeć istotny, negatywny wpływ na
działalność Spółki. Ponadto, na podstawie dotychczas zawartych umów Spółka otrzymuje dofinansowanie
proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych badań i prac. Zgodnie z warunkami finansowania prac badawczo
rozwojowych Spółka może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dopiero po przeprowadzeniu prac badawczych,
a do tego czasu jest zobowiązana finansować badania z własnych środków. W przypadku drugiego modelu
finansowania Spółka pozyskuje środki finansowe z dotacji w formie zaliczek, które następnie jest obowiązana
rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. W związku z tym istnieje ryzyko, że koszty poniesione
przez Spółkę na projekty badawcze zostaną zakwestionowane przez finansującego i ostateczna kwota
dofinansowania zostanie zmniejszona, a finansujący odmówi zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów lub
zażąda zwrotu wypłaconej zaliczki wraz z odsetkami. Większość dostępnych dotacji skierowana jest dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw. W ocenie Spółki spełnia ona powyższe kryterium formalne, jednak z uwagi na
jej dynamiczny rozwój nie można wykluczyć ryzyka zakwestionowania powyższego warunku przez podmioty
przyznające dotacje, co może spowodować konieczność zwrotu przyznanych dotacji oraz zmniejszy szanse Spółki
na pozyskanie nowych dotacji z powodu zmniejszonej liczby dotacji skierowanych do dużych przedsiębiorstw.
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Wiąże się to z ryzykiem znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Spółki, co może uniemożliwić ukończenie
programu badawczego, a także mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub
perspektywy rozwoju. Spółka jest narażona na ryzyko żądania zwrotu otrzymanych dotacji przez instytucje
pośredniczące. Jednak stanowiłoby to zagrożenie jedynie w sytuacji, gdyby Emitent wykorzystywał środki
dotacyjne niezgodnie z wytycznymi umowy na dofinansowanie. Bazując na kilkudziesięciu kontrolach
przeprowadzonych w realizowanych przez Spółkę projektach, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym, Spółka ocenia to ryzyko jako małe. W związku z oparciem finansowania prowadzonych badań na
środkach publicznych, spółka jest narażona na ryzyko wstrzymania finansowania dotacjami przez instytucje
pośredniczące niezależnie od jakości prowadzonych prac rozwojowych. W takim przypadku Spółka będzie
poszukiwać dodatkowego prywatnego finansowania, poprzez emisję kapitału akcyjnego, co w połączeniu ze skalą
finansowania publicznego może oznaczać ograniczenie działalności Emitenta wyłącznie do projektów
posiadających największy potencjał komercjalizacyjny.
Ryzyko związane z rejestracją znaku firmowego Emitenta
Emitent nie posiada własnego zarejestrowanego znaku towarowego. Wniosek o rejestrację znaku towarowego
został skierowany do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 15 października 2017 r.
Emitent oczekuje rejestracji po przeprowadzeniu właściwej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie. Znak słowno-graficzny „OncoArendi Therapeutics” nie był wcześniej zarejestrowany na rzecz
innego podmiotu. Niepowodzenie rejestracji znaku firmowego Emitenta może negatywnie wpłynąć na działalność
Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem praw własności intelektualnej
Spółka dochowuje w swojej działalności należytej staranności, aby nie zostały naruszone prawa własności
intelektualnej osób trzecich. Jednak z uwagi na specyfikę rynku biotechnologicznego oraz szeroki zakres ochrony
patentowej określony w zgłoszeniach patentowych, nie można wykluczyć ryzyka naruszenia praw własności
intelektualnej osób trzecich. W związku z tym nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawią się roszczenia osób
trzecich wskazujące na rzekome naruszenia patentów posiadanych lub kontrolowanych przez te podmioty. W
przypadku potencjalnego procesu o ochronę praw do patentów Spółka może zostać zmuszona do zaangażowania
znacznych i nieprzewidzianych przez Spółkę środków finansowych. Ponadto, Spółka nie może wykluczyć ryzyka
naruszenia udzielonych jej praw ochronnych przez podmioty trzecie z uwagi na nieprecyzyjny opis w zgłoszeniach
patentowych i konieczności podjęcia działań w celu przeciwdziałania tym naruszeniom oraz ponoszenia
dodatkowych nakładów finansowych w przypadku wszczęcia sporu sądowego. W szczególności Spółka nie może
wykluczyć ryzyka powstania sporu na gruncie zawartych umów licencyjnych, w tym umowy o udzielenie
sublicencji zawartej z Uniwersytetem Yale, w zakresie interpretacji niektórych z jej zapisów. W celu zmniejszenia
ryzyka potencjalnego sporu Spółka dąży do doprecyzowania i ograniczenia niektórych postanowień umów
sublicencji w drodze negocjacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych roszczeń, Spółka może zostać zmuszona
do ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na prowadzenie postępowania sądowego w Stanach
Zjednoczonych według prawa amerykańskiego. Powyższe może wpłynąć negatywnie na działalność Spółki, jej
wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z wypowiedzeniem umowy najmu
Spółka jest właścicielem sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań przedklinicznych i w ramach
prowadzonej działalności wynajmuje powierzchnie laboratoryjne od podmiotów trzecich. Zgodnie z umową najmu
z dnia 1 lipca 2015 r. zawartą z TriMen Chemicals S.A. Spółka wynajmuje laboratorium o powierzchni 270 m2
położone przy ul. Piłsudskiego w Łodzi. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, jednak wynajmujący może
wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto Spółka zawarła umowę
najmu z Uniwersytetem Warszawskim w dniu 30 grudnia 2015 r., zgodnie z którą Spółka wynajmuje przestrzeń
laboratoryjną o powierzchni prawie 630 m2, na której znajdują się pomieszczenia wyposażone w dygestoria, meble
laboratoryjne oraz wyciągi będące w pełni przystosowane do prac biologii molekularnej, chemii organicznej oraz
analitycznej. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, a wynajmujący może wypowiedzieć umowę w
przypadkach w niej określonych. W laboratorium chemicznym w Łodzi Emitent wykonuje istotną część prac w
zakresie chemii medycznej (etap badań przedklinicznych – discovery), w szczególności w projektach IPF,
DIMUNO oraz częściowo YKL-40. Nie można wykluczyć ryzyka wypowiedzenia umowy najmu przez
wynajmującego, nie przedłużenia umów najmu po zakończeniu okresu ich obowiązywania lub podniesienia
czynszu, co mogłoby spowodować konieczność poszukiwania nowego laboratorium na wynajem, opóźnienie w
realizacji harmonogramu badań, konieczność poniesienia nieprzewidzianych nakładów finansowych, a w
konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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Ryzyko związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
W działalności prowadzonej przez Spółkę istotną rolę odgrywa zachowanie w poufności danych stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że takie informacje mogą zostać
ujawnione i wykorzystane przez osoby współpracujące ze Spółką, w tym w szczególności przez jej konsultantów,
a w konsekwencji wykorzystane przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do
działalności Spółki. Pomimo bardzo ostrożnej polityki Spółki dotyczącej dostępu pracowników oraz osób trzecich
do danych handlowych i informacji poufnych, Spółka nie może zagwarantować, ze przysługujące jej środki
ochrony praw okażą się w takim przypadku wystarczające dla uniknięcia negatywnych skutków takich zdarzeń.
Powyższe zdarzenia mogą wywrzeć istotny, negatywny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub
perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z realizacją strategii Spółki
Celem strategicznym Spółki jest budowanie trwałego wzrostu wartości Emitenta dla akcjonariuszy. Spółka
prowadzi działalność polegającą na realizacji projektów badawczo-rozwojowych mających na celu
komercjalizację nowych kandydatów na leki. Prace nad rozwojem cząsteczek chemicznych dotyczą leków o
wysokim potencjale rynkowym w terapii nowotworów oraz chorób o podłożu zapalnym i prowadzących do
włóknienia tkanek. Nie można wykluczyć, że oczekiwane cele strategiczne nie zostaną zrealizowane, będą
odmienne od oczekiwań lub zostaną osiągnięte później lub w mniejszym zakresie niż oczekiwano. Jeżeli Emitent
napotka na nieprzewidziane przeszkody w procesie realizacji swojej strategii, może nie zrealizować jej w pełni
bądź wcale, może podjąć decyzję o jej zmianie, zawiesić jej realizację lub od niej odstąpić, jak również może w
ogóle nie osiągnąć korzyści planowanych z wdrożenia strategii lub osiągnąć je z opóźnieniem lub na poziomie
niższym niż zakładano. Nie można jednak wykluczyć, iż w przypadku niezrealizowania przez Spółkę przyjętych
celów strategicznych, inwestorzy utracą zainwestowane w Spółkę środki.
Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością
pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana
W przypadku pojawienia się okoliczności – zarówno zewnętrznych niezależnych od Emitenta, jak i wewnętrznych,
leżących po stronie Emitenta, które mogą skutkować uniemożliwieniem lub utrudnieniem realizacji przyjętych
celów emisji w założonym czasie, Emitent będzie zmuszony do przesunięcia w czasie realizacji przyjętych celów
lub zmiany celów emisji. Emitent oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą od ok. 53 mln
PLN do 66 mln PLN. Emitent wstępnie oszacował wskazaną powyżej wysokość wpływów z Oferty na podstawie
potrzeb kapitałowych Spółki oraz oceny obecnego stanu rynku kapitałowego. W przypadku uzyskania przez
Emitenta wpływów niższych niż planowane (np. w przypadku pozyskania kwoty stanowiącej iloczyn dolnej
granicy podwyższenia kapitału zakładowego i Ceny Akcji Oferowanych), Emitent nie przewiduje odstąpienia od
realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych ani tez odwołania Oferty. Cele emisyjne wynikają ze strategii
Emitenta na przyszłe lata, mogą być sfinansowane z różnych źródeł oraz nie są ściśle uwarunkowane poziomem
wpływów netto z Oferty. W przypadku pojawienia się okoliczności – zarówno zewnętrznych niezależnych od
Emitenta, jak i wewnętrznych, leżących po stronie Emitenta, które mogą skutkować uniemożliwieniem lub
utrudnieniem realizacji przyjętych celów emisji w założonym czasie, Emitent będzie zmuszony do przesunięcia w
czasie realizacji przyjętych celów lub zmiany celów emisji. Emitent oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji
Oferowanych wyniosą od ok. 53 mln PLN do 66 mln PLN. Emitent wstępnie oszacował wskazaną powyżej
wysokość wpływów z Oferty na podstawie potrzeb kapitałowych Spółki oraz oceny obecnego stanu rynku
kapitałowego. W przypadku uzyskania przez Emitenta wpływów niższych niż planowane (np. w przypadku
pozyskania kwoty stanowiącej iloczyn dolnej granicy podwyższenia kapitału zakładowego i Ceny Akcji
Oferowanych), Emitent nie przewiduje odstąpienia od realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych ani tez
odwołania Oferty. Jednocześnie, należy zaznaczyć, iż Cena Akcji Oferowanych może być wyższa niż cena
emisyjna akcji serii C i D emitowanych poprzednio przez Spółkę na postawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. Jednakże Emitent nie uzależnia Ceny Akcji Oferowanych od ceny
emisyjnej akcji serii C i D. Cele emisyjne wynikają ze strategii Emitenta na przyszłe lata, mogą być sfinansowane
z różnych źródeł oraz nie są ściśle uwarunkowane poziomem wpływów netto z Oferty. Pomimo, że pozyskanie
środków z Oferty stanowi podstawowy i preferowany wariant finansowania strategii rozwoju Emitenta, w
przypadku pozyskania mniejszej niż zakładanej, minimalnej ilości środków w wyniku Oferty tj. 53 mln PLN,
Emitent będzie finansował realizację celów emisyjnych z wykorzystaniem innych źródeł, w tym kapitału obcego
(pozyskanych np. od inwestorów rynku kapitału dłużnego (instytucjonalnych i/lub indywidualnych) w wyniku
emisji papierów dłużnych). Dodatkowym źródłem finansowania może być również emisja kapitału akcyjnego dla
dotychczasowych oraz nowych inwestorów w ramach kolejnej rundy prywatnej lub pozyskanie kapitału od dużych
firm farmaceutycznych w wyniku podpisania umowy opcyjnej i/lub partneringowej). Emitent prowadzi obecnie
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rozmowy z potencjalnymi partnerami branżowymi na temat podpisania umowy opcyjnej i/lub partneringowej, jako
element podstawowej działalności rozwoju biznesu, stanowiącej element modelu biznesowego Emitenta. Ponadto,
Emitent może dokonać redukcji wydatków w ramach poszczególnych celów emisyjnych opóźniając jednocześnie
rozpoczęcie lub postępy planowanych prac badawczo-rozwojowych. Wystąpienie powyżej wskazanej sytuacji
może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z nieosiągnięciem przychodów
Emitent ma krótką historię działalności, rozwija kilka programów badawczych oraz planuje rozpoczęcie kolejnych
programów badawczych w przyszłości. Rynek badań biotechnologicznych jest rynkiem stosunkowo młodym,
szybko rozwijającym się, ale jednocześnie nieprzewidywalnym. Do Daty Prospektu Spółka nie wygenerowała
przychodów z tytułu komercjalizacji kandydata na lek. W związku z powyższym, nie można wykluczyć, iż Emitent
może nie wygenerować zakładanych przychodów z komercjalizacji przyszłych kandydatów na lek. W przypadku
nieosiągnięcia przez Spółkę przychodów w przyszłości, inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanych
środków. Ponadto, nieuzyskanie kolejnej dotacji lub niepozyskanie przez Spółkę kapitału od akcjonariuszy może
uniemożliwić kontynuowanie prowadzonej przez Spółkę działalności.
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników i niepozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry
Działalność Emitenta zależy od możliwości zaangażowania, lojalności i utrzymania pracowników, w tym
kluczowej kadry naukowej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W związku z tym, że
działalność Emitenta jest uzależniona od specjalistycznej wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych
pracowników istotne jest utrzymanie obecnie zatrudnionych pracowników oraz pozyskanie nowych wraz
z rozszerzeniem działalności Spółki. W tym celu Emitent wprowadził I Program Motywacyjny skierowany do
zarządu, kadry kierowniczej i pracowników Spółki na lata 2017-2020 oraz II Program Motywacyjny skierowany
do zarządu, kadry kierowniczej i pracowników Spółki na lata 2018-2021. Niemniej jednak aktualnie w branży
biotechnologicznej istnieje duży popyt na wykwalifikowanych specjalistów, co może wiązać się z ryzykiem, że w
celu utrzymania atrakcyjnych warunków pracy dla swoich pracowników i pozyskania nowych pracowników
Emitent będzie zmuszony podnosić koszty pracy. Wystąpienie powyżej wskazanej sytuacji może negatywnie
wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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. Badania do zakończenia pierwszej fazy badań przedklinicznych, czyli wyboru
kandydata na lek (na Datę Prospektu wszystkie projekty) prowadzone są w większości przez Emitenta w Polsce.
Niekorzystne zmiany kursowe mogą spowodować zwiększenie nakładów finansowych ponoszonych przez Spółkę
na programy badawcze. Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z możliwości niedopasowania poziomu
przychodów 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 wydatki denominowane w walutach zagranicznych. Spółka planuje wprowadzić leki do obrotu na rynkach
zagranicznych 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 Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej
Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badań klinicznych. Nie można
jednak wykluczyć, że posiadane przez Spółkę polisy ubezpieczeniowe mogą okazać się niewystarczające dla
zabezpieczenia Spółki przed wszystkimi niekorzystnymi zdarzeniami kwalifikowanymi jako ryzyko
ubezpieczeniowe i stratami, jakie Spółka może ponieść w związku z prowadzeniem swojej działalności lub
zabezpieczyć Spółkę przed ponoszeniem odpowiedzialności z tytułu roszczeń ochotników i pacjentów biorących
udział w badaniach klinicznych lub osób trzecich, które mogą w przyszłości ponieść szkodę w wyniku działalności
prowadzonej przez Spółkę (opis posiadanych przez Spółkę polis ubezpieczeniowych znajduje się w rozdziale
„Opis działalności Spółki” podrozdziale „Ubezpieczenia”). Niektóre rodzaje ubezpieczeń mogą okazać się w ogóle
niedostępne bądź niedostępne w komercyjnie uzasadnionych warunkach. W związku z powyższym, ochrona
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ubezpieczeniowa, jaką Spółka posiada, może nie być wystarczająca dla pełnej rekompensaty poniesionych strat.
Spółka może ponieść znaczące straty lub szkody, za które uzyskanie pełnego lub jakiegokolwiek odszkodowania
może okazać się niemożliwe. W przypadku, gdy wystąpi szkoda nieobjęta ochroną ubezpieczeniową lub szkoda
przewyższająca sumę ubezpieczenia, wówczas może dojść do sytuacji, w której Spółka będzie musiała
wydatkować własne środki finansowe. Ponadto Spółka może zostać zobowiązana do naprawienia szkód
poniesionych w wyniku zdarzeń, które nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową lub które przewyższają sumę
ubezpieczeniową. Spółka nie może również zapewnić, że w przyszłości nie powstaną istotne szkody
przewyższające limity ochrony ubezpieczeniowej posiadanej przez Spółkę. Wszystkie szkody, które nie zostały
objęte ochroną ubezpieczeniową lub które przewyższają wartość ochrony ubezpieczeniowej, mogą mieć
niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju
Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi
Emitent oraz Spółka Zależna (prowadząca aktywną działalność badawczo-rozwojową), w ramach swojej
działalności, zawierają transakcje w obrębie grupy kapitałowej. Transakcje te dotyczą współpracy w zakresie
opracowywania innowacyjnych leków (Emitent) i ich testowania w badaniach przedklinicznych (Emitent i Spółka
Zależna) oraz klinicznych (Emitent). Emitent oraz Spółka Zależna zawarły jedną umowę pożyczki. Transakcje te
mogą stanowić przedmiot badania organów podatkowych w celu ustalenia, czy były zawierane na warunkach
rynkowych i czy w związku z tym prawidłowo zostały ustalone zobowiązania podatkowe. Istnieje ryzyko, że
organy podatkowe zakwestionują rynkowość warunków konkretnej transakcji z podmiotem powiązanym, co
mogłoby skutkować koniecznością zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, co z kolei mogłoby
mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane za decyzjami administracyjnymi
Działalność Spółki jest uzależniona od decyzji administracyjnych, zezwoleń i zgód na podjęcie czynności
niezbędnych do realizacji projektów badawczych w zakresie projektowania i rozwoju nowych leków. W związku
z tym Spółka musi w pierwszej kolejności zapewnić spełnienie wymogów koniecznych do uzyskania wskazanych
zezwoleń, a w dalszej kolejności zadbać o utrzymanie uzyskanych zezwoleń, decyzji i zgód. Nie można jednak
wykluczyć, że Spółka nie otrzyma wymaganych zgód w zakładanym terminie lub uzyskane zgody zostaną cofnięte
lub wstrzymane. Wystąpienie takiego zdarzenia może niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wyniki
finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
Działalność Spółki podlega wielu przepisom prawa, w szczególności przepisom z zakresu prawa cywilnego –
w tym przede wszystkim regulacjom Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Farmaceutyczne, jak również przepisom
regulującym ochronę prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Środowisko prawne i regulacyjne w Polsce
nadal charakteryzuje się zmiennością, a przepisy nie są stosowane przez sądy i władze publiczne w sposób
jednolity. W przypadku zmiany w zakresie procedury zezwoleniowej, rejestracyjnej, nałożeniu dodatkowych
obowiązków na Emitenta istnieje ryzyko ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na dostosowanie
działalności do nowych wymagań prawnych. Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji w przyszłości
może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyko związane ze zmianą prawa obcego
Spółka prowadzi również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym posiada jedną spółkę
zależną utworzoną na terenie Stanów Zjednoczonych, zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą i działalnością
prowadzoną w stanie Connecticut. Przepisy prawa obcego mogą podlegać różnorodnej interpretacji i mogą być
stosowane w niejednolity sposób. Ponadto przepisy prawa obowiązujące w różnych stanach różnią się i dodatkowo
mogą podlegać periodycznym zmianom. Spółka chcąc prowadzić działalność na terytorium Stanów
Zjednoczonych, w obrębie różnych stanów jest zobowiązana stosować przepisy aktualnie obowiązujące, a
przypadku wprowadzenia nowych przepisów będzie zmuszona do podjęcia działań dostosowawczych, co w
konsekwencji może spowodować powstanie znaczących kosztów związanych z koniecznością dostosowania się
do nowych przepisów oraz ewentualnie kosztów związanych z niestosowaniem się do nich. Spółka nie może
zagwarantować, że przyjęta przez nią interpretacja przepisów prawa obcego nie zostanie zakwestionowana, a w
przypadku uznania zasadności takiego zakwestionowania, Spółka nie może wykluczyć wyciągnięcia wobec niej
stosownych konsekwencji prawnych. Powyższe może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej
wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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Ryzyko związane za zmianą przepisów podatkowych
Istnieje ryzyko, że wraz z wprowadzeniem nowych regulacji podatkowych zarówno w Polsce, jak i w innych
krajach, w których Spółka planuje wprowadzenie leków do obrotu, Spółka będzie zmuszona do podjęcia działań
dostosowawczych, co może skutkować powstaniem znaczących kosztów wymuszonych okolicznościami
związanymi z dostosowaniem się do nowych przepisów oraz kosztów związanych z niestosowaniem się do nich.
Na tle stosowania przepisów prawa podatkowego często pojawiają się kontrowersje oraz spory, które są zazwyczaj
rozstrzygane dopiero przez sądy administracyjne. Ponadto praktyka stosowania prawa podatkowego przez organy
podatkowe nie jest jednolita, a w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie prawa podatkowego
występują istotne rozbieżności. Spółka nie może wykluczyć, że organy podatkowe dokonają odmiennej,
niekorzystnej dla Spółki interpretacji stosowanych przez Spółkę przepisów podatkowych.
Wobec powyższego Spółka nie może wykluczyć potencjalnych sporów z organami podatkowymi, a w rezultacie
zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki w zakresie
nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych oraz określenia zaległości podatkowych. Powyższe może mieć
niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Na Datę Prospektu, przed Ofertą, akcjonariusze posiadający znaczące pakiety akcji, powyżej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadają łącznie 75,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Nie
można wykluczyć, że sposób wykonywania prawa głosu przez takich akcjonariuszy Emitenta może nie być
zbieżny z zamierzeniami i interesami pozostałych akcjonariuszy, co może mieć negatywny wpływ na działalność
Emitenta, jego sytuację finansową i realizowane wyniki (jak również i na stopę zwrotów ze środków
zainwestowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych). Emitent nie jest w stanie w żaden sposób
wyeliminować czy ograniczyć tego ryzyka.
Ryzyko związane z obecnością FIZ w akcjonariacie Spółki
Na Datę Prospektu znacznym akcjonariuszem Spółki jest IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych. Z uwagi
na fakt, iż właściciel certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty (tj. FTF
Columbus S.A., której właścicielem jest Michał Andrzej Sołowow) nie jest podmiotem dominującym w stosunku
do tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, na właścicielu certyfikatów inwestycyjnych nie będą ciążyły
wskazane w Ustawie o Ofercie Publicznej obowiązki, w tym informacyjne, dotyczące znacznych pakietów akcji
spółek publicznych. W związku z powyższym może dojść do przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych
funduszu na rzecz podmiotu trzeciego bez ujawniania takiej okoliczności, jak również tożsamości nowego
właściciela certyfikatów inwestycyjnych do publicznej wiadomości. Spółka nie może więc wykluczyć ryzyka, że
ostateczni beneficjenci praw wynikających z Akcji nie będą Spółce znani.
Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości
Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym:
dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez Spółkę dodatnich wyników
finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie,
rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta.
Ponadto, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne
Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd
nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy.
Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd
nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą
wypłatę dywidendy.
Brak pewności co do możliwości wypłaty dywidendy i dotrzymania zasad określonych w polityce dywidendowej
mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki i
cenę Akcji Oferowanych.
Ryzyko związane z możliwością podjęcia przez akcjonariuszy posiadających znaczący pakiet Akcji działań, które
nie leżą w interesie lub są sprzeczne z interesem Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy
Po zakończeniu Oferty, przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną ostatecznie zaoferowane
inwestorom zewnętrznym, akcjonariusze posiadający znaczące pakiety akcji, powyżej 5% głosów na Walnym
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Zgromadzeniu Emitenta będą posiadali Akcje reprezentujące nie mniej niż 66,50 % ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Po zakończeniu Oferty akcjonariusze posiadający znaczące pakiety akcji będą mogli
także nabyć dodatkowe Akcje, zwiększając w ten sposób udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Akcjonariusze posiadający znaczące pakiety Akcji mogą wywierać decydujący wpływ na podejmowane przez
organy Spółki decyzje, które mogą nie być zgodne z zamierzeniami lub interesem pozostałych akcjonariuszy
Spółki. Spółka nie jest w stanie przewidzieć sposobu, w jaki akcjonariusze posiadający znaczące pakiety Akcji
będą wykonywać przysługujące im uprawnienia korporacyjne ani wpływu działań podejmowanych przez
akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety Akcji na działalność Spółki, jej przychody i wyniki finansowe, a
także zdolność do realizacji założonej strategii. Spółka nie może również przewidzieć, czy polityka i działania
akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety Akcji wobec Spółki będą zgodne z interesami nabywców Akcji
Oferowanych oraz pozostałych akcjonariuszy Spółki.
Wskazane wyżej czynniki mogą wywrzeć istotny, negatywny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy Spółki,
jak również na działalność Spółki, jej sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na cenę Akcji
Oferowanych.
Naruszenie przepisów prawa przez Spółkę może skutkować odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu
W przypadku wystąpienia potrzeby sporządzenia aneksu do Prospektu i wystąpienia z wnioskiem o jego
zatwierdzenie KNF może na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej odmówić zatwierdzenia aneksu,
w przypadku gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa.
Odmawiając zatwierdzenia aneksu, KNF stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy
o Ofercie Publicznej, tj. w szczególności może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni
roboczych; (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w
związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym.
Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Oferowanych do skutku
Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:


Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych; lub



Zarząd nie złoży w terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego; lub



emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku, tj. sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a postanowienie to uprawomocni się;



niezłożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału
zakładowego, o którym mowa w art. 310 KSH;



nieobjęcia zapisem i nieopłacenia należycie co najmniej 500.000 Akcji Oferowanych na dzień zamknięcia
subskrypcji w terminach określonych w Prospekcie.

Ponadto, 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 podwyższony kapitał zakładowy Spółki. Zarząd może skorzystać z powyższego
upoważnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowanych i określić ostateczną liczbę
Akcji Oferowanych w Ofercie. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej
liczby Akcji Oferowanych w Ofercie oraz subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji
Oferowanych niż określona przez Zarząd, Sąd Rejestrowy może uznać, że emisja Akcji Oferowanych nie doszła
do skutku, i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Informacja o ostatecznej
ustalonej liczbie Akcji Oferowanych wraz z informacją o skorzystaniu przez Zarząd z upoważnienia zostanie
przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 56 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 Ustawy o
Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt.
Jednocześnie należy uwzględnić fakt, że w przypadku, gdy Spółka uzna, że cena za Akcje Oferowane możliwa do
uzyskania w ramach Oferty jest zbyt niska lub nie jest możliwe uplasowanie satysfakcjonującej liczby Akcji
Oferowanych, może zostać podjęta decyzja o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty. Decyzja w tym zakresie zostanie
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podjęta po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu jednak przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Informacja o ewentualnym niedojściu do skutku emisji Akcji Oferowanych zostanie podana do wiadomości
również zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku niedojścia emisji Akcji Oferowanych
do skutku, właścicielom PDA zostaną zwrócone wpłaty bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.
Ryzyko związane z odmową rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku subskrybowania
mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż ostateczna suma podwyższenia kapitału zakładowego określona przez
Zarząd Spółki
Zarząd, zgodnie z Uchwałą w Sprawie Podwyższenia, został upoważniony do określenia ostatecznej sumy, o jaką
kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być nisza niż 5.000 PLN
oraz nie może być wyższa niż 20.000 PLN. Spółka zwraca uwagę potencjalnych inwestorów, że subskrybowanie
mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia
kapitału zakładowego może budzić wątpliwości, czy emisja doszła do skutku, a w konsekwencji może skutkować
odmową rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Odmowa rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
może z kolei spowodować zamrożenie na pewien czas środków finansowych wpłaconych na pokrycie Akcji
Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem kwoty wpłacone na pokrycie Akcji
Oferowanych zostaną zwrócone subskrybentom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z emisją Akcji Oferowanych, uzależniona jest
również od złożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego ostateczną sumę, o jaką
ma zostać podwyższony kapitał zakładowy oraz wysokość objętego kapitału zakładowego na podstawie liczby
Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami. Wskazane oświadczenie, złożone na podstawie art. 432 § 4
Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 310 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 431 §
7 Kodeksu Spółek Handlowych, powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału
zakładowego. Niezłożenie przez Zarząd takiego oświadczenia uniemożliwiłoby rejestrację podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych i tym samym spowodowałoby niedojście emisji Akcji
Oferowanych do skutku.
W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście Oferty lub emisji Akcji Oferowanych do skutku,
informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu (po jego
uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku
Oferujący dołoży racjonalnych starań, aby pozyskać nabywców na Akcje Oferowane. Niemniej jednak nie można
zagwarantować, że Oferujący zapewni nabywców na Akcje Oferowane, które nie zostaną objęte zapisami.
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 podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa
niż 5.000 PLN i wyższa niż 20.000 PLN. Pomimo wskazanego powyżej upoważnienia Zarządu, w przypadku
zaistnienia zdarzeń skutkujących odstąpieniem przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu
przyjmowania zapisów, Oferta nie dojdzie do skutku pomimo złożonych już przez inwestorów części zapisów,
a Akcje Oferowane nie zostaną objęte.
Ryzyko związane z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Uchwały w Sprawie Podwyższenia
Stosownie do art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź
dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może zostać
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto, przepis z art. 425
Kodeksu Spółek Handlowych stanowi, że uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może zostać
zaskarżona w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Spółka
podjęła wszelkie wymagane prawem czynności w celu zapewnienia zgodności Uchwały w Sprawie Podwyższenia
z przepisami prawa, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki. Według najlepszej wiedzy Spółki, na Datę
Prospektu, nie zostało wytoczone jakiekolwiek powództwo w odniesieniu do Uchwały w Sprawie Podwyższenia.
Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie zostaną one wytoczone.
Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem Oferty
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Spółka w uzgodnieniu
z Oferującym, może odwołać przeprowadzenie oferty Akcji Oferowanych w ramach Oferty bez podawania
Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
47

przyczyn swojej decyzji. Odwołanie Oferty nie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie
Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym). W przypadku odwołania Oferty
Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym (rynku
równoległym) prowadzonym przez GPW. Na Datę Prospektu, w przypadku Akcji Istniejących, Emitent spełnia te
wymogi, zarówno w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia. Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Oferty,
także gdy wynik budowania Księgi Popytu okaże się niesatysfakcjonujący dla Spółki.
Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do dnia przydziału Akcji
Oferowanych Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym, może odstąpić od przeprowadzenia oferty Akcji Oferowanych
w ramach Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Spółki są powodami
ważnymi, przy czym 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 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) niewystarczającą zdaniem Spółki i Oferującego
spodziewaną liczbę Akcji w obrocie na GPW, niezapewniającą odpowiedniej płynności Akcji.
Emitent może podjąć decyzję o ustaleniu ostatecznej liczby Akcji Oferowanych mniejszej niż 2.000.000 (jednak
nie mniejszej niż 500.000), jak również może podjąć decyzję o odstąpieniu od Oferty w odniesieniu do
oferowanych przez siebie Akcji Oferowanych, przy czym decyzję taką może podjąć najpóźniej w dniu ustalenia
Ceny Akcji Oferowanych.
Informacja o odwołaniu Oferty lub o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie podana przez Emitenta do
publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w trybie art. 52 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 14 dni po dniu ogłoszenia
o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty.
Decyzja o zawieszeniu Oferty, bez podawania przyczyn, może zostać podjęta przez Spółkę, w uzgodnieniu
z Oferującym, w każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych. Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do dnia
przydziału Akcji Oferowanych Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym, może podjąć decyzję o zawieszeniu
przeprowadzenia Oferty tylko z powodów, które w ocenie Spółki są powodami ważnymi. Do ważnych powodów
należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty
lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. Decyzja w przedmiocie
zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą
zostać ustalone w terminie późniejszym.
Informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu
aktualizującego, z zastrzeżeniem, że jeśli zawieszenie Oferty nastąpi w trakcie trwania zapisów, to informacja
o tym zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został
opublikowany niniejszy Prospekt.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów do dnia
przydziału Akcji Oferowanych, złożone zapisy i wpłaty pozostają ważne, z zastrzeżeniem, że inwestor może
uchylić się od skutków złożonego zapisu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie nie dłuższym,
niż 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu lub w terminie dłuższym, o ile zostanie to
wskazane w aneksie. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości łącznie z informacją
o zawieszeniu Oferty, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób,
w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. Uznanie wcześniej złożonych zapisów na Akcje Oferowanych za
nieważne może nastąpić jedynie w wyniku odwołania Oferty i zostanie zakomunikowane w trybie art. 52 Ustawy
o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób w jaki został opublikowany niniejszy
Prospekt.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu, ale
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka w uzgodnieniu
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z Oferującym może ponownie przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka
w uzgodnieniu z Oferującym określi, czy wcześniej złożone deklaracje i zaproszenia do nabycia Akcji
Oferowanych tracą czy zachowują ważność.
Informacja o powtórzeniu procesu budowania Księgi Popytu zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie
art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób w jaki został opublikowany
niniejszy Prospekt. Natomiast, informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów zostanie
podana do publicznej wiadomości formie aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Aneks ten będzie podany do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Dokonując zawieszenia Oferty, Spółka nie ma obowiązku jednoczesnego podania nowych terminów jej
przeprowadzenia. Jednakże podjęcie decyzji o odwieszeniu Oferty nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie
Oferty było dalej prawnie dopuszczalne, w szczególności uwzględniając ograniczenia wynikające z art. 431 § 4
oraz 438 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. 3 miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 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 Akcji Oferowanych. W tym przypadku informacja o zawieszeniu
zostanie podana w formie aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks 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.
Na Datę Prospektu nie można wykluczyć odwołania, zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym KNF może m.in. zakazać
przeprowadzenia Oferty lub zawiesić Ofertę oraz nakazać wstrzymanie ubiegania się lub zakazać ubiegania się
o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym)
prowadzonym przez GPW
W wypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia podejrzenia naruszenia przepisów prawa w odniesieniu do
Oferty lub wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych lub Praw do Akcji do obrotu na rynku
regulowanym, KNF może zakazać przeprowadzenia Oferty lub zawiesić Ofertę, a także nakazać wstrzymanie
ubiegania się lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej
ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:


nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; lub



zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia; lub



opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

Z kolei w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta
albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej,
KNF może:


nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;



zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym; lub



opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
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KNF, zgodnie z przepisami art.18 Ustawy o Ofercie Publicznej może zastosować wskazane powyżej środki, także
w przypadku gdy:


oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej
oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób
naruszałyby interesy inwestorów;



istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;



działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub do upadłości emitenta; lub



status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą
istotny wpływ na ich ocenę.

Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy wymaga
tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca
rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań
wskazanych przez KNF papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, na okres nie dłuższy niż
10 dni roboczych.
Wszelkie tego typu sankcje mogą mieć negatywny wpływ na Ofertę i jej powodzenie.
Ryzyko poniesienia przez inwestorów straty w przypadku niedojścia do skutku lub zawieszenia Oferty albo
niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w podtytule Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji
Oferowanych do skutku lub Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem Oferty, tj. gdy emisja
Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku lub zostanie podjęta decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia lub
zawieszeniu Oferty, gdy jednocześnie inwestorzy złożą zapisy i dokonają wpłat, wówczas wpłaty te zostaną
inwestorom zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
Taka sytuacja może spowodować poniesienie ewentualnych strat, wynikających z zamrożenia środków, licząc od
dnia wpłaty do dnia dokonania zwrotu środków.
Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi
osoba składająca zapis.
Ponadto, niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach określonych
w Prospekcie lub jej dokonanie w niepełnej wysokości powoduje nieważność zapisu.
Ryzyko związane z odmową przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z Oferującym, dokona
uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu
na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu oraz dokonania wpłaty na Akcje Oferowane na rachunek
wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przesłane przez
Oferującego. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do składania zapisów
na Akcje Oferowane, będą przyjmowane na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów.
Inwestorzy Instytucjonalni, którzy nie otrzymają zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane, muszą się
liczyć z ryzykiem odmowy przyjęcia zapisu w Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych.
Ryzyko związane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej
Spółka lub inne podmioty działające w jej imieniu mogą prowadzić akcję promocyjną związaną z przeprowadzaną
Ofertą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz
Rozporządzeniu 809/2004. Materiały powinny w szczególności wskazywać w swojej treści, iż mają charakter
wyłącznie promocyjny lub reklamowy, a także, że został lub zostanie opublikowany Prospekt oraz wskazywać
miejsca, w których Prospekt będzie dostępny.
Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi
w Prospekcie udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny zostać zamieszczone
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w Prospekcie zgodnie z przepisami prawa, gdy Prospekt jeszcze nie został udostępniony do publicznej
wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd, co do sytuacji Spółki i oceny papierów
wartościowych.
KNF, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Spółkę lub podmioty działające w jej imieniu obowiązków
wynikających z prowadzenia akcji promocyjnej, może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej
lub przerwania jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych, w celu usunięcia wskazanych
nieprawidłowości; lub (ii) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności gdy Spółka uchyla się od
usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie 10 Dni Roboczych lub treść materiałów
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej; lub (iii) opublikować na koszt
Spółki informacje o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z prowadzenia akcji promocyjnej KNF może
również nałożyć na Spółkę karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.
Wymienione powyżej sankcje mogą mieć negatywny wpływ na powodzenie Oferty.
Ryzyko związane z możliwością niespełnienia warunków dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji Oferowanych
lub Praw do Akcji do obrotu giełdowego na rynku regulowanym (rynku równoległym) GPW
Dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji oraz Praw do Akcji wymaga uchwały Zarządu GPW oraz rejestracji
Akcji w KDPW. Ponadto Akcje muszą spełniać warunki dopuszczenia określone w Regulaminie GPW.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Akcje zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku
równoległym w przypadku złożenia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, pod warunkiem, że:
(i) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z własciwymi przepisami prawa odpowiedni dokument
informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu przepisów
prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostępnienie, zatwierdzenie
lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; (ii) ich zbywalność jest
nieograniczona; (iii) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub
likwidacyjne; (iv) 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 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, co w przypadku
Emitenta stanowić będzie nie mniej niż 2.500.500 Akcji (przy założeniu subskrybowania wszystkich Akcji
Oferowanych) oraz (b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego powinno stanowić
wartość równą co najmniej 4.000.000 PLN albo równowartość w złotych równą co najmniej 1.000.000 euro,
liczoną według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej; (vi) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby
akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.
W celu dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym, Emitent powinien spełniać wskazane powyżej
wymogi określone w Regulaminie GPW.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Prawa do Akcji zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego (na
rynku równoległym) w przypadku złożenia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, pod warunkiem że
Zarząd GPW uzna, że obrót Prawami do Akcji może osiągnąć wielkość zapewniającą odpowiednią płynność i
prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu nie będzie zagrożony, a w chwili
podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego Praw do Akcji brak jest podstaw do stwierdzenia, że
warunki Regulaminu GPW dotyczące dopuszczenia Akcji Oferowanych pochodzących z przekształcenia Praw do
Akcji nie będą spełnione.
Kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) GPW muszą zostać spełnione
osobno dla Akcji oraz Praw do Akcji.
Ponadto, przy rozpoznawaniu wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, zgodnie z
§ 10 Regulaminu GPW, Zarząd GPW bierze także pod uwagę: (i) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a
zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na
wyniki finansowe emitenta; (ii) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji
zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; (iii) doświadczenie i kwalifikacje członków
organów zarządzających i nadzorczych emitenta; (iv) warunki, na jakich papiery wartościowe zostały
wyemitowane i ich zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35
Regulaminu GPW oraz (v) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
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W przypadku stwierdzenia, że Akcje nie spełniają wskazanych wyżej warunków, Zarząd GPW podejmuje uchwałę
o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, od której Emitent może się odwołać do Rady Giełdy GPW.
Emitent nie może zapewnić, że wskazane powyżej warunki zostaną spełnione oraz że Akcje zostaną dopuszczone
i wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW bądź, że zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w
zakładanym przez Emitenta terminie.
Na Datę Prospektu, w przypadku Akcji Istniejących, Emitent spełnia te wymogi dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym (rynku równoległym), zarówno w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia. W zakresie kapitalizacji,
iloczyn liczby wszystkich akcji Emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji wynoszą co najmniej
60.000.000 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 EUR. Niemniej jednak należy zaznaczyć,
że na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitały własne Emitenta wyniosły 29.814 tys. PLN i zatem Emitent nie spełniałby
wymogu dotyczącego kapitalizacji, w przypadku gdy określenie prognozowanej ceny rynkowej akcji Emitenta
byłoby niemożliwe. Przy założeniu wyemitowania 2.000.000 Akcji Oferowanych (akcje serii F Spółki) kapitał
zakładowy będzie dzielił się na 13.670.000 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 2.050.500 akcji Spółki (tj. więcej niż wynosi dolna
granica podwyższenia). Biorąc pod uwagę, że obecnie we free float znajduje się 2.528.250 akcji Spółki, dla
spełnienia warunku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji, ani
jedna Akcja Oferowana nie musi zostać subskrybowana i opłacona (wynika to z różnicy pomiędzy liczbą 2.050.500
a liczbą akcji pozostających we free float obecnie). Wskazany wyżej warunek dopuszczenia akcji do obrotu na
rynku równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji jest spełniony. O niespełnieniu kryterium dopuszczenia
do obrotu na rynku równoległym i rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu
giełdowego Emitent poinformuje w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. formie komunikatu
aktualizującego w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.

Ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego
Intencją Emitenta jest, aby rozpoczęcie notowań Akcji Istniejących, nastąpiło wraz z rozpoczęciem notowań PDA.
Zwraca się jednakże uwagę inwestorów, że w dniu 12 września 2006 r. Zarząd GPW przyjął stanowisko, zgodnie
z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych są
podejmowane po analizie obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty publicznej, strukturę własności,
ewentualne umowne zakazy sprzedaży instrumentów finansowych (lock-up). Z uwagi na powyższe nie można
wykluczyć, że Zarząd GPW wyrazi zgodę na wprowadzenie do obrotu Akcji Istniejących dopiero po
zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji
Oferowanych.
Ryzyko związane z Prawami do Akcji
W przypadku, gdy Zarząd, w ciągu 12 miesięcy od daty wydania przez KNF decyzji w sprawie zatwierdzenia
Prospektu nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
wynikającego z emisji Akcji Oferowanych, albo gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Oferowanych, emisja nie dojdzie do
skutku. W następstwie Emitent dokona zwrotu wpłat na Akcje Oferowane w wysokości odpowiadającej cenie
emisyjnej Akcji Oferowanych, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Powyższe wiąże się z ryzykiem
poniesienia straty dla inwestorów, którzy nabyli PDA po cenie wyższej, niż emisyjna.
Ryzyko wykluczenia Praw do Akcji lub Akcji Oferowanych z obrotu na GPW
Prawa do Akcji i Akcje Oferowane, które są przedmiotem obrotu na GPW mogą zostać z niego wykluczone przez
Zarząd GPW. Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP określają
przesłanki zarówno fakultatywnego, jak i obligatoryjnego wykluczenia przez Zarząd GPW papierów
wartościowych z obrotu na GPW. W przypadku gdy Spółka nie wykona albo nienależycie wykona obowiązki,
nakazy lub naruszy zakazy, nałożone lub przewidziane we właściwych przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej,
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub Rozporządzenia 809/2004, jak również postąpi wbrew
wskazanym tam obowiązkom, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na
rynku regulowanym, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 PLN, albo zastosować obie powyższe
sankcje łącznie.
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Ponadto, stosownie do art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Natomiast zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
giełdowego:


jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona;



na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;



w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub



w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Ponadto, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW:


jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego
na danym rynku;



jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie;



na wniosek emitenta;



wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie
kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze względu
na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;



jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;



wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;



jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
finansowym;



wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; lub



wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Wraz z wykluczeniem papierów wartościowych z obrotu giełdowego inwestorzy tracą możliwość dokonywania
obrotu tymi papierami wartościowymi na GPW, co w negatywny sposób może wpłynąć na zbywalność tych
papierów wartościowych. Sprzedaż papierów wartościowych, które zostały wykluczone z obrotu giełdowego,
może zostać dokonana po istotnie niższych cenach w stosunku do ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie
giełdowym.
Ryzyko zawieszenia obrotu Praw do Akcji lub Akcji Oferowanych na GPW
Zarząd GPW może podjąć uchwałę o zawieszeniu obrotu papierami wartościowymi zgodnie z § 30 Regulaminu
GPW. GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na wniosek spółki publicznej lub jeżeli uzna, że
wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu oraz w przypadku, gdy spółka publiczna narusza
przepisy obowiązujące na GPW. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Zarząd Giełdy może określić
termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek
emitenta lub jeżeli w ocenie Zarządu GPW zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu wymaga
tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub spółka publiczna narusza przepisy obowiązujące na GPW.
Zgodnie z treścią przepisów art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, uprawnienie do żądania
od GPW zawieszenia obrotu instrumentami notowanymi na GPW ma także KNF na podstawie Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi. KNF może skorzystać z powyższego uprawnienia w przypadku, gdy obrót papierami
wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania GPW lub bezpieczeństwa obrotu na GPW albo naruszenia interesów inwestorów. W żądaniu, o
którym mowa powyżej, KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może
ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o
których mowa w art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Pozostałe przesłanki wystąpienia
przez KNF z żądaniem zawieszenia obrotu instrumentami określa szczegółowo Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi. Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW może podjąć decyzję o
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zawieszeniu obrotu papierami wartościowymi w przypadku, gdy przestały one spełniać warunki obowiązujące na
rynku regulowanym, pod warunkiem, że nie spowoduje to znacznego naruszenia interesów inwestorów lub
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Dodatkowo GPW może zawiesić obrót papierami
wartościowymi na wniosek emitenta w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do
informacji. W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mają możliwości nabywania
i zbywania takich papierów wartościowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich płynność.
Sprzedaż papierów wartościowych, których obrót został zawieszony, może zostać dokonana po istotnie niższych
cenach w stosunku do poprzednich kursów transakcyjnych w obrocie giełdowym. Nie ma gwarancji, że nie pojawią
się przesłanki zawieszenia obrotu Akcjami na rynku giełdowym.
Ryzyko wahań ceny Praw do Akcji i Akcji Oferowanych
Emitowane przez spółki publiczne papiery wartościowe doświadczają okresowo znaczących zmian kursu notowań
i wielkości obrotu, co może wywierać istotny negatywny wpływ na kurs notowań Praw do Akcji oraz Akcji
Oferowanych. Wahania na rynku papierów wartościowych mogą także mieć niekorzystny wpływ na kurs Akcji
Oferowanych, niezależnie od działalności, sytuacji finansowej i wyników działalności lub perspektyw rozwoju
Emitenta. W związku z powyższym realizacja zleceń kupna i sprzedaży Akcji Oferowanych może nie następować
na oczekiwanym poziomie. Na Datę Prospektu Spółka nie przewiduje prowadzenia działań stabilizujących w
odniesieniu do Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych.
Ryzyko związane z przeprowadzanymi przez Spółkę w przyszłości ofertami dłużnych lub udziałowych papierów
wartościowych
W celu finansowania działalności Emitenta, Emitent może pozyskiwać́ dodatkowy kapitał poprzez oferowanie
dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych, a w szczególności obligacji zamiennych na akcje, obligacji z
prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych. Obejmowanie akcji nowej emisji Spółki
w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych
lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości, mogą
prowadzić do rozwodnienia posiadanych przez obecnych akcjonariuszy praw majątkowych i praw głosu, w
sytuacji gdy zostaną̨ przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub
jeśli akcjonariusze Spółki podejmą̨ decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji
nowej emisji Spółki, jak również̇ mogą skutkować́ obniżeniem ceny Akcji Oferowanych Spółki. Co więcej, oba
wspomniane powyżej zjawiska mogą wystąpić również łącznie. Z uwagi na to, że każda decyzja Spółki o emisji
dodatkowych papierów wartościowych zależy od szeregu dodatkowych czynników, czyli m.in. warunków
rynkowych, potrzeb kapitałowych Spółki, dostępności i kosztów innych źródeł finansowania, jak też od innych
czynników, w tym takich, które znajdując się̨ poza kontrolą Spółki, Emitent nie jest w stanie przewidzieć́ ani
oszacować́ kwoty, czasu lub charakteru każdej takiej przyszłej emisji. W związku z tym, przyszli inwestorzy
ponoszą ryzyko obniżenia ceny rynkowej Akcji Oferowanych, jak również rozwodnienia ich udziału w Spółce w
wyniku przyszłych emisji akcji dokonywanych przez Spółkę.
Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych i Praw do Akcji
Dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji i Akcji Oferowanych do obrotu na GPW nie gwarantują
wystarczającego poziomu ich płynności. Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych doświadczają
okresowych, znaczących wahań wolumenu obrotów swoich papierów wartościowych, co może istotnie
negatywnie wpłynąć na cenę rynkową Praw do Akcji i Akcji Oferowanych. W przypadku gdy odpowiedni poziom
obrotów Praw do Akcji i Akcji Oferowanych nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to istotnie negatywnie
wpłynąć na płynność i cenę Praw do Akcji i Akcji Oferowanych. Nawet jeżeli odpowiedni poziom obrotów Praw
do Akcji i Akcji Oferowanych zostanie osiągnięty i utrzymany, cena rynkowa Praw do Akcji i Akcji Oferowanych
może być niższa niż Cena Akcji Oferowanych. Każdy nieodpowiedni poziom płynności Praw do Akcji i Akcji
Oferowanych może ograniczyć zdolność inwestorów do sprzedaży planowanej liczby Praw do Akcji i Akcji
Oferowanych po oczekiwanej cenie za Akcję. Powyższe może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność,
sytuację finansową i wyniki działalności Emitenta oraz cenę rynkową Praw do Akcji i Akcji Oferowanych.
Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Jeżeli łączna liczba Akcji Oferowanych, na które Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy przekroczy liczbę Akcji
Oferowanych w tej transzy, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, co będzie skutkowało nabyciem przez
Inwestora Indywidualnego Akcji Oferowanych w liczbie mniejszej, niż oczekiwał. Jeśli liczba Akcji Oferowanych
w tych zapisach znacznie przekroczy liczbę Akcji Oferowanych możliwą do przydzielenia, stopień redukcji
zapisów będzie istotny. Środki wpłacone na Akcje Oferowane, ponad te wykorzystane na opłacenie przyznanych
Inwestorowi Indywidualnemu Akcji Oferowanych zostaną mu zwrócone bez odsetek i odszkodowań w terminie
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14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych. Inwestor powinien mieć na uwadze, że od momentu
dokonania zapisu i jego opłacenia do czasu zwrotu środków, nie będzie mógł nimi dysponować. Ponadto, wysoki
poziom redukcji oznacza, że nawet jeżeli Akcje Oferowane przyniosą zysk na debiucie, to będzie on
prawdopodobnie mniejszy niż zakładany przez Inwestora Indywidualnego w momencie składania zapisu.
Ponadto, 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 podwyższony kapitał zakładowy Spółki. Zarząd może skorzystać z powyższego
upoważnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i określić ostateczną liczbę Akcji
Oferowanych w Ofercie. Informacja o ostatecznej ustalonej liczbie Akcji Oferowanych wraz z informacją o
skorzystaniu przez Zarząd z upoważnienia zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w
art. 56 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt.
Zwraca się uwagę, iż subskrybowanie większej liczby Akcji Oferowanych niż wynikająca z określonej przez
Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego spowoduje, że Zarząd Spółki, przydzielając Akcje
Oferowane, dokona redukcji zapisów.
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
Akcji Oferowanych, i w związku z tym niedokonania zamiany Praw do Akcji na Akcje Oferowane. W przypadku
niepowodzenia emisji Akcji Oferowanych, 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 Akcji Oferowanych. Istnieje zatem ryzyko, że cena rynkowa, za którą inwestor nabędzie Prawa
do Akcji, będzie wyższa od Ceny Akcji Oferowanych, 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 Akcji
Oferowanych.
Naruszenie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia MAR przez Spółkę
może skutkować nałożeniem przez KNF sankcji administracyjnych na Spółkę
Stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia MAR, w przypadku gdy spółka
publiczna nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności
nie wykonuje obowiązków informacyjnych, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub
bezterminowo, papierów wartościowych tej spółki z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną w
wysokości do 1.000.000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. Spółka nie jest w stanie przewidzieć, czy
którakolwiek z przesłanek stanowiących podstawę dla KNF do nałożenia na Spółkę powyższych sankcji
administracyjnych nie wystąpi w przyszłości. Nałożenie takich sankcji może wpłynąć negatywnie na reputację
Spółki oraz na jej postrzeganie przez kontrahentów i inwestorów, jak również na płynność i cenę rynkową Akcji
Oferowanych.
Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych
Walutą notowań Akcji Oferowanych na GPW jest złoty polski. Cena Akcji Oferowanych również będzie wyrażona
w złotych. W związku z tym, wpłaty wnoszone przez inwestorów zagranicznych na Akcje Oferowane będą
dokonywane w złotych, co z kolei będzie wiązało się z koniecznością wymiany waluty krajowej inwestora na złote
zgodnie z obowiązującym kursem wymiany. Kurs wymiany może być inny aniżeli kurs, który będzie się
utrzymywać się w przyszłości. Z uwagi na powyższe, stopa zwrotu z inwestycji w Akcje Oferowane nie będzie
zależna tylko od zmiany kursu notowań Akcji Oferowanych w okresie inwestycji, ale również od zmiany kursu
waluty krajowej danego inwestora względem złotego. Ryzyko kursowe dotyczyć będzie również wszelkich wypłat
gotówkowych dokonywanych w związku z prawami wynikającymi z Akcji Oferowanych, w tym między innymi
wypłat ewentualnych dywidend, które wypłacane będą w złotych.
Ryzyko związane z interpretacją i zmianą przepisów polskiego prawa podatkowego związanych
z opodatkowaniem inwestorów
Polski system podatkowy podlega częstym zmianom, a praktyka organów skarbowych i orzecznictwo sądowe
cechuje brak jednolitości. Wobec powyższego, ryzyko powiązane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym
dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w związku z inwestowaniem w papiery wartościowe jest wyższe
aniżeli w pozostałych europejskich systemach prawnych. Nie można więc wykluczyć, że zmiana przepisów
podatkowych lub sposób interpretacji tych przepisów przez organy podatkowe nie przyniosą negatywnych
konsekwencji dla inwestorów, zwłaszcza w zakresie wysokości podatku dochodowego, co może mieć przełożenie
na realny zysk inwestora z inwestycji w Akcje Oferowane.
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Ryzyko związane z orzeczeniami uzyskanymi przeciwko Spółce lub członkom Zarządu przez jej akcjonariuszy
i wykonalnością tych orzeczeń
W wypadku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w przyszłości, akcjonariuszom Spółki będzie
przysługiwać prawo poboru akcji nowej emisji, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, o ile uchwała
Walnego Zgromadzenia nie pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. W
zakresie, w jakim prawo poboru przysługiwałoby akcjonariuszom Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, tacy
akcjonariusze mogą nie mieć możliwości wykonania prawa poboru, chyba że Spółka dokona rejestracji oferty
zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych lub taka rejestracja nie będzie wymagana na
podstawie jednego z wyjątków od obowiązku rejestracji. Ponadto, akcjonariusze Spółki w innych jurysdykcjach
mogą również podlegać ograniczeniom w wykonaniu przez nich prawa poboru. Spółka nie może zapewnić́, że
w przyszłości dokona rejestracji jakichkolwiek Akcji lub innych papierów wartościowych zgodnie z Amerykańską
Ustawą o Papierach Wartościowych albo zgodnie z przepisami jakiejkolwiek innej jurysdykcji poza Polską, jak
również że podejmie działania wymagane przez przepisy prawa właściwe według miejsca zamieszkania czy
siedziby akcjonariuszy poza Polską, w celu umożliwienia takim zagranicznym akcjonariuszom wykonania prawa
poboru. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariusze Spółki, którzy nie będą̨ mogli
wykonać ewentualnego prawa poboru, zgodnie z przepisami państwa swojej siedziby, powinni liczyć́ się̨
z możliwością̨ rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. Ponadto, mimo że w niektórych
jurysdykcjach akcjonariusze pozbawieni możliwości wykonania lub zbycia praw poboru są̨ uprawnieni do
rekompensaty, która odpowiada wartości tych praw, to w Polsce nie obowiązuje takie uprawnienie, co z kolei
oznacza, że posiadacze Akcji muszą wziąć pod uwagę to, że mogą nie otrzymać żadnej rekompensaty w związku
z brakiem możliwości zbycia lub wykonania praw poboru.
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ISTOTNE INFORMACJE
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 „Skróty i definicje”.
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, używane w Prospekcie terminy „Spółka”, „Emitent” i podobne określenia
odnoszą się wyłącznie do OncoArendi Therapeutics S.A. jako emitenta Akcji Oferowanych. Terminy „Emitent”
lub „Spółki z Grupy” dotyczą wyłącznie Spółki wraz ze Spółką Zależną. O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia
wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub kierownictwa odnoszą się do przekonań,
oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu.
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 aneksów do Prospektu zatwierdzonych przez KNF i komunikatów
aktualizujących do Prospektu oraz innymi informacjami przekazywanymi zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej
(zobacz podrozdział „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 lub Oferującego.
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 nie składają inwestorom żadnych zapewnień co do zgodności z prawem inwestycji
w Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe Spółki dokonywanej przez danego inwestora.
Oferujący działa w związku z Ofertą jedynie na rzecz Spółki i nie będzie traktować żadnego innego podmiotu,
w tym inwestorów, jako swojego klienta w związku z Ofertą. W szczególności Oferujący nie będzie
odpowiedzialny wobec takiego innego podmiotu za zapewnienie ochrony, jaka jest zapewniana ich klientom ani z
tytułu doradztwa w związku z Ofertą.
Zmiany do Prospektu
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 aneksów do Prospektu
lub w formie komunikatów aktualizujących zamieszczono poniżej. Ponadto poniżej zamieszczono informacje
o udostępnieniu do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w
sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt, informacji o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej
liczbie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.
Aneksy do Prospektu
Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF może podlegać zmianom
i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu lub w formie
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komunikatów aktualizujących. Zgodnie z regulacjami przywołanego aktu, Spółka, do dnia dopuszczenia Akcji
Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, będą zobowiązani do przekazania
KNF, a następnie do publicznej wiadomości, w formie aneksu do Prospektu, informacji zaistniałych po Dacie
Prospektu lub informacji, o których powzięli wiadomość po Dacie Prospektu, dotyczących: (i) istotnych błędów
lub niedokładności w treści Prospektu, (ii) znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Akcji
Oferowanych. Przekazanie do KNF aneksu do Prospektu powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch)
dni roboczych od powzięcia wiadomości o błędach lub niedokładnościach w treści Prospektu lub znaczących
czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie. KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do Prospektu, jeżeli
nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Konsekwencją
niezatwierdzenia aneksu do Prospektu może być wstrzymanie lub zakazanie rozpoczęcia Oferty, przerwanie jej
przebiegu lub wstrzymanie lub zakazanie procesu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
Jeżeli aneks do Prospektu zostanie udostępniony przez Spółkę po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się
od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, na
zasadach określonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej.
W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne będzie sporządzenie
aneksów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane jako odrębne dokumenty, wszystkie aneksy 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 aneksy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu publikacji
Prospektu.
Komunikaty aktualizujące
W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących organizacji lub prowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych,
a także dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie
uzasadniają sporządzenia aneksu do Prospektu, ale powodują zmianę treści Prospektu, Spółka będzie mogła
udostępnić informację o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie komunikatu aktualizującego do
Prospektu w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udostępnienie komunikatu następuje w sposób, w jaki
został udostępniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zostać jednocześnie przekazany do KNF.
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie oraz o Cenie Emisyjnej
Prospekt nie zawiera informacji o Cenie Akcji Oferowanych ani o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych
w Ofercie, jak również o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom
Instytucjonalnym. Informacje na temat Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
w Ofercie zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3
Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. Zgodnie z przewidywanym
harmonogramem Oferty powinno to nastąpić w dniu 28 marca 2018 r. Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje
Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości powyższych informacji, przysługiwać będzie
uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia
przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie.
Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej przeprowadzonej na
podstawie Prospektu powinni podjąć decyzję o nabyciu Akcji Oferowanych na podstawie uważnej analizy
Prospektu, wszystkich ewentualnych opublikowanych aneksów do Prospektu, komunikatów
aktualizujących oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz
o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych opublikowanych przez Spółkę i dokonanie ich wnikliwej analizy.
Prezentacja informacji finansowych i innych danych
Sprawozdania finansowe i inne dane finansowe w Prospekcie
Historyczne informacje finansowe obejmujące: (i) zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2015-2016
(„Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe”),(ii) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2017 r. („Śródroczne Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe”) oraz (iii) kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 9
miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r. („Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, a
łącznie ze Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym i Rocznym Skonsolidowanym
Sprawozdaniem Finansowym „Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”) zamieszczone w Prospekcie
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zostały sporządzone na potrzeby Oferty zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF UE”).
Niezależny biegły rewident Aleksandra Sasin (nr ewidencyjny 12728), w imieniu UHY ECA Audyt Sp. z o.o.
Sp.k. z siedzibą w Krakowie (przy ul. Moniuszki 50) („Firma Audytorska”), przeprowadziła (i) badanie
Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz wydała opinię z badania bez zastrzeżeń oraz (ii)
przegląd Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, w stosunku, do którego wydał raport bez
zastrzeżeń. Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie było przedmiotem badania ani przeglądu
biegłego rewidenta.
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 rozdziale „Wybrane historyczne informacje
finansowe” i należy je analizować łącznie z informacjami zawartymi w innych rozdziałach Prospektu, a w
szczególności w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”.
Odniesienia do przymiotnika „zbadane” używanego w stosunku do wyników finansowych Spółki za lata
zakończone 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2016 r. przedstawionych w Prospekcie oznaczają, że dane te
pochodzą z Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania 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 z Rocznego
Skonsolidowanego 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 pełnych
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
spowodowałaby wystąpienie znaczącej zmiany brutto sytuacji Emitenta.
Za wyjątkiem Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, Prospekt nie zawiera innych informacji,
które zostały zbadane przez biegłego rewidenta.
Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wskaźnikowa
W rozdziale „Wybrane historyczne informacje finansowe – Alternatywne Pomiary Wyników – analiza
wskaźnikowa” 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,
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UKE, 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 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, IMS 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 dokonywała 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 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 Oferujący nie przeprowadzali 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
Oferujący 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.
Prognozy wyników
Prospekt nie zawiera żadnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych
w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004.
Na Datę Prospektu, ze względu na specyfikę działalności Emitenta, Zarząd Emitenta zdecydował
o niesporządzaniu prognoz wyników finansowych. W przypadku sporządzenia prognoz wyników w późniejszym
terminie, Spółka dołączy prognozy wyników w formie aneksu do Prospektu.
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 „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej”, „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.
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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 „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” i „Czynniki ryzyka”,
oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego
i regulacyjnego, w którym Emitent działa.
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, aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu i informacją o ostatecznej
liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, Cenie Akcji Oferowanych, opublikowanymi zgodnie
z wymogami przewidzianymi w Ustawie o Ofercie Publicznej, informacje znajdujące się na stronie internetowej
Spółki, Oferującego lub informacje znajdujące się na stronach internetowych, do których zamieszczono
odniesienia na wskazanych stronach internetowych, nie stanowią części Prospektu.
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.
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

2015

4,184

4,358

3,982

4,261

2016

4,364

4,504

4,236

4,424

Styczeń 2017

4,370

4,416

4,329

4,331

Luty 2017

4,309

4,331

4,286

4,317

Marzec 2017

4,289

4,346

4,220

4,220

Kwiecień 2017

4,240

4,270

4,217

4,217

Maj 2017

4,202

4,225

4,174

4,174

Czerwiec 2017

4,210

4,244

4,178

4,227

Lipiec 2017

4,327

4,265

4,203

4,255

Sierpień 2017

4,265

4,285

4,242

4,262

Wrzesień 2017

4,271

4,285

4,236

4,309

Październik 2017

4,265

4,314

4,229

4,250

Listopad 2017

4,228

4,249

4,199

4,206

Grudzień 2017

4,204

4,222

4,171

4,171
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Kurs EUR/PLN
Kurs średni

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

Styczeń 2018

4,164

4,182

4,142

4,149

Luty 2018

4,166

4,202

4,147

4,178

Źródło: NBP.

W dniu 12 marca 2018 r. średni kurs wymiany EUR do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 4,1942 PLN za 1 EUR
(słownie: jedno euro).
Kurs wymiany USD do PLN
Kurs USD/PLN
Kurs średni

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

2015

3,773

4,040

3,555

3,901

2016

3,944

4,249

3,719

4,199

Styczeń 2017

4,114

4,227

4,045

4,045

Luty 2017

4,050

4,094

3,984

4,077

Marzec 2017

4,015

4,096

3,917

3,946

Kwiecień 2017

3,956

4,003

3,870

3,870

Maj 2017

3,801

3,884

3,718

3,735

Czerwiec 2017

3,747

3,809

3,706

3,706

Lipiec 2017

3,682

3,747

3,626

3,626

Sierpień 2017

3,610

3,646

3,537

3,582

Wrzesień 2017

3,584

3,668

3,524

3,652

Październik2017

3,628

3,680

3,590

3,653

Listopad 2017

3,601

3,665

3,528

3,554

Grudzień 2017

3,552

3,588

3,481

3,481

Styczeń 2018

3,415

3,500

3,330

3,331

Luty 2018

3,371

3,426

3,317

4,419

Źródło: NBP.

W dniu 12 marca 2018 r. średni kurs wymiany USD do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 3,4066 PLN za 1 USD
(słownie: jeden dolar).
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY
Wysokość szacowanych wpływów z Oferty
Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych (tj. po potrąceniu łącznych szacunkowych kosztów
i wydatków związanych z Ofertą w kwocie od około 3 mln PLN do około 4 mln PLN) wyniosą od około 53 mln
PLN do 66 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
przydzielonych inwestorom w Ofercie, Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty.
Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych oraz rzeczywistej
wielkości kosztów Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego
w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Informacje dotyczące wykorzystania wpływów z Oferty
Celem przeprowadzenia Oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji prac B+R
w rozwijanych programach do osiągnięcia optymalnego punktu transakcyjnego w przestrzeni okna
komercjalizacyjnego, czyli, dla większości prowadzonych programów B+R, przełomu I i II fazy badań
klinicznych. Zasoby finansowe i zakres kompetencji działów B+R Emitenta koncentrują się na badaniach
przedklinicznych oraz wczesnych fazach badań klinicznych. Na podstawie analiz transakcji zawieranych na rynku
farmaceutycznym we wskazaniach chorobowych, będących przedmiotem prac Emitenta, typowe okno na zawarcie
umów o charakterze opcyjnym, partneringowym lub licencyjnym obejmuje okres od późnych etapów badań
przedklinicznych, przez I fazę badań klinicznych, aż do zakończenia II fazy badań klinicznych. W związku z
powyższym, pozyskane z emisji akcji środki pieniężne mają, przede wszystkim, zabezpieczyć wkład własny do
wszystkich obecnie prowadzonych projektów, kontynuacji badań dla cząsteczek rozwijanych w obecnych
projektach oraz planowanych, nowych projektów B+R w latach 2018-2021, umożliwiając zrealizowanie celów
strategicznych Emitenta w budowaniu wartości firmy poprzez postępy prac B+R umożliwiających generowanie
przychodów z umów partneringowych i licencyjnych.
Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej Oferty zostaną przeznaczone na realizację następujących
strategicznych celów emisyjnych Emitenta:
Określenie celu emisyjnego
1.

Wartość środków

Finansowanie wkładów własnych na realizację prowadzonych obecnie projektów badawczo-

24-29 mln PLN

rozwojowych w ramach aktualnie podpisanych umów o dofinansowanie
2.

Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z obecnie

20-25 mln PLN

realizowanych programów o nowe wskazania zastosowania klinicznego, na które Emitent nie
uzyskał dofinansowania ze środków publicznych
3.

Finansowanie zupełnie nowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o nowe cele

9-12 mln PLN

terapeutyczne mających na celu rozwinięcie nowej klasy związków chemicznych
Razem

53-66 mln PLN

Źródło: Emitent.

Finansowanie wkładów własnych na realizację prowadzonych obecnie projektów badawczo-rozwojowych w
ramach aktualnie podpisanych umów o dofinansowanie
Zakładanym końcowym rezultatem większości projektów realizowanych przez Emitenta będzie wykazanie
bezpieczeństwa i wstępnego działania terapeutycznego na przełomie I/II fazy badań klinicznych z udziałem
pacjentów (ang. clinical proof-of-concept). Doprowadzenie rozwoju klinicznego produktów do etapu zakończenia
badań klinicznych I fazy pozwoli na określenie parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych
związku u pacjentów oraz na zbadanie jego potencjalnych efektów ubocznych przy podaniu w różnych dawkach.
To z kolei pozwoli na lepsze zdefiniowanie okna terapeutycznego i będzie podstawą do określenia dawek
terapeutycznych, które zostaną zastosowane w II i III fazie badań klinicznych. Uzyskanie wstępnego potwierdzenia
działania terapeutycznego opracowanych produktów u pacjentów, po zakończeniu I fazy badań klinicznych,
maksymalizuje szanse na skuteczną komercjalizację wyników projektów i uzyskanie z tego tytułu wysokich
przychodów w formie opłat licencyjnych i tantiem. Zamiarem Emitenta jest sprzedaż licencji na kandydata na lek
będącego wynikiem końcowym I/II fazy badań klinicznych. Komercjalizacja leku będzie najprawdopodobniej
dokonywana przez zbycie licencji na wyniki badań, w tym chronioną patentami własność intelektualną,
opracowane cząsteczki i ich zastosowania.
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Obecnie prowadzone projekty B+R wymagają łącznych nakładów w kwocie około 92 mln PLN. Intencją Emitenta
jest, aby środki pochodzące z Oferty stanowiły łącznie ok. 26-31% łącznych nakładów (tj. 24-29 mln PLN),
natomiast pozostałe środki, które Emitent zamierza przeznaczyć na sfinansowanie prowadzonych projektów B+R
pochodzić będą z dotacji oraz środków własnych Emitenta. Do Daty Prospektu Emitent sfinansował wkład własny
w kwocie 16,1 mln PLN.
Na Datę Prospektu Emitent realizuje następujące projekty:


Projekt z platformy chitynazowej (OATD-01) - „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na
innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit”. Termin zakończenia projektu to
31 grudnia 2019 roku. Łączne nakłady potrzebne na zrealizowanie (uzyskanie wstępnych wyników w
fazie drugiej badań klinicznych) projektu Emitent szacuje na ok. 7 mln PLN, z których Emitent planuje
finansować 2,0-2,5 mln PLN środkami z Oferty oraz pozostałą część ze środków pochodzących z dotacji
oraz środków własnych Emitenta.



Projekt z platformy chitynazowej (CHIT1) - „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii
idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę”. Zakończenie
projektu przewidziano na koniec 2020 roku. Łączne nakłady potrzebne na zrealizowanie projektu
(doprowadzenie co najmniej do etapu zakończonych badań klinicznych pierwszej fazy) Emitent szacuje
na ok. 14,5 mln PLN, z których Emitent planuje finansować 4,0-5 mln PLN środkami z Oferty oraz
pozostałą część ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych Emitenta.



Projekt z platformy chitynazowej (YKL-40) - „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii
przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40”. Projekt został rozpoczęty w
2017 roku, w związku z czym do końca trwania projektu planowane łączne nakłady na lata 2018-2021
Emitent szacuje na ok. 28 mln PLN, z których 6,5-8 mln PLN Emitent planuje sfinansować środkami z
Oferty oraz pozostałą część ze środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych Emitenta.



Projekt z platformy arginazowej (DIMUNO - OATD-02) - „Opracowanie nowych terapii opartych na
stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” kończący się w połowie 2018
roku, w ramach który potrzebne nakłady wyniosą 2 mln PLN, z czego Emitent planuje sfinansować ok.
0,5 mln PLN ze środków z Oferty a pozostałą część środkami pochodzącymi z dotacji oraz środków
własnych Emitenta. Nowy projekt z platformy arginazowej (OATD-02) – stanowiący kontynuację
projektu DIMUNO – „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w
immunoterapii przeciwnowotworowej”, co do którego umowa z NCBR została podpisana w dniu 29
listopada 2017 r., a który zakończy się w czerwcu 2020 r. Emitent w ramach kończącego się projektu
DIMUNO wyselekcjonował kandydata na lek (OATD-02) w terapii chorób nowotworowych i rozpoczął
wstępne prace nad określeniem profilu toksyczności związku oraz skalowalności syntezy. Dalsze prace
związane będą z zakończeniem fazy przedklinicznej oraz przeprowadzeniem pierwszej fazy badań
klinicznych, w tym w terapii łączonej z innym lekiem, obecnym już na rynku, należącym do grupy
inhibitorów punktu kontrolnego. Nakłady potrzebne na zrealizowanie projektu Emitent szacuje na ok. 40
mln PLN, w tym Emitent planuje sfinansować 11-13 mln PLN środkami z Oferty a pozostałą część
środkami z dotacji oraz ze środków własnych Emitenta.

Środki pozyskane w ramach emisji zwiększą kapitał obrotowy Spółki i zostaną wykorzystane do sfinansowania
wkładu własnego do obecnego portfela projektów badawczo-rozwojowych, aż do osiągnięcia optymalnego punktu
transakcyjnego w przestrzeni okna komercjalizacyjnego pozwalającego na zawarcie umów o charakterze
partneringowym lub licencyjnym. Emitent szacuje łączne nakłady potrzebne na realizację aktualnie prowadzonych
projektów badawczo-rozwojowych na ok. 92 mln PLN, z czego 24-29 mln PLN planuje sfinansować środkami
pozyskanymi z Oferty a pozostałą część środkami z dotacji oraz środkami własnymi Emitenta.
Zakładana jest pełna realizacja tego celu w czasie 3 lat od zakończenia Oferty.
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z obecnie
realizowanych programów o nowe wskazania zastosowania klinicznego, na które Emitent nie uzyskał
dofinansowania ze środków publicznych
Projekt, obecnie w obecnie w pierwszej fazie badań klinicznych, zakłada potwierdzenie efektu terapeutycznego
(czyli potwierdzenie efektu leczniczego u pacjentów z daną jednostką chorobową) OATD-01 lub selektywnego
inhibitora CHIT1 (docelowo OATD-03) w dodatkowych wskazaniach terapetycznych. Zgodnie ze strategią dla
związku OATD-01, Emitent planuje wykorzystać efekty lecznicze związku (przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe) dla innych chorób o tym podłożu. Wyniki badań translacyjnych wykorzystujących materiał
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pobrany od chorych na idiopatyczne włóknienie płuc oraz sarkoidozę sugerują potencjalną możliwość
zastosowania OATD-01 (lub OATD-03) w tych jednostkach chorobowych, które charakteryzują się silną ekspresją
białka CHIT1. W przypadku pozytywnych rezultatów projektu, OATD-01 (lub OATD-03) byłby pierwszym na
rynku lekiem na sarkoidozę, o nowym mechanizmie działania (first-in-class). Idiopatyczne włóknienie płuc i
sarkoidoza są chorobami rzadkimi (ang. orphan designation, tzw. wskazanie sieroce). Wdrożenie wyników
projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej na ukończenie badań klinicznych i
wprowadzenie leku na rynek światowy, w tym na terytorium Polski. Szacowane przez Emitenta nakłady potrzebne
do realizacji tego celu wynoszą ok. 56 mln PLN, z czego Emitent około 20-25 mln PLN zamierza sfinansować
środkami z Oferty a resztę środkami z dotacji lub umów partneringowych.
Emitent w zakresie projektów na nowe cele terapeutyczne zamierza złożyć w 2018 r. wnioski o przyznanie dotacji:
(i) do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) lub w ramach nowego programu uruchamianego przez
NCBR w zakresie dofinansowania kosztów II fazy badań klinicznych w drugim wskazaniu terapeutycznym dla
OATD-01 (IPF lub sarkoidoza).
Przedmiotowy cel jest uzależniony od realizacji projektu z platformy chitynazowej (OATD-01). Rozpoczęcie
realizacji tego celu emisyjnego planowane jest na drugą połowę 2019 roku.
Zakładana jest pełna realizacja tego celu w czasie 3 lat od zakończenia Oferty.
Zamiar wykorzystania w przyszłości, w horyzoncie 3-letnim, środków z emisji związany jest z charakterem
prowadzonych prac rozwojowych nad stworzeniem kandydata na lek. Proces odkrywania nowego leku jest
rozłożony w czasie i wymaga przejścia kilku etapów badawczych. Element ten jest również odzwierciedlony w
podpisanych przez Emitenta umowach na dofinansowanie poszczególnych prac badawczych z instytucjami
pośredniczącymi, przede wszystkim z NCBR. Ponadto przedmiotowe umowy na finansowanie publiczne
zobowiązują spółkę do posiadania wkładu własnego w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo sposób finasowania
poprzez refundację powoduję, ze Emitent musi posiadać odpowiedni poziom środków własnych umożliwiający
sfinansowanie każdego etapu badań, który następnie w postaci składanych wniosków o płatność jest refundowany
przez NCBR. Brak odpowiedniego poziomu gotówki na koncie utrudnia lub wręcz uniemożliwia Emitentowi
efektywne pozyskiwanie kolejnych grantów. Zakładane tempo wykorzystywania środków z Oferty opiera się na
założeniu, że Emitent skutecznie pozyska dofinansowanie do poszczególnych projektów na planowanym
poziomie, w związku z czym wkłady własne do projektów będą ograniczone tylko do części wymaganego wkładu
własnego w całkowite wydatki na prace B+R. W przypadku braku otrzymania dotacji lub otrzymania mniejszej
kwoty dotacji przez Emitenta, środki będą wykorzystywane szybciej niż zakładano. Planowana kwota z emisji
zapewnia zatem Emitentowi dostęp do finansowania potrzebnego na realizację bieżących projektów w przypadku
braku finansowania z innych źródeł, a także wyklucza ryzyko konieczności przeprowadzenia przez Emitenta nowej
emisji przy potencjalnie mniej korzystnych warunkach w niedalekiej przyszłości. Emitent na bieżąco monitoruje
swoją sytuację płynnościową. Posiadanie odpowiedniej rezerwy gotówkowej ogranicza ryzyko utracenia
płynności przez firmę i tym samym zapewnienia dalszej działalności firmy w przypadku niesprzyjających
wydarzeń tj. np. braku otrzymania dotacji lub większego niż zakładane zapotrzebowania gotówkowego. Horyzont
trzech lat jest również spójny z zakładanym harmonogramem komercjalizacji najbardziej zaawansowanych
projektów B+R, ponieważ po tym okresie Emitent spodziewa się wyższych kwotowo wpływów z tytułu podpisania
umów partneringowych lub licencyjnych. Pomimo, że pozyskanie środków z Oferty stanowi podstawowy i
preferowany wariant finansowania strategii rozwoju Emitenta, w przypadku pozyskania mniejszej niż zakładanej
ilości środków w wyniku przeprowadzonej Oferty, Emitent będzie finansował wkład wlasny z wykorzystaniem
emisji akcji w ramach oferty prywatnej (fundusze dedykowane w ramach PFR lub inne fundusze podwyższonego
ryzyka) lub od dużych firm farmaceutycznych w wyniku podpisania umowy opcyjnej/partneringowej). Emitent
prowadzi na bieżąco rozmowy z potencjalnymi partnerami na temat podpisania umowy opcyjnej/partneringowej,
ponieważ jest to podstawowym elementem działalności Emitenta.
Finansowanie zupełnie nowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o nowe cele terapeutyczne
mających na celu rozwinięcie nowej klasy związków chemicznych
Wykorzystując kompetencje w projektowaniu i rozwijaniu potencjalnych nowych leków immuno-onkologicznych
Emitent prowadzi badania wstępne nad cząsteczkami hamującymi procesy związane z metabolizmem
nowotworów. Jednocześnie Emitent rozwija platformę do farmakologicznej eksploracji terapeutycznych celów
nieenzymatycznych. Stanowią one ponad 70% nowych potencjalnych celów molekularnych w onkologii oraz
immunologii. Ekspertyza Emitenta w tym obszarze umożliwia realizację projektów o unikalnym i nowatorskim
podejściu prowadzącym do opracowania nowych leków first-in-class.
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Realizacja powyższego celu emisyjnego w postaci rozpoczęcia nowych projektów badawczo-rozwojowych ma na
celu wzmocnienie pozycji Grupy na rynku oraz przyspieszy ekspansję Spółki na rynkach zagranicznych,
prowadząc do zwiększenia obecności Emitentana rynku globalnym, a tym samym wzrostu skali działalności
Emitenta.
Emitent planuje wykorzystać wpływy z Oferty na sfinansowanie następujących prac badawczych:
Projekt rozwoju leku, który celuje w białka odgrywające istotną rolę w rozwoju nowotworów. Realizując strategię
cyklicznego tworzenia nowych programów badawczych w fazie eksploracyjnej, Emitent rozpoczął wstępne prace
badawcze, mające na celu poszukiwanie nowych związków blokujących te białka. Emitent w chwili obecnej jest
na etapie walidacji testów przesiewowych do badania aktywności in vitro inhibitorów wybranego białka. Po
osiągnięciu pierwszego kamienia milowego w postaci wyboru związku wiodącego blokującego zwalidowany cel
terapeutyczny, Emitent szacuje łączne nakłady potrzebne na realizację nowych projektów badawczo-rozwojowych
na ok. 40 mln PLN, z czego 9-12 mln PLN planuje sfinansować środkami pozyskanymi z Oferty a resztę środkami
z dotacji. Realizacja celu emisyjnego w postaci rozpoczęcia nowych projektów badawczo-rozwojowych jest w
ocenie Spółki szansą na wzrost dywersyfikacji produktowej, dodatkowy wzrost potencjału komercyjnego,
wynikający z opracowania kolejnych kandydatów na leki, w szczególności w obszarze chorób sierocych
(rzadkich). Emitent w zakresie projektów na nowe cele terapeutyczne zamierza złożyć w 2018 r. wnioski o
przyznanie dotacji: (i) do NCBR w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR 1.1.1, tzw.
„Szybka Ścieżka”) lub InnoNeuroPharm, w zakresie rozwoju kolejnego programu B+R w oparciu o zupełnie nowe
cele terapeutyczne w leczeniu nowotworów.
Pomimo, że pozyskanie środków z Oferty stanowi podstawowy i preferowany wariant finansowania strategii
rozwoju Emitenta, w przypadku pozyskania mniejszej niż zakładanej ilości środków w wyniku przeprowadzonej
Oferty, Emitent będzie finansował wkład wlasny z wykorzystaniem emisji akcji w ramach oferty prywatnej
(fundusze dedykowane w ramach PFR lub inne fundusze podwyższonego ryzyka) lub od dużych firm
farmaceutycznych w wyniku podpisania umowy opcyjnej/partneringowej). Emitent prowadzi na bieżąco rozmowy
z potencjalnymi partnerami na temat podpisania umowy opcyjnej/partneringowej, ponieważ jest to podstawowym
elementem działalności Emitenta.
Przedmiotowy cel nie jest uzależniony od realizacji celów emisyjnych wskazanych w punktach 1 i 2. Programy w
ramach trzeciego celu stanowić będą odrębne programy badawcze dotyczące innych celów biologicznych (białek)
w oparciu o inne mechanizmy działania. Rozpoczęcie celu emisyjnego planowane jest na 2019 i będzie on
prowadzony równolegle z pozostałymi celami emisyjnymi.
Zakładana jest pełna realizacja tego celu w czasie 3 lat od zakończenia Oferty w postaci rozpoczęcia nowych
projektów badawczych i rozwoju nowych kandydatów na leki. Planowane wydatkowanie środków z emisji w
horyzoncie 3-letnim związane jest z naturą prowadzonych prac rozwojowych. Proces odkrywania i rozwoju
nowego leku jest rozłożony w czasie i wymaga przejścia kilku kolejnych etapów badawczych. Element ten jest
również odzwierciedlony w podpisanych przez Emitenta umowach na dofinansowanie poszczególnych prac
badawczo-rozwojowych z instytucjami pośredniczącymi, przede wszystkim z NCBR. Umowy są podpisywane na
całość wymaganego finansowania projektu, ale uwzględniają w harmonogramie rozłożenie kwot dofinansowania
w czasie. Zgodnie z tymi umowami Emitent został zobowiązany do posiadania całości wkładu własnego
niezbędnego do realizacji każdego z projektów.
W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Emitenta, jak
i zewnętrznych, tj. niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację wyżej
wymienionych celów w założonym czasie lub wyniki analizy opłacalności poszczególnych projektów badawczorozwojowych wskażą na wyższe korzyści ekonomiczno-finansowe, Emitent rozważy możliwość (i) przesunięć
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 Emitent będzie
informował uczestników rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emitent zaznacza jednak, że dokonywanie
zmian w zakresie celów emisji opisanych powyżej nie jest jego intencją.
Do realizacji celów emisyjnych nie będą konieczne dodatkowe źródła finansowania, za wyjątkiem spodziewanego
pozyskania dotacji na rozwój nowych projektów ze źródeł publicznych (środki UE lub krajowe). Powyższe cele
emisji będą realizowane bezpośrednio przez Emitenta. Zamiarem Emitenta nie jest realizowanie celów emisyjnych
za pośrednictwem innych podmiotów.
Do czasu pełnego wykorzystania wpływów z emisji, zgodnie z planami w tym zakresie, Emitent będzie lokować
środki w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Państwa.
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W przypadku uzyskania przez Emitenta wpływów niższych niż planowane, Emitent nie przewiduje odstąpienia od
realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych. W takim przypadku, Emitent będzie finansował realizację wyżej
wymienionych celów z wykorzystaniem innych źródeł kapitału obcego (pozyskanych np. w wyniku emisji
papierów dłużnych lub podpisania umowy opcyjnej/partneringowej). Ewentualnie Emitent może dokonać redukcji
wydatków w ramach poszczególnych celów emisyjnych opóźniając jednocześnie ich rozpoczęcie lub postępy prac
badawczo-rozwojowych.
W przypadku uzyskania przez Emitenta wpływów wyższych niż planowane, Grupa Emitenta przeznaczy je na
sfinansowanie kolejnych etapów badań w prowadzonych lub w planowanych do realizacji projektach badawczorozwojowych Emitenta. Prawdopodobne jest również rozszerzenie zakresu badań poprzez uwzględnienie
dodatkowych zastosowań terapeutycznych dla obecnie rozwijanych kandydatów na leki. Do momentu
wykorzystania wszystkich środków uzyskanych w ramach w emisji Akcji Oferowanych, Emitent może
przejściowo lokować środki uzyskane z emisji Akcji Oferowanych na lokatach bankowych lub w bezpieczne
instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (np. obligacje Skarbu Państwa). Środki pozyskane z emisji Akcji
Oferowanych nie będą wykorzystane do spłaty kredytów, pożyczek lub obligacji. Nie jest możliwe przedstawienie
przez Emitenta w Dacie Prospektu bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystania środków
pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych.
Emitent 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. „Czynniki ryzyka
– Ryzyka związane z działalnością Emitenta – Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub
znaczącej ich zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana”).
Emitent nie planuje zmiany celów przeznaczenia wpływów z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty, lecz
zastrzega sobie prawo do takiej zmiany, w przypadku, gdyby realizacja wskazanych celów okazała się niemożliwa
lub niecelowa, bądź wystąpiłyby okoliczności lub zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na działalność Spółki.
Emitent nie może wykluczyć, że zakładane cele nie ulegną zmianie na Datę Prospektu. W przypadku zmiany takich
celów, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie aneksu do
niniejszego Prospektu (w przypadku zmiany celów emisji w terminie ważności niniejszego Prospektu), bądź w
formie raportu bieżącego (w przypadku zmiany celów emisji po upływie terminu ważności niniejszego Prospektu)
na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY
Dane historyczne na temat dywidendy
Zgodnie z historycznymi danymi finansowymi Spółki, do Daty Prospektu Spółka, z uwagi na wykazywane straty
finansowe Spółka nie wypłacała dywidendy.
W dniu 16 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie pokrycia straty
Spółki, zgodnie z którą strata netto w wysokości 167.094,89 PLN poniesiona w roku obrotowym 2015 miała zostać
pokryta z przyszłych zysków Spółki. W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę
nr 7 w sprawie pokrycia straty Spółki, zgodnie z którą strata netto w wysokości 2.482.060,62 PLN poniesiona w
roku obrotowym 2016 miała zostać pokryta z przyszłych zysków Spółki.
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.
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.
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 zgodnie z postanowieniami prawa lub Statutu powinny zostać
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy znajdują się w rozdziale „Prawa i obowiązki związane
z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie - Prawa i obowiązki związane z Akcjami - Dywidenda”. 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 Akcji Oferowanych 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 Akcji Oferowanych od dnia ich zapisania na
rachunkach papierów wartościowych) Akcji Oferowanych.
Informacje w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu dywidendy znajdują się w
rozdziale „Opodatkowanie – Opodatkowanie podatkiem od dochodów osób fizycznych oraz podatkiem
dochodowym od osób prawnych”.
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziałach
„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” oraz „Wybrane historyczne informacje finansowe”, jak również
z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu.
Oświadczenie o kapitale obrotowym
Zarząd Emitenta oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę jest
wystarczający dla pokrycia przez Grupę bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co najmniej
12 miesięcy od Daty Prospektu. Oświadczenie o kapitale obrotowym zostało złożone przez Zarząd Emitenta w
oparciu o posiadane obecnie środki (w wysokości 11,5 mln PLN na Datę Prospektu), jakimi dysponuje Grupa,
planowane średniomiesięczne wydatki niepokryte dotacjami na najbliższe 12 miesięcy wynoszą około 900 tys.
PLN bez uwzględniania środków, które Emitent zamierza pozyskać z Oferty. Pomimo, że pozyskanie środków z
Oferty stanowi podstawowy i preferowany wariant finansowania strategii rozwoju Emitenta, w przypadku
pozyskania mniejszej niż zakładanej, minimalnej ilości środków w wyniku Oferty tj. 53 mln PLN, Emitent będzie
finansował realizację celów emisyjnych z wykorzystaniem innych źródeł, w tym kapitału obcego (pozyskanych
np. od inwestorów rynku kapitału dłużnego (instytucjonalnych i/lub indywidualnych) w wyniku emisji papierów
dłużnych). Podstawowym źródłem finansowania będzie również emisja kapitału akcyjnego dla dotychczasowych
oraz nowych inwestorów w ramach kolejnej rundy prywatnej lub pozyskanie kapitału od dużych firm
farmaceutycznych w wyniku podpisania umowy opcyjnej/partneringowej). Na Datę Prospektu Emitent nie posiada
inwestorów gotowych objąć nowe akcje ani nie podpisał umowy opcyjnej/partneringowej z zewnętrznym
partnerem.
Kapitalizacja i zadłużenie
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Grupy na dzień 31 stycznia 2018 r.
Na dzień
31 stycznia 2018 r.
Kapitalizacja i zadłużenie
Zadłużenie długoterminowe

(w tys. PLN)

1

141

Zabezpieczone

0

Gwarantowane

0

Niezabezpieczone

141

Zadłużenie krótkoterminowe

3 101

Zabezpieczone

0

Gwarantowane

0

Niezabezpieczone

3 101

Kapitały własne ogółem

29 484

Kapitał akcyjny

117

Kapitał zapasowy

34 246

Niepodzielony wynik finansowy

(4 879)

Krótkoterminowe i długoterminowe zadłużenie finansowe oraz kapitał własny ogółem

32 726

1 Zadłużenie długoterminowe z wyjątkiem bieżącej części zadłużenia długoterminowego
Źródło: Emitent.
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Na dzień
31 stycznia 2018 r.
Kapitalizacja i zadłużenie

(w tys. PLN)

Zadłużenie finansowe netto:
A. Środki pieniężne

12 512

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych:

0

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

D. Płynność (A+B+C)

12 512

E. Bieżące należności finansowe

1 284

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

0

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

0

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

3 101

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)

3 101

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)*

(10 695)

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

0

L. Wyemitowane obligacje

0

M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki

0

N. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe

0

O. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M+N)

0

P. Zadłużenie finansowe netto (J+O)

(10 695)

Źródło: Emitent.
* Z uwagi na fakt, że gotówka oraz należności są wyższe od zobowiązań zadłużenie finansowe netto wyrażone jest wartością ujemną

Od dnia 31 stycznia 2018 r. do Daty Prospektu nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w kapitalizacji, zadłużeniu
ani płynności Spółki inne niż wynikające z normalnej działalności operacyjnej Emitenta.
Zadłużenie pośrednie i warunkowe
Informacje na temat zadłużenia pośredniego i warunkowego znajdują się w rozdziale „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej – Zobowiązania i aktywa warunkowe”.
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale powinno się analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi
w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” 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 dnia lub na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015 r., które pochodzą ze Skonsolidowanego
Rocznego Sprawozdania Finansowego, (ii) wybrane historyczne informacje finansowe za odpowiednio okres
sześciu miesięcy zakończony dnia lub na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz 30 września 2017 r., które pochodzą ze
Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, (iii) wybrane historyczne informacje finansowe za
odpowiednio okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia lub na dzień 30 września 2016 r. oraz 30 września 2017
r., które pochodzą z Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz (iv) wybrane dane
operacyjne i wskaźniki finansowe Grupy na wskazane poniżej daty lub za wskazane poniżej okresy.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.
oraz 31 grudnia 2015 r.
Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
we wskazanych okresach.
Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2016

31 grudnia 2015

(tys. PLN)
(zbadane)
Przychody ze sprzedaży

6,60

5,40

1.286,11

699,78

325,88

300,86

1.618,59

1.006,04

-

-

Amortyzacja

71,18

40,69

Zużycie materiałów i energii

56,84

58,41

Usługi obce

979,81

618,31

Wynagrodzenia

834,80

574,24

Koszty świadczeń pracowniczych

149,85

90,17

Podatki i opłaty

161,54

18,34

1.889,00

399,33

-

-

Przychody z tytułu dotacji
Pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów

Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Inne

-

-

Razem koszty z działalności operacyjnej

4.143,02

1.799,49

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(2.524,43)

(793,46)

134,07

275,29

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w
wartościach godziwych przez wynik
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

33,94

40,94

(2.424,29)

(559,11)

-

-

(2.424,29)

(559,11)

-

-

(2.424,29)

(559,11)

Działalność zaniechana

-

-

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

0,00

(2.424,29)

(559,11)

ZYSK (STRATA) NETTO
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Zysk (strata) netto przypadający:

-

-

Akcjonariuszom jednostki dominującej

-

-

Udziałom niedającym kontroli

-

-

Pozostałe całkowite dochody netto

-

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

3,43

3,02

Pozostałe całkowite dochody netto razem

3,43

3,02

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(2.420,86)

(556,09)

Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do
rachunku zysków i strat:

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. oraz
30 czerwca 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
we wskazanych okresach.
Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2017

30 czerwca 2016

(tys. PLN)
(niezbadane)
Przychody ze sprzedaży

2,00

4,60

Przychody z tytułu dotacji

383,73

322,22

Pozostałe przychody operacyjne

144, 71

319,91

Razem przychody z działalności operacyjnej

530,43

646,72

-

-

Amortyzacja

37,45

48,38

Zużycie materiałów i energii

42,91

34,51

Usługi obce

377,84

528,52

Wynagrodzenia

429,78

344,72

Koszty świadczeń pracowniczych

145,25

61,82

Podatki i opłaty

150,17

128,03

Pozostałe koszty

193,03

202,36

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

-

Inne

-

-

Razem koszty z działalności operacyjnej

1.376,44

1.348,33

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(846,00)

(701,61)

108,87

120,61

24,27

29,54

(761,40)

(610,54)

-

-

(761,40)

(610,54)

-

-

(761,40)

(610,54)

-

-

Zmiana stanu produktów

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w
wartościach godziwych przez wynik
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
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Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

0,00

(761,40)

(610,54)

Zysk (strata) netto przypadający:

-

-

Akcjonariuszom jednostki dominującej

-

-

Udziałom niedającym kontroli

-

-

Pozostałe całkowite dochody netto

-

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

(7,64)

1,81

Pozostałe całkowite dochody netto razem

(7,64)

1,81

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(769,04)

(608,72)

ZYSK (STRATA) NETTO

Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do
rachunku zysków i strat:

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r. oraz
30 września 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
we wskazanych okresach.
Okres 9 miesięcy zakończony
30 września 2017

30 września 2016

(tys. PLN)
(niezbadane)
Przychody ze sprzedaży

4,50

5,60

Przychody z tytułu dotacji

916,16

771,72

Pozostałe przychody operacyjne

144,05

320,72

1.064,71

1.098,03

-

-

Amortyzacja

46,02

60,15

Zużycie materiałów i energii

56,19

45,83

Usługi obce

623,57

691,97

Wynagrodzenia

675,30

551,44

Koszty świadczeń pracowniczych

194,33

100,17

Podatki i opłaty

172,92

143,66

Pozostałe koszty

257,93

264,50

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

-

Inne

-

-

Razem koszty z działalności operacyjnej

2.026,26

1.857,72

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(961,54)

(759,69)

165,55

127,66

28,02

30,12

(824,01)

(662,15)

-

-

Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w
wartościach godziwych przez wynik
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Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(824,01)

(662,15)

-

-

(824,01)

(662,15)

Działalność zaniechana

-

-

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

(824,01)

(662,15)

Zysk (strata) netto przypadający:

-

-

Akcjonariuszom jednostki dominującej

-

-

Udziałom niedającym kontroli

-

-

Pozostałe całkowite dochody netto

-

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

2,96

(1,04)

Pozostałe całkowite dochody netto razem

2,96

(1,04)

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(821,04)

(663,18)

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

ZYSK (STRATA) NETTO

Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do
rachunku zysków i strat:

Źródło: Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wybrane skonsolidowane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej Grupy na dzień
31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r.
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzień
31 grudnia 2016

31 grudnia 2015
(tys. PLN)
(zbadane)

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2.558,59

1.115,88

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

Wartość firmy

-

-

9.897,48

7.438,33

55,48

23,55

Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach powiązanych

-

-

7,69

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

Pozostałe aktywa

-

-

12.519,23

8.577,75

-

-

1,87

21,37

465,66

1.233,58

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego

-

-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności
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Pozostałe aktywa

1,79

0,68

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2.526,48

6.687,94

Aktywa obrotowe razem

2.995,78

7.943,56

15.515,02

16.521,32

Aktywa razem
Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat kapitałów własnych i zobowiązań Grupy na wskazane w niej
daty.
Na dzień
31 grudnia 2016

31 grudnia 2015

(tys. PLN)
(zbadane)
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Wyniki lat ubiegłych
Zysk (strata) netto

29,50

29,50

-

-

-

-

16.390,11

16.390,11

-

-

3,43

3,02

(991,46)

(435,38)

(2.424,29)

(559,11)

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi
jako przeznaczone do zbycia

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

-

-

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

-

-

13.007,28

15.428,14

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

7,69

-

41,69

-

-

-

Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

-

-

49,38

-

-

-

1.132,65

764,30

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

155,45

-

Przychody przyszłych okresów

950,81

312,09

Pozostałe zobowiązania

219,44

16,79

Zobowiązania krótkoterminowe razem

2.458,36

1.093,17

Zobowiązania razem

2.507,74

1.093,17

15.515,02

16.521,32

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Pasywa razem
Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.
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Wybrane skonsolidowane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej Grupy na dzień
30 czerwca 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzień
30 czerwca 2017

31 grudnia 2016

(tys. PLN)
(niezbadane)
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2.454,46

2.558,59

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

Wartość firmy

-

-

14.830,08

9.897,48

111,41

55,48

-

-

7,69

7,69

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

Pozostałe aktywa

-

-

17.403,64

12.519,23

-

-

21,85

1,87

621,44

465,66

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

Bieżące aktywa podatkowe

-

-

4,06

1,79

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14.046,55

2.526,48

Aktywa obrotowe razem

14.693,89

2.995,78

Aktywa razem

32.097,53

15.515,02

Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach powiązanych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności

Pozostałe aktywa

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat kapitałów własnych i zobowiązań Grupy na wskazaną w niej
datę.
Na dzień
30 czerwca 2017

31 grudnia 2016

(tys. PLN)
(niezbadane)
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

116,70

29,50

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

Akcje własne

-

-

34.246,31

16.390,11

-

-

(7,64)

3,43

Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
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Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)

(3.412,32)

(991,46)

(761,40)

(2.424,29)

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi
jako przeznaczone do zbycia

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

-

-

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

-

-

30.181,65

13.007,28

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

Zysk (strata) netto

Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego

7,69

7,69

41,69

41,69

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

49,38

49,38

Rezerwy długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

-

961,21

1.132,65

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

Bieżące zobowiązania podatkowe

-

-

22,85

155,45

558,86

950,81

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

323,58

219,44

1.866,50

2.458,36

1.915,88

2.507,74

32.097,53

15.515,02

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Wybrane skonsolidowane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej Grupy na dzień
30 września 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzień
30 września 2017

31 grudnia 2016

(tys. PLN)
(niezbadane)
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2.536,37

2.558,59

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

Wartość firmy

-

-

14.546,75

9.897,48

98,82

55,48

-

-

7,69

7,69

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

Pozostałe aktywa

-

-

Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
77

Aktywa trwałe razem

17.189,62

12.519,23

-

-

24,38

1,87

1.049,09

465,66

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego

-

-

5,02

1,78

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14.269,45

2.526,48

Aktywa obrotowe razem

15.347,94

2.995,78

Aktywa razem

32.537,56

15.515,02

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności

Pozostałe aktywa

Źródło: Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat kapitałów własnych i zobowiązań Grupy na wskazaną w niej
datę.
Na dzień
30 września 2017

31 grudnia 2016

(tys. PLN)
(niezbadane)
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Wyniki lat ubiegłych

116,70

29,50

-

-

-

-

34.246,31

16.390,11

-

-

2,96

3,43

(3.412,32)

(991,46)

(824,01)

(2.424,29)

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi
jako przeznaczone do zbycia

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

-

-

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

-

-

30.129,64

13.007,28

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

Zysk (strata) netto

Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego

7,69

7,69

41,69

41,69

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

49,38

49,38

Rezerwy długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
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-

-

1.438,98

1.132,65

-

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

-

-

22,85

155,45

Przychody przyszłych okresów

571,73

950,81

Pozostałe zobowiązania

324,98

219,44

Zobowiązania krótkoterminowe razem

2.358,55

2.458,36

Zobowiązania razem

2.407,92

2.507,74

32.537,56

15.515,02

Rezerwy krótkoterminowe

Pasywa razem
Źródło: Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.
oraz 31 grudnia 2015 r.
Poniższa tabela przedstawia wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych we
wskazanych okresach.
Okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2016

31 grudnia 2015

(tys. PLN)
(zbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(2.424,29)

(559,11)

983,61

(971,13)

-

-

(1.286,11)

(699,78)

71,18

40,69

-

-

1,92

-

-

-

787,42

(847,72)

-

-

571,01

386,81

-

-

Zmiana stanu rezerw

204,83

-

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

638,73

146,31

(8,80)

(0,46)

3,43

3,02

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(1.440,69)

(1.530,24)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-

-

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

-

-

(2.966,70)

(1.206,80)

(11.596,84)

(11.171,45)

Zakup dotowanych środków trwałych

-

-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą
praw własności
Wydatki z dotacji na koszty
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy, netto
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

Zmiana pozostałych aktywów
Pozostałe

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na niezakończone prace rozwojowe
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Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

-

-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

-

-

Dywidendy otrzymane

-

-

Odsetki otrzymane

-

-

Spłata udzielonych pożyczek

-

-

Udzielenie pożyczek

-

-

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

-

(14.563,54)

(12.378,25)

-

12.000,50

11.844,68

6.310,52

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

1.000,00

-

(1.000,00)

-

-

-

(1,92)

-

-

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

11.842,76

18.311,02

Zmiana stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(4.161.46)

4.402,53

6.687,94

2.285,41

-

-

2.526,48

6.687,94

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Wpływy z tyt. dotacji

Spłata pożyczek/kredytów
Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału
Odsetki zapłacone
Pozostałe

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na koniec okresu sprawozdawczego
Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. oraz
30 czerwca 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych we
wskazanych okresach.
Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2017 30 czerwca 2016
(tys. PLN)
(niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy
Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą
praw własności
Wydatki z dotacji na koszty
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne

Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
80

(761,40)

(610,54)

(1.225,16)

944,65

-

-

(383,73)

(322,21)

37,45

48,38

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

Odsetki i dywidendy, netto

-

(101,36)

(19,80)

-

-

(175,76)

861,18

-

-

(67,29)

(135,06)

-

-

Zmiana stanu rezerw

(132,60)

-

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

(391,96)

514,73

Zmiana pozostałych aktywów

(2,27)

(2,56)

Pozostałe

(7,63)

-

(1.986,56)

334,12

-

-

(664,94)

(2.290,42)

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na niezakończone prace rozwojowe

(10.039,77)

(5.294,36)

Zakup dotowanych środków trwałych

-

-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

-

-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

-

-

Dywidendy otrzymane

-

-

101,36

19,80

Spłata udzielonych pożyczek

-

-

Udzielenie pożyczek

-

-

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

-

(10.603,35)

(7.564,98)

Odsetki otrzymane

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji

17.943,40

Wpływy z tyt. dotacji

6.166,58

4.006,90

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

-

-

Spłata pożyczek/kredytów

-

-

Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału

-

-

Odsetki zapłacone

-

Pozostałe

-

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

24.109,98

4.006,90

Zmiana stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

11.520,08

(3.223,97)

2.526,48

6.687,94

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego
Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.
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-

1,81

14.046,55

3.465,78

Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r. oraz
30 września 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych we
wskazanych okresach.
Okres 9 miesięcy zakończony
30 września 2017 30 września 2016
(tys. PLN)
(niezbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(824,01)

(662,15)

(1,576.17)

1,379,35

-

-

(916,16)

(771,72)

46,02

60,15

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

-

Odsetki i dywidendy, netto

-

1,92

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej

-

-

(605,95)

998,72

-

-

411,87

(198,51)

0,00

0,00

Zmiana stanu rezerw

(132,60)

-

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

(379,08)

1.292,13

(3,24)

(2,32)

2,96

(1,04)

(2.400,18)

717,19

-

-

(1.120,86)

(2.319,92)

(14.221,39)

(8.941,86)

Zakup dotowanych środków trwałych

-

-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

-

-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

-

-

Dywidendy otrzymane

-

-

Odsetki otrzymane

-

-

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą
praw własności
Wydatki z dotacji na koszty
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

Zmiana pozostałych aktywów
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na niezakończone prace rozwojowe
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Spłata udzielonych pożyczek

-

-

Udzielenie pożyczek

-

-

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

-

(15.342,24)

(11.261,78)

-

-

Wpływy z tytułu emisji akcji

17.943,40

-

Wpływy z tyt. dotacji

11.541,99

8.463,20

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

-

1.000,00

Spłata pożyczek/kredytów

-

(1.000,00)

Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału

-

-

Odsetki zapłacone

-

(1,92)

Pozostałe

-

-

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

29.485,39

8.461,28

Zmiana stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

11.742,97

(2.083,29)

2.526,48

6.687,94

-

-

14.269,44

4.604,64

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego
Źródło: Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Miary finansowe nieoparte na MSSF UE
Niektóre miary finansowe przedstawione w Prospekcie („Wybrane Wskaźniki Finansowe”), nie są wyraźnie
zdefiniowane w ramach MSSF UE oraz nie pochodzą ze sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego
rewidenta i zostały przygotowane przez Zarząd. Miary te zostały zaprezentowane w niniejszym Prospekcie,
ponieważ zaliczają się one do miar stosowanych przez Zarząd w celu oceny wyników finansowych Grupy i w jego
ocenie często wykorzystywane są przez analityków i inwestorów na rynku papierów wartościowych oraz inne
zainteresowane osoby do przeprowadzania własnych ocen. Miary te nie mogą być porównywalne do stosowanych,
podobnie nazywanych miar innych podmiotów na rynku i nie są miarami zgodnymi z MSSF UE. Z tego względu
nie należy uważać takich miar za alternatywne wobec zysku (straty) netto, wyniku na działalności operacyjnej oraz
innych miar zgodnych z MSSF UE.
Mając powyższe na uwadze, zaleca się dokonanie oceny każdej korekty uwzględnionej w prezentacji Wybranych
Wskaźników Finansowych na MSSF UE oraz tego, czy wydają się one właściwe (zob. Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe Grupy wraz z informacją dodatkową (notami), które zamieszczono w innych częściach
Prospektu).
Wybrane Wskaźniki Finansowe
Przedstawione w niniejszym podrozdziale Wybrane Wskaźniki Finansowe stanowią alternatywne pomiary
wyników (ang. Alternative Performance Measures) („APM”), w rozumieniu wytycznych ESMA z dnia 5
października 2015 r., mających zastosowanie w związku z alternatywnymi pomiarami wyników ujawnianymi
przez emitentów lub osoby odpowiedzialne za prospekt emisyjny w momencie publikacji informacji regulowanych
i prospektów (oraz suplementów). Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego
rewidenta, powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe i rozpatrywanie łącznie ze Sprawozdaniami
Finansowymi Grupy. W ocenie Grupy inne dane finansowe lub wskaźniki finansowe prezentowane w niniejszym
Prospekcie nie stanowią APM.
Poniższa tabela przedstawia definicje APM wykorzystywanych przez Zarząd oraz uzasadnienie ich zastosowania.
Nazwa APM
Wskaźnik płynności bieżącej

Definicja

Zastosowanie

Grupa definiuje płynność bieżącą jako aktywa
obrotowe na koniec danego okresu / zobowiązania
krótkoterminowe na koniec danego okresu

Wskaźnik płynności bieżącej wskazuje na
potencjalną zdolność Grupy do spłaty
bieżących
zobowiązań
za
pomocą
krótkoterminowych aktywów.
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Nazwa APM

Definicja

Zastosowanie

Wskaźnik obciążenia majątku
zobowiązaniami

Grupa obciążenie majątku spółki zobowiązaniami
jako iloraz różnicy sumy pasywów i kapitałów
własnych do sumy aktywów na koniec danego
okresu

Wskaźnik zadłużenia majątku wskazuje na
poziom długu w działalności firmy. Niskie
wartości wskaźnika (poniżej 50%) wskazują na
zdolność do samofinansowania swojej
działalności.

Rentowność aktywów
operacyjna (ROA)

Grupa definiuje rentowność aktywów operacyjną
jako zysk bądź stratę operacyjną na koniec danego
okresu / aktywów ogółem na koniec danego okresu

Wskaźnik rentowności aktywów operacyjnej
wskazuje jaka jest rentowność wszystkich
aktywów
Grupy
w
stosunku
do
wypracowanego zysku.

Rentowność kapitału (ROE)

Grupa definiuje rentowność kapitału jako zysk
bądź stratę operacyjną na koniec danego okresu /
kapitałów własnych ogółem na koniec danego
okresu

Wskaźnik rentowności kapitału wskazuje na
stopę zwrotu z zainwestowanego przez
akcjonariuszy Grupy kapitału.

Źródło: Grupa.

Poniższa tabela przedstawia wyniki APM wykorzystywanych przez Zarząd przy analizie działalności gospodarczej
Grupy we wskazanych okresach.
Rok zakończony
31 grudnia 2016

31 grudnia 2015

(niezbadane)
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik obciążenia majątku
zobowiązaniami
Rentowność
operacyjna (ROA)

aktywów

Rentowność kapitału (ROE)

Okres 6 miesięcy
zakończony

Okres 9 miesięcy
zakończony

30 czerwca 2017

30 września 2017

(niezbadane)

(niezbadane)

1,2

7,3

7,9

6,5

16,2%

6,6%

6,0%

7,4%

(15,6)%

(3,4)%

(2,4)%

(2,5)%

(18,6)%

(3,6)%

(2,5)%

(2,7)%

Źródło: Grupa.
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
Poniższe omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy zostało sporządzone na podstawie skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów finansowych Grupy za rok zakończony lub na dzień 31 grudnia
2016 i 31 grudnia 2015 r. oraz za okres 9 miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r. i powinno być
analizowane z uwzględnieniem innych informacji finansowych znajdujących się w pozostałych rozdziałach
niniejszego Prospektu (zob. „Istotne informacje−Prezentacja informacji finansowych i innych danych”).
Omówienie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości i szacunki, które odzwierciedlają aktualne poglądy
i opinie Zarządu i ze względu na swój charakter wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki
Spółki mogą różnić się w sposób istotny od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości
na skutek czynników omówionych poniżej oraz w innych częściach Prospektu, w szczególności w rozdziale
„Czynniki ryzyka” (zob. „Istotne informacje − Stwierdzenia dotyczące przyszłości”). W szczególności nie ma
żadnej pewności, że wyniki Emitenta będą zgodne ze stwierdzeniami i szacunkami przestawionymi
w podrozdziale „Tendencje i istotne zdarzenia” poniżej. Przedstawione tam stwierdzenia i oszacowania mogą
znacząco odbiegać od faktycznych wyników. Przyszli inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na takich
informacjach i traktować ich jako podstawę analizy Spółki.
Niektóre informacje przedstawione w przeglądzie sytuacji operacyjnej i finansowej nie są częścią
Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych i nie zostały zbadane ani poddane innemu przeglądowi przez
niezależnych biegłych rewidentów. Informacje te nie stanowią wskaźnika przeszłych ani przyszłych wyników
operacyjnych Spółki ani nie powinny być wykorzystywane do analizy działalności gospodarczej Spółki
w oderwaniu od Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz informacji dodatkowej do nich i pozostałych
informacji finansowych zawartych w innych częściach Prospektu. Spółka umieściła te informacje w Prospekcie,
ponieważ uważa, że mogą być pomocne dla inwestorów przy ocenie działalności gospodarczej Spółki.
Informacje ogólne
Emitent jest innowacyjną spółką biotechnologiczną, która we współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi,
opracowuje i rozwija nowe leki drobnocząsteczkowe do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie
klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego. Działalność operacyjna Emitenta
prowadzona jest w najmowanych laboratoriach zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz za pomocą sprzętu
laboratoryjnego najętego lub stanowiącego własność Emitenta. Zgodnie z umową najmu zawartą z TriMen
Chemicals S.A. Spółka wynajmuje laboratorium o powierzchni 270 m2 położone w Łodzi. Umowa została zawarta
na czas nieokreślony. Ponadto Spółka zawarła umowę najmu z Uniwersytetem Warszawskim, zgodnie z którą
Spółka wynajmuje przestrzeń laboratoryjną o powierzchni prawie 630 m2. Umowa została zawarta na okres 36
miesięcy. W związku z badaniami prowadzonymi w najmowanych laboratoriach, Emitent nie miał obowiązku
uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie badań. W laboratoriach zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi realizowane
są badania fazy przedklinicznej wykonywane przez profesjonalną kadrę Emitenta.
Emitent prowadzi poszukiwania nowych leków za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników oraz
współpracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Na Datę Prospektu w dziale
badawczo-rozwojowym Emitenta pracuje 59 osób, posiadających doświadczenie i kwalifikacje w zakresie chemii
i biotechnologii.
Emitent koncentruje się wyłącznie na poszukiwaniu innowacyjnych leków w oparciu o nowe cele terapeutyczne
i mechanizmy działania, w przeciwieństwie do większości pozostałych spółek z branży farmaceutycznej w Polsce,
które łączą działalność badawczo-rozwojową ze sprzedażą leków generycznych lub z działalnością usługową.
Profil działalności Emitenta dotyczący wyłącznie innowacyjnych leków powoduje, że głównym odbiorcą
produktów rozwijanych przez Emitenta (kandydatów na nowe leki) są duże firmy farmaceutyczne, działające na
rynkach globalnych. Spółka poszukuje partnerów naukowych i przemysłowych już na wczesnym etapie rozwoju
leków, aby wzmocnić i rozszerzyć zakres swoich kluczowych kompetencji, zidentyfikować nowe cele, poszerzyć
rozumienie biologicznej etiologii chorób, co pozwala opracować skuteczniejsze i bezpieczniejsze metody leczenia
pacjentów. W realizacji prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na poszukiwanie nowych terapii w
obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych (tj. astma, idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza, czy
nowotwory), firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w USA i w Europie. W większości
prowadzonych programów Emitent planuje doprowadzić rozwój leków do drugiej fazy badań klinicznych i
zamierza na tym etapie licencjonować wyniki badań, w postaci chronionych patentami cząsteczek wraz
technologią ich wytwarzania i zastosowaniami, dużym firmom farmaceutycznym. Zgodnie z przyjętą przez
Emitenta strategią, zamiarem Emitenta nie jest rejestracja leków. W ocenie Emitenta dla wszystkich rozwijanych
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przez Emitenta leków rynkiem komercjalizacji jest rynek światowy, na którym główne rynki pod względem
wielkości i atrakcyjności dla sprzedaży nowych leków to USA, państwa Unii Europejskiej (w tym Polska), Japonia,
Chiny i Indie. Natomiast to podmiot, który nabędzie od Emitenta licencję na wyniki badań, w tym chronioną
patentami własności intelektualnej oraz opracowane cząsteczek i ich zastosowania, będzie podejmował decyzję o
rejestracji leków, a tym samym wyboru rynków, na których możliwe będzie wprowadzenie leków do obrotu, jak
również koordynował i pokrywał koszty rejestracji leków. Na Datę Prospektu Emitent prowadzi rozmowy z
kilkoma dużymi koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zawarciem umowy partneringowej lub
nabyciem licencji na wyniki badań dwóch najbardziej zaawansowanych projektów Emitenta. Emitent zakłada, iż
w przypadku pozytywnego zakończenia rozmów umowy mogą zostać sfinalizowane w ciągu kilku miesięcy.
Emitent zwraca jednak uwagę, że jak pokazuje doświadczenie rynkowe rozmowy związane z komercjalizacją
podobnych programów badawczych mogą być prowadzone przez okres nawet 2-3 lat.
Model biznesowy Emitenta obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość
prowadzonych prac w zakresie chemii medycznej, przedklinicznych badań biologicznych, badań bezpieczeństwa
farmakologicznego, badań klinicznych, naukową współpracę z czołowymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze
badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie
(ang. Contract Research Organizations – CROs). Specyficzny model biznesowy wiąże się z odsunięciem w czasie
przychodów z prowadzonej działalności. Są one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około
5-8 latach od rozpoznania nowego celu terapeutycznego.
Emitent specjalizuje się w prowadzeniu badań etapu odkrywania nowych cząsteczek i badań przedklinicznych
oraz obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badań klinicznych, w związku z
rozpoczęciem fazy I dla związku OATD-01, a w przyszłości kolejnych związków.
Projekty badawcze, znajdujące się na różnych etapach rozwoju, powstały przede wszystkim w oparciu o pomysły
wygenerowane w Spółce, ale także poprzez nabycie, w formie licencji, własności intelektualnej z jednostek
akademickich i realizowane są w ramach współpracy naukowej z wiodącymi uniwersytetami na świecie.
Prowadzone przez Emitenta projekty badawczo-rozwojowe przechodzą przez następujące fazy:


etap poszukiwania (ang. discovery) - obejmuje identyfikację celu terapeutycznego i opracowanie
wstępnej struktury chemicznej związku, który ma oddziaływać z wybranym celem. W wyniku
przeprowadzenia badań, obejmujących zaprojektowanie, syntezę i zbadanie setek a nawet tysięcy
związków, wyłaniany jest jeden związek – kandydat na lek, który wprowadzany jest do badań
przedklinicznych (etap ten trwa ok. 3-4 lata);



etap rozwoju przedklinicznego (ang. preclinical development) - badania te obejmują one szeroko
zakrojone badania bezpieczeństwa, prowadzone na m.in. dwóch gatunkach zwierząt. W ich wyniku
identyfikowane są ewentualne efekty uboczne leku oraz wybierane są dawki, które można zastosować w
pierwszych badaniach u ludzi (etap ten trwa ok. 1-2 lata);



badania kliniczne I fazy - pierwszy etap podawania nowej substancji ludziom. Badania kliniczne I fazy
wykonywane są u zdrowych ochotników. Etap ten obejmuje niewielką liczbę osób (zwykle 20-100) i ma
na celu ocenę bezpieczeństwa leku oraz jego właściwości farmakokinetycznych (między innymi
dotyczących wchłaniania, metabolizmu czy wydalania). W początkowej części fazy I, ochotnikom podaje
się pojedyncze dawki związku i rejestruje parametry farmakokinetyczne. Następnie kolejne grupy
ochotników otrzymują wyższe dawki, w celu określenia dawki związanej z pojawieniem się
ewentualnych działań niepożądanych i opisania ich rodzaju. W dalszym etapie prowadzone są badania
nad wpływem spożywania posiłku lub przyjmowania niektórych innych leków, co może mieć wpływ na
metabolizm badanego leku. Końcowy etap fazy I obejmuje badanie bezpieczeństwa i tolerancji leku
podawanego wielokrotnie, w celu określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być
używane w fazie II badań klinicznych (etap ten trwa ok. 1 roku).

Emitent prowadzi poszukiwania nowych leków w ramach dwóch platform badawczych. Podejście platformowe
pozwala na wykorzystanie unikalnych kompetencji wypracowanych w dziale badawczo-rozwojowym Emitenta
oraz na obniżenie ryzyka poprzez możliwość wybrania cząsteczek z szerokiej biblioteki opracowanych związków
o różnym profilu farmakologicznym, a następnie zastosowania ich w wielu wskazaniach terapeutycznych.
W ramach platformy chitynazowej Emitent prowadzi prace badawcze dotyczące chitynaz oraz białek
chitynazo-podobnych (ang. Chitinase-Like Proteins – CLPs) jako potencjalnych nowych celów terapeutycznych.
Platforma ta złożona jest z trzech programów poszukiwania nowych leków (ang. drug discovery), których celem
jest opracowanie drobnocząsteczkowych inhibitorów chitynaz i CLPs jako nowych terapii chorób o podłożu
zapalnym, chorób włóknienia tkanek i nowotworów.
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W październiku 2017 roku, w najbardziej zaawansowanym programie OATD-01 (po uprzednim przeprowadzeniu
etapów poszukiwania nowych cząsteczek oraz rozwoju przedklinicznego OATD-01 w okresie od lutego 2014 do
marca 2017 r. ), Emitent rozpoczął badanie kliniczne I fazy dla związku OATD-01 w leczeniu astmy oskrzelowej.
Wyniki badań pierwszego etapu I fazy umożliwią potwierdzenie bezpieczeństwa kandydata na lek oraz określenie
zakresu dawek do stosowania w fazie II. Celem badań fazy Ib lub IIa będzie wstępne wykazanie działania
terapeutycznego kandydata na lek u chorych na astmę oskrzelową na małej populacji pacjentów. W programie
CHIT1 Emitent jest na etapie wyboru selektywnego inhibitora chitotriozydazy 1 jako kandydata na lek w terapii
idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)). Zaś w najnowszym programie YKL40 Emitent jest na etapie identyfikacji struktury wiodącej (ang. lead identification) zobacz rozdział „Opis
działalności Spółki”, podrozdział „Prace badawczo rozwojowe – opis procesu”). W ramach tych badań zespół
Emitenta opracował unikalny test przesiewowy służący do badania aktywności nowych związków m.in. w oparciu
o technikę mikrotermoforezy. Dotychczas zbadano ponad 500 zsyntetyzowanych związków, spośród których
wyłoniono szereg nowych cząsteczek o bardzo silnym powinowactwie do białka YKL-40. Badania
krystalograficzne oraz dodatkowo eksperymenty korzystające z technik mikrotermoforezy potwierdziły wiązanie
naszych związków do białka YKL-40.
Ponadto, we współpracy z grupą ośrodków badawczych i klinicznych oraz partnerów przemysłowych Spółka
realizuje program drug discovery w ramach platformy inhibitorów arginaz. Program ten ma na celu opracowanie
leków działających poprzez odblokowanie układu odpornościowego do walki z nowotworami, takimi jak
nowotwór jelita grubego, płuca, skóry lub mózgu (glejak), a potencjalnie inhibitory arginaz mogą się okazać
skuteczne również w walce z anemią sierpowatą lub w niektórych chorobach układu krążenia. Nowe inhibitory
celują w arginazę – jeden z kluczowych enzymów związanych z metabolizmem aminokwasów, który hamuje
odpowiedź przeciwnowotworową organizmu. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w
ramach platformy arginazowej Emitent w czerwcu 2017 roku wyłonił kandydata klinicznego – OATD-02, dla
którego rozpoczął formalny rozwój przedkliniczny.
W pierwszym półroczu 2017 r. przychody Grupy z działalności operacyjnej wyniosły 530,43 tys. PLN. Za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. przychody Grupy z działalności operacyjnej wyniosły 1.618,59 tys.
PLN. Za analogiczny okres w 2015 r. przychody Grupy z działalności operacyjnej wyniosły 1.006,04 tys. PLN.
Tendencje i istotne zdarzenia po dacie bilansowej
Niniejsza część Prospektu zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości i szacunki. Stwierdzenia i oszacowania
zawarte w niniejszym podrozdziale opierają się na szeregu założeń i osądów uznanych przez Zarząd za racjonalne.
Są one obciążone szeregiem niepewności i zdarzeń warunkowych, dotyczących działalności gospodarczej
i operacyjnej oraz uwarunkowań ekonomicznych i konkurencyjnych, z których wiele jest poza kontrolą Grupy,
a także na założeniach, co do przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Nie ma żadnej pewności,
że wyniki Grupy będą zgodne z przedstawionymi stwierdzeniami i szacunkami. W związku z tym Grupa nie może
zapewnić, że te stwierdzenia i oszacowania zostaną zrealizowane. Przedstawione stwierdzenia i oszacowania
mogą znacząco odbiegać od faktycznych wyników. Przyszli inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na takich
informacjach. Zob. również „Istotne informacje−Stwierdzenia dotyczące przyszłości” i „Czynniki ryzyka”.
Tendencje
Grupa nie odnotowała istotnych zmian w tendencjach w okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego
do Daty Prospektu.
Zdaniem Zarządu, następujące trendy wpływają i będą wpływać na działalność Grupy do końca 2018 r.,
a w niektórych przypadkach również w dłuższym horyzoncie czasowym, przekraczającym bieżący rok obrotowy.


zdolność Grupy do pozyskania dotacji na badania:
Grupa zamierza przygotować i złożyć w 2018 r. co najmniej dwa wnioski o przyznanie dotacji: (i) do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) lub w ramach nowego programu uruchamianego
przez NCBR w zakresie dofinansowania kosztów II fazy badań klinicznych w drugim wskazaniu
terapeutycznym dla OATD-01 (IPF lub sarkoidoza) i pozyskać dofinansowanie w kwocie ok. 25-30 mln
PLN, oraz (ii) do NCBR w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR 1.1.1, tzw.
„Szybka Ścieżka”) lub InnoNeuroPharm, w zakresie rozwoju kolejnego programu B+R w oparciu o
zupełnie nowe cele terapeutyczne w leczeniu nowotworów i pozyskać dofinansowanie w kwocie ok. 30
mln zł. Jednocześnie Spółka Zależna zamierza kontynuować próby pozyskiwania dotacji z Narodowego
Instytutu Zdrowia (NIH) w USA na dodatkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa opracowanych
przez Emitenta cząsteczek;
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efektywna działalność badawczo-rozwojowa Grupy;



znacząco niższe koszty badań w Polsce w porównaniu do konkurentów globalnych;



uruchomienie badań klinicznych kolejnych leków:
W roku 2018 Spółka planuje kontynuować badania kliniczne pierwszej fazy kandydata klinicznego
OATD-01 w jednym lub więcej z następujących wskazań: astma oskrzelowa, idiopatyczne włóknienie
płuc, sarkoidoza, natomiast w roku 2019 zamierza rozpocząć badania kliniczne drugiej fazy tego
kandydata. W połowie 2019 r., Spółka planuje rozpocząć badania kliniczne pierwszej fazy drugiego
kandydata klinicznego OATD-02 w terapii przeciwnowotworowej (o ile wyniki badań przedklinicznych
pozwolą na dopuszczenie tego kandydata do badań klinicznych). Spółka powinna w drugiej połowie 2018
r. wyłonić kandydata klinicznego OATD-03 do zastosowania w terapii chorób układu oddechowego i/lub
tych prowadzących do włóknienia tkanek. W przypadku pozytywnych wyników w rozwoju
przedklinicznym leku, Spółka oczekuje, że rozpocznie badania kliniczne pierwszej fazy dla OATD-03 w
roku 2020. Na Dzień Prospektu, Spółka nie jest w stanie wskazać terminu rozpoczęcia badań klinicznych
w programie inhibitorów YKL-40.

Z racji niepewności co do przyszłych warunków gospodarczych, oczekiwania i przewidywania Zarządu obarczone
są wysoką dozą niepewności.
Istotne zdarzenia po dacie bilansowej
Za wyjątkiem dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki opisanych w rozdziale „Ogólne informacje
o Emitencie” podrozdziale „Zmiany kapitału zakładowego”, zdaniem Zarządu, w okresie pomiędzy dniem 31
grudnia 2016 r. a Datą Prospektu nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji operacyjnej lub finansowej Grupy
ani znaczące zmiany tendencji, mających wpływ na działalność Grupy, z wyjątkiem omówionych w niniejszym
rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” lub w innych rozdziałach Prospektu.
Czynniki mające wpływ na wyniki działalności Grupy
W niniejszej części omówiono kluczowe czynniki wpływające na wyniki operacyjne i finansowe Grupy w latach
2015-2016. Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy mają wpływ przede wszystkim: (i) postępy i terminowość
realizacji prac B+R, (ii) uzyskiwane dotacje i inne formy dofinansowania prac B+R, (iii) pozyskiwanie kapitału
prywatnego na rozwój firmy oraz iv) działania w obszarze business development.
Szczegółowa analiza rzeczywistego wpływu opisanych poniżej czynników na sytuację finansową i wyniki Grupy
została przedstawiona w podrozdziałach „Wyniki działalności”, „Sytuacja finansowa”, oraz „Płynność i zasoby
kapitałowe”.
Dotacje
Działalność Emitenta w znacznej części finansowana jest z dotacji przyznanych ze środków publicznych NCBR,
Komisji Europejskiej, PARP oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (National Health Institute - NIH, USA).
Otrzymywane dotacje były przyznawane Emitentowi samodzielnie bądź w konsorcjach naukowo-przemysłowych,
których Emitent był liderem lub partnerem. W latach 2015-2017 łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła
125 003 tys. PLN, a wartość wykorzystanych dotacji wyniosła - 19 906 tys. PLN.
Zgodnie z warunkami finansowania prac badawczych w większości projektów (z wyłączeniem programów
StrategMed oraz Horyzont 2020) Spółka może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dopiero po ich poniesieniu,
a do tego czasu zobowiązana jest finansować badania z własnych środków. Alternatywnie, Spółka pozyskuje
środki finansowe z dotacji w formie zaliczek (we wspomnianych programach), które następnie jest obowiązana
rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. W latach 2015-2017 łączna wysokość
zakwestionowanych wydatków powodujących zmniejszenie kwoty dofinansowania wyniosła 61 tys. PLN, a więc
ok. 0,2% wszystkich wydatków poniesionych na prace B+R.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat dotacji otrzymanych przez Grupę na lata 2015-2017.

Nr umowy
(Podmiot
finansujący)
PBS/A7/9/2012
(NCBR)

Kwota przyznanej
dotacji
Beneficjent
W ramach
konsorcjum

(PLN)
Kwota
dofinansowania dla

Wartość projektu
ogółem (PLN)
5.713.300
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Kwota środków
własnych (PLN)
Wkład własny
Spółki: 385.848

Okres trwania
projektu
01.10.2012
30.09.2015

konsorcjum:
5.327.452
Kwota
dofinansowania dla
Spółki: 1.543.392
POIG.01.03.01-14094/12 (NCBR)

W ramach
konsorcjum

5.601.480,90

7.084.640,55

Wkład własny
Spółki: 1.483.159,65

1.01.2013
31.12.2015

Prawo do
dysponowania
wynikami projektu
po stronie
OncoArendi
POIG.05.04.01-10005/13-00 (PARP)

Samodzielnie

384.300

549.000

383.751

1.04.2013
31.12.2015

POIG.05.04.01-14141/13-00 (PARP)

Samodzielnie

399.000

570.000

171.000

1.09.2013
31.12.2015

POIG.01.04.00-14374/13 (NCBR)

Samodzielnie

7.137.646,74

12.281.661,69

5.144.014,86

10.02.2014
31.12.2015

PBS3/A8/36/2015
(NCBR)

W ramach
konsorcjum

Kwota
dofinansowania dla
konsorcjum:
2.914.250

3.108.250

194.000

01.01.2015
31.12.2017

31.912.000

Wkład własny
konsorcjum:
6.400.500

1.07.2015

Kwota
dofinansowania dla
Spółki: 776.000
STRATEGMED2/26
5503/3/NCBR/15/
(NCBR)

W ramach
konsorcjum

Kwota
dofinansowania dla
konsorcjum:
25.511.500

30.06.2018

Wkład własny
Spółki: 3.118.500

Kwota
dofinansowania dla
Spółki: 11.119.000
POIR.01.01.01-00168/15 (NCBR)

Samodzielnie

22.789.045,54

29.994.770,65

7.205.725,20

01.01.2016
31.12.2019

POIR.01.01.01-00551/15 (NCBR)

Samodzielnie

19.831.953,25

25.453.164,35

5.621.211,10

1.10.2015
30.06.2020

686089 (KE)

W ramach
konsorcjum

Kwota
dofinansowania dla
konsorcjum:

8.291.217,50 EUR
(ok. 35.101.698
PLN)

0 (100% stopa
zwrotu pod
warunkiem
spełnienia warunków
umowy)

1.05.2016
30.04.2021

8.291.217,50 EUR
Kwota
dofinansowania dla
Spółki:
637.500,00 EUR
POIR.01.01.01-00552/16 (NCBR)

Samodzielnie

24.382.219,57

31.951.381,32

7.569.161,75

01.01.2017
31.12.2021

NIH

Samodzielnie

Kwota
dofinansowania
1.730.420 USD

1.730.420,00 USD
(ok. 6.230.000 PLN)

0 (100% stopa
zwrotu pod
warunkiem
spełnienia warunków
umowy)

01.10.2016
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30.06.2019

RPMA.03.01.02-148650/17-00

Samodzielnie

Kwota
dofinansowania
109.972

173.430

63.458

05.06.2017
28.02.2018

UDAPOIR.03.01.05-140015/17/00

Samodzielnie

Kwota
dofinansowania
722.700

1.474.000

751.300

21.08.2017
31.12.2018
02.11.2017

POIR.01.01.01-00415/17 (NCBR)

Samodzielnie

29.565.448,62

39.996.795,01

10.431.346,39

30.06.2020

Źródło: Grupa.

Postęp prac badawczych
Osiąganie kolejnych kamieni milowych oznaczających postęp w pracach rozwojowych związany jest z jednej
strony z budowaniem wartości (wycena wartości rynkowej programu – wyników prac B+R oraz wytworzonej
własności intelektualnej) a z drugiej strony ponoszeniem przez Emitenta znaczących środków nakładów
finansowych. Ponoszone nakłady na B+R są refinansowane w znaczącej części (ponad 70%) w postaci dotacji
otrzymywanych od instytucji pośredniczących (opisane bardziej szczegółowo poniżej). Poza budowaniem
wartości niezakończonych prac rozwojowych prezentowanych w aktywach bilansu Emitenta osiąganie kolejnych
kamieni milowych w danym programie zbliża go do optymalnego okna transakcyjnego – zwiększając tym samym
szanse na komercjalizację wyników projektu i uzyskanie znaczącego przychodu. W latach 2015-2017 wartość
niezakończonych prac wzrosła z kwoty 1 677 tys. PLN do 16 989 tys. PLN.
Dodatkowo osiąganie kamieni milowych poszczególnych projektów jest niezbędne w celu przedstawienia
instytucji pośredniczącej postępu prac projektowych zgodnego ze złożonym wnioskiem od dofinansowanie
projektów. Brak powyższego może skutkować wstrzymaniem dotacji otrzymywanych w trybie refundacji lub
zaliczek. Na dzień złożenia prospektu żadna z przeprowadzonych przez instytucje pośredniczące kontroli nie
wykazała tego typu nieprawidłowości.
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego
Emitent finansuje prowadzoną działalność badawczo-rozwojową w części stanowiącej wkład własny za pomocą
środków pieniężnych pozyskiwanych od zewnętrznych inwestorów. Zachowanie odpowiedniej płynności, czyli
zapewnienie odpowiedniej wysokości środków pieniężnych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej
jest szczególnie istotne ze względu na fakt, iż Emitent większość swoich dotacji otrzymuje w trybie refundacji
wcześniej poniesionych wydatków na prace rozwojowe. Mając na względzie powyższe Emitent w styczniu 2015
roku pozyskał finansowanie wkładu własnego w wysokości 12 001 tys. PLN zaś w styczniu 2017 w kwocie
17 943 tys. PLN.
Działania w obszarze business development
Emitent od początku 2016 roku prowadzi aktywną działalność w obszarze rozwoju biznesu (ang. Business
Development) poprzez udział w największych konferencjach firm farmaceutycznych, biotechnologicznych
i inwestorów branżowych takich jak BIO, BioEurope, JPMorgan Healthcare Investment Conference oraz
mniejszych warsztatach i konferencjach ukierunkowanych na transakcje i partnering rozwijanych programów B+R.
Dotychczas Emitent uczestniczył w ponad 100 spotkaniach bilateralnych z potencjalnymi partnerami biznesowymi,
co doprowadziło do kontynuacji rozmów w ok. 30 przypadkach, w wyniku których Emitent podpisał dwanaście
umów o poufności (ang. Confidential or Non-Disclosure Agreement – CDA/NDA) w celu rozpoczęcia procesu due
diligence dla dwóch najbardziej zaawansowanych programów B+R – kandydatów klinicznych OATD-01 i
OATD--02. Jest to typowy proces w branży, który trwa zwykle od jednego do kilku lat. Osiągnięcie kolejnych
etapów rozmów (CDA/NDA, negocjacje, term sheet) oraz kamieni milowych w programach zwiększa
prawdopodobieństwo i przybliża Emitenta do osiągnięcia rozłożonego w czasie kilkudziesięcio- lub
kilkusetmilionowego przychodu z tytułu podpisanej umowy opcji i/lub umowy partneringowej, a następnie umowy
licencji lub innej formy sprzedaży wyników prac B+R w postaci chronionych patentami cząsteczek i ich
zastosowania, partnerowi branżowemu (zwykle dużym, globalnym firmom farmaceutycznym). Podpisanie
właściwej umowy licencji może być poprzedzone podpisaniem umowy opcji lub umowy partneringowej o
wartości od kilku do kilkunastu milionów złotych.
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Alternatywne Pomiary Wyników
Grupa prowadzi działalność w zakresie badań i rozwoju w sektorze badań farmaceutycznych. Grupa ponosi koszty
prac rozwojowych nad małocząsteczkowymi związkami chemicznymi będącymi kandydatami na leki, a także
koszty ogólne bieżącej działalności. Grupa nie dokonała do tej pory sprzedaży praw (patentów) do posiadanych
związków chemicznych, nie otrzymywała także przychodów z tytułu udziału w rynku sprzedaży detalicznej tych
substancji.
Zarząd Grupy ocenia wyniki Grupy za pomocą kluczowych wskaźników płynności i rentowności, które nie
pochodzą ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych, a zostały jedynie obliczone na podstawie informacji
finansowych znajdujących się w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych. Przedstawione w niniejszym
podrozdziale wskaźniki stanowią Alternatywne Pomiary Wyników (APM, Alternative Performance Measures) w
rozumieniu Wytycznych ESMA dotyczących Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu
ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników nie są miernikiem
wyników finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny być traktowane jako mierniki wyników finansowych
lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, jak również uważane za alternatywę dla zysku. Wskaźniki
te nie są jednolicie definiowane i mogą nie być porównywalne do wskaźników prezentowanych przez inne spółki,
w tym spółki prowadzące działalność w tym samym sektorze, co Grupa. Przedmiotowe informacje finansowe
powinny być uznawane wyłącznie jako dodatkowe, a nie za zastępujące informacje finansowe sporządzone
zgodnie z MSSF UE. Alternatywnym Pomiarom Wyników nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności
niż pomiarom bezpośrednio wynikającym ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych. Dane te powinny być
rozpatrywane łącznie ze Sprawozdaniami Finansowymi. W ocenie Emitenta inne dane finansowe lub wskaźniki
finansowe prezentowane w Prospekcie nie stanowią Alternatywnych Pomiarów Wyników.
Poniższa tabela przedstawia wyniki APM wykorzystywanych przez Zarząd przy analizie działalności gospodarczej
Grupy we wskazanych okresach.
Rok zakończony
31 grudnia 2016

31 grudnia 2015

(niezbadane)
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik obciążenia majątku
zobowiązaniami
Rentowność
operacyjna (ROA)

aktywów

Rentowność kapitału (ROE)

Okres 6 miesięcy
zakończony

Okres 9 miesięcy
zakończony

30 czerwca 2017

30 września 2017

(niezbadane)

(niezbadane)

1,2

7,3

7,9

6,5

16,2%

6,6%

6,0%

7,4%

(15,6)%

(3,4)%

(2,4)%

(2,5)%

(18,6)%

(3,6)%

(2,5)%

(2,7)%

Źródło: Grupa.

Szczegółowe informacje na temat Alternatywnych Pomiarów Wyników wraz z ich definicjami i uzasadnieniem
stosowania znajdują się w rozdziale „Wybrane historyczne informacje finansowe – Miary finansowe nieoparte na
MSSF UE”.
Wyniki działalności
Omówienie lat zakończonych 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015 r.
Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
we wskazanych okresach.
Za rok zakończony 31 grudnia
2016

Zmiana

2015

2016/2015

(tys. PLN)

(%)

(zbadane)
Przychody ze sprzedaży
Przychody z tytułu dotacji
Pozostałe przychody operacyjne

6,60

5,40

22,22

1.286,11

699,78

83,79

325,88

300,86

8,32
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Razem przychody z działalności operacyjnej

1.618,59

Zmiana stanu produktów

1.006,04

60,89

-

-

-

Amortyzacja

71,18

40,69

74,93

Zużycie materiałów i energii

56,84

58,41

(2,69)

Usługi obce

979,81

618,31

58,47

Wynagrodzenia

834,80

574,24

45,37

Koszty świadczeń pracowniczych

149,85

90,17

66,19

Podatki i opłaty

161,54

18,34

780,81

1.889,00

399,33

373,04

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

-

-

Inne

-

-

-

Razem koszty z działalności operacyjnej

4.143,02

1.799,49

130,23

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(2.524,43)

(793,46)

218,15

134,07

275,29

(51,30)

33,94

40,94

(17,10)

Zysk (strata) na działalności gospodarczej

(2.424,29)

(559,11)

333,60

Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów
finansowych wycenianych w wartościach
godziwych przez wynik

-

-

-

(2.424,29)

(559,11)

333,60

0,00

0,00

(2.424,29)

(559,11)

333,60

Działalność zaniechana

0,00

0,00

-

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

0,00

0,00

-

(2.424,29)

(559,11)

333,60

Pozostałe koszty

Przychody finansowe
Koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

ZYSK (STRATA) NETTO
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2017

Za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września

Zmiana

2016

2017/2016

2016

(tys. PLN)

2017

2017/2016

(tys. PLN)

(niezbadane)
Przychody ze sprzedaży

Zmiana

(%)

(niezbadane)

(%)

2,00

4,60

(56,52)

4,50

5,60

(19,64)

Przychody z tytułu dotacji

383,73

322,22

19,09

916,16

771,72

18,72

Pozostałe przychody operacyjne

144,71

319,91

(54,77)

144,05

320,72

(55,08)

Razem przychody z działalności
operacyjnej

530,43

646,72

(17, 98)

1.064,71

1.098,03

(3,03)

Zmiana stanu produktów

-

-

-

-

-

-

Amortyzacja

37,45

48,38

(22,59)

46,02

60,15

(23,50)

Zużycie materiałów i energii

42,91

34,51

24,36

56,19

45,83

22,59

Usługi obce

377,84

528,52

(28,51)

623,57

691,97

(9,88)

Wynagrodzenia

429,78

344,72

24,68

675,30

551,44

22,46

Koszty świadczeń pracowniczych

145,25

61,82

134,96

194,33

100,17

94,01

Podatki i opłaty

150,17

128,03

17,29

172,92

143,66

20,37

Pozostałe koszty

193,03

202,36

(4,61)

257,93

264,50

(2,49)
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Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

Razem koszty z działalności
operacyjnej

1.376,44

1.348,33

2,08

2.026,26

1.857,72

9,07

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

(846,00)

(701,61)

20,58

(961,54)

(759,69)

26,57

108,87

120,61

(9,73)

165,55

127,66

29,68

24,27

29,54

(17,83)

28,02

30,12

(6,99)

(761,40)

(610,54)

24,71

(824,01)

(662,15)

24,44

-

-

-

-

-

-

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

(761,40)

(610,54)

24,71

(824,01)

(662,15)

24,44

Podatek dochodowy

-

-

-

-

(761,40)

(610,54)

24,71

(824,01)

(662,15)

24,44

Działalność zaniechana

-

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej

-

-

-

-

-

(761,40)

(610,54)

24,71

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na działalności
gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania
aktywów finansowych
wycenianych w wartościach
godziwych przez wynik

Zysk (strata) netto z
działalności kontynuowanej

ZYSK (STRATA) NETTO

(824,01)

(662,15)

24,44

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Przychody z działalności operacyjnej
Emitent osiągnął w 2016 r. przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1.618,59 tys. PLN, co oznacza
wzrost o 612,55 tys. PLN w stosunku do 2015 r., kiedy to przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1.006,04
tys. PLN co oznacza dynamikę wynoszącą 60,89%.
Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej Emitenta stanowiły przychody z tytuły dotacji
uzyskiwanych od podmiotów rządowych na badania prowadzone przez Grupę. W 2016 r. przychody z tytułu
dotacji stanowiły 79,46% przychodów z działalności operacyjnej ogółem, podczas gdy w roku 2015 było to
69,56%.
Przychody z tytułu dotacji osiągnęły w 2016 roku poziom 1.286,11 tys. PLN, co oznacza wzrost o 586,33 tys. PLN
w stosunku do roku 2015, w którym przychody z dotacji osiągnęły poziom 699,78 tys. PLN. Przełożyło się to na
dynamikę równą 83,79%. Na powyższą pozycję przychodów składają się głównie dotacje na koszty ogólne
projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów. Ich wysokość jest
określana ryczałtowo jako procent (np. 6%, 17% czy 25%) ponoszonych wydatków bezpośrednich na badania
i rozwój. Wzrost przychodów z tytułu dotacji był związany ze zwiększoną dynamiką ponoszonych wydatków na
projekty badawczo-rozwojowe w 2016 roku oraz rozpoczęciem projektów, w których poziom dofinansowania
kosztów ogólnych wzrósł z 6% do 17%.
Pozostałe przychody operacyjne ogółem wzrosły o 25,02 tys. PLN w 2016 r. do poziomu 325,88 tys. PLN
z poziomu 300,86 tys. PLN w roku 2015, co oznacza wzrost o 8,32%. Pozostałe przychody ogółem stanowiły
20,13% w przychodach z działalności operacyjnej Emitenta w 2016 r. oraz 29,91% w 2015 r. składały się głównie
przychody z tytułu otrzymanej od Yale University wierzytelności (w kwocie po 80 tysięcy USD wskazanych w
umowie z dnia 27 października 2014 r.; opis umowy znajduje się w podrozdziale „Transakcje ze spółką Trimen
Chemicals S.A. - Umowa cesji należności z długu”), zarówno w 2015 jak i 2016 roku. Przedmiotowa wierzytelność
nie podlegała wycenie.
Z uwagi na etap rozwoju Emitenta, najmniejszą pozycję wśród przychodów ogółem są przychody ze sprzedaży,
które stanowiły odpowiednio 0,41% i 0,54% przychodów ogółem w latach 2016 i 2015. Przychody ze sprzedaży
wzrosły o 1,2 tys. PLN, czyli o 22,2% z 5,4 tys. PLN w 2015 r. do 6,6 tys. PLN w 2016 r. Wzrost ten był głównie
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wynikiem zwiększenia przychodów z tytułu usług doradczych i szkoleniowych w zakresie pozyskiwania funduszy
unijnych.
Emitent osiągnął w I półroczu 2017 r. przychody z działalności operacyjnej na poziomie 530,43 tys. PLN, co
oznacza spadek o 17,98% tj. o 116,29 tys. PLN w stosunku do przychodów osiągniętych w I półroczu 2016 r.,
kiedy to przychody z działalności operacyjnej wyniosły 646,72 tys. PLN. Przeważającą część przychodów
z działalności operacyjnej Emitenta stanowiły przychody z tytuły dotacji uzyskiwanych od podmiotów rządowych
na badania prowadzone przez Grupę. Przychody z tytułu dotacji osiągnęły poziom 383,73 tys. PLN, co oznacza
wzrost o 61,51 tys. PLN w stosunku do wyniku osiągniętego w I półroczu 2016, w którym przychody z dotacji
osiągnęły poziom 322,22 tys. PLN. Przełożyło się to na dynamikę równą 19,09%. Na powyższą pozycję
przychodów składają się głównie dotacje na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu kosztów
administracyjnych prowadzonych projektów.
Pozostałe przychody operacyjne ogółem spadły o 175,20 tys. PLN w I półroczu 2017 r. do poziomu 144,71 tys.
PLN z poziomu 319,91 tys. PLN w I półroczu 2016 r., co oznacza spadek o 54,77%. Na pozycję tę w 2016 r.
składały się głównie jednorazowe przychody z tytułu otrzymanej wierzytelności od Yale University.
Emitent osiągnął w 9 miesiącach 2017 r. przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1.064,71 tys. PLN, co
oznacza spadek o 3,03% tj. o 33,32 tys. PLN w stosunku do przychodów osiągniętych w okresie 9 miesięcy 2016
r., kiedy to przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1.098,03 tys. PLN. Przeważającą część przychodów
z działalności operacyjnej Emitenta stanowiły przychody z tytuły dotacji uzyskiwanych od podmiotów rządowych
na badania prowadzone przez Grupę. Przychody z tytułu dotacji osiągnęły poziom 916,16 tys. PLN, co oznacza
wzrost o 144,44 tys. PLN w stosunku do wyniku osiągniętego w okresie 9 miesięcy 2016, w którym przychody z
dotacji osiągnęły poziom 771,72 tys. PLN. Przełożyło się to na dynamikę równą 18,72%. Na powyższą pozycję
przychodów składają się głównie dotacje na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu kosztów
administracyjnych prowadzonych projektów.
Pozostałe przychody operacyjne ogółem spadły o 176,66 tys. PLN w okresie 9 miesięcy 2017 r. do poziomu 144,05
tys. PLN z poziomu 320,72 tys. PLN w okresie 9 miesięcy 2016 r., co oznacza spadek o 55,08%. Na pozycję tę w
2016 r. składały się głównie jednorazowe przychody z tytułu otrzymanej wierzytelności od Yale University.
Koszty działalności operacyjnej
Emitent poniósł w 2016 r. łączne koszty działalności operacyjnej w wysokości 4.143,02 tys. PLN, co oznacza
wzrost o 2.343,53 tys. PLN w stosunku do 1.799,49 tys. PLN w 2015 r. Powyższe oznacza dynamikę wynoszącą
130,23%.
Wzrost kosztów jest związany z zakończeniem projektu badawczego OAT 449 z wynikiem negatywnym. Celem
tego projektu było opracowanie kandydata na lek przeciwnowotworowy o anty-mitotycznym mechanizmie
działania. Program zamknięto ze względu na zbyt wąskie potencjalne tzw. okno terapeutyczne, czyli gwałtowny
wzrost toksyczności związku przy niewielkim podwyższeniu dawki. Koszty ponoszone przez Emitenta w tym
projekcie, realizowanym wspólnie z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN stanowiły wkład
własny do projektu i były w 100% finansowane ze środków własnych Spółki. Ponadto, wzrost kosztów z
działalności operacyjnej w stosunku do 2015 r. jest naturalną konsekwencją rozwoju skali prowadzonej
działalności w efekcie, której w latach 2015-2016 wykazano wzrost kosztów na większości poziomów kosztów
rodzajowych. Do głównych składników kosztów ponoszonych przez Grupę należały: (i) pozostałe koszty, (ii)
usługi obce oraz (iii) wynagrodzenia.
Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w 2016 r. stanowią pozostałe koszty. Stanowiły one 45,59%
w kosztach działalności operacyjnej ogółem w 2016 r. i 22,19% w 2015 r. W roku zakończonym 31 grudnia 2016
r. pozostałe koszty wyniosły 1.889,00 tys. PLN co oznacza wzrost o 1.489,67 tys. PLN w stosunku do 2015 r.
kiedy to osiągnęły poziom 399,33 tys. PLN. Oznacza to dynamikę 373,04%. Wzrost spowodowany był głównie
zakończeniem z wynikiem negatywnym w roku 2016 projektu OAT 449, którego celem było końcowe
opracowanie anty-mitotycznego leku przeciwnowotworowego. W efekcie Grupa odpisała w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych 1.814,08 tys. PLN. W wyniku zakończenia projektu rozliczone zostały również dotacje
otrzymane na realizację projektu w ramach ochrony patentowej, które pomniejszyły pozostałe koszty operacyjne
o 275,67 tys. PLN, zatem łączny wpływ zakończenia projektu OAT-449 na pozycję pozostałe koszty operacyjne
wyniósł w 2016 roku 1.538,41 tys. PLN. Środki otrzymanej dotacji na dzień prospektu mają charakter bezzwrotny.
Relatywnie wysoki udział w ogólnej strukturze kosztów z działalności operacyjnej miała również pozycja usługi
obce zawierająca między innymi koszty usług prawnych w kwocie 555 tys. PLN (dotyczących m.in. pomocy
prawnej dotyczącej składanych nowych wniosków o dofinansowanie programów badawczych, na co Emitent
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wydatkował 230 tys. PLN), najmu (149 tys. PLN) czy usługi księgowe (93 tys. PLN).Wysokość kosztów usług
obcych wyniosła 979,81 tys. PLN w 2016 r. i była o 361,50 tys. PLN wyższa aniżeli w 2015 r. (618,31 tys. PLN)
co oznacza wzrost o 58,47 %. Pomimo wzrostu wartości kosztów usług obcych, ich udział wykazywał tendencję
spadkową i wynosił odpowiednio w latach zakończonych 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 23,65% i 34,36%
w ogólnej wysokości kosztów działalności operacyjnej.
Do znaczących pozycji w kosztach działalności operacyjnej ogółem zaliczyć należy także koszty wynagrodzeń.
Stanowiły one odpowiednio 20,15% i 31,91% kosztów działalności operacyjnej ogółem w latach zakończonych
31 grudnia 2016 i 2015 r. W analizowanym okresie wysokość wynagrodzeń wyniosła 834,80 tys. PLN i 574,24
tys. PLN odpowiednio w 2016 r. i 2015 r. Oznacza to wzrost o 45,37%. Powyższe koszty wynikały głównie ze
wzrostu zatrudnienia w dziale administracji w zakresie rozliczania projektów unijnych.
Emitent poniósł w I półroczu 2017 r. łączne koszty działalności operacyjnej w wysokości 1.376,44 tys. PLN,
co oznacza wzrost o 28,11 tys. PLN w stosunku do 1.348,33 tys. PLN w I półroczu 2016 r. Powyższe oznacza
dynamikę wynoszącą 2,08%.
Do głównych składników kosztów ponoszonych przez Grupę należały: (i) wynagrodzenia, (ii) usługi obce oraz (iii)
pozostałe koszty.
Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej pierwszego półrocza 2017 r. stanowią wynagrodzenia.
W I półroczu odpowiednio 2017 i 2016 r. koszty wynagrodzeń wyniosły 429,78 tys. PLN oraz 344,72 tys. PLN co
oznacza wzrost o 24,68%. Powyższe wynika ze wzrostu zatrudnienia osób zajmujących się w administracji
rozliczaniem projektów unijnych.
Istotny udział w ogólnej strukturze kosztów z działalności operacyjnej miała również pozycja usługi obce
zawierająca koszty usług prawnych, najmu czy usługi księgowe. Wysokość kosztów usług obcych wyniosła 377,84
tys. PLN w I półroczu 2017 r. i była o 150,68 tys. PLN niższa aniżeli w odpowiednim okresie 2016 r. (528,52 tys.
PLN) co oznacza spadek o 28,51% PLN.
Do znaczących pozycji w kosztach działalności operacyjnej ogółem zaliczyć należy także pozostałe koszty.
W analizowanym okresie wysokość pozostałych kosztów wyniosła 193,03 tys. PLN i 202,36 tys. PLN
odpowiednio w I połowie 2017 r. i 2016 r. Oznacza to spadek o 4,61%. Powyższe wynika głównie z ujęcia
wyłącznie w 2016 roku korekty wyceny należności w walucie obcej dotyczacej wierzytelności Yale (opis umowy
znajduje się w podrozdziale „Transakcje ze spółką Trimen Chemicals S.A. - Umowa cesji należności z długu”). W
2015 roku spółka odzyskała kwotę 80 tys. USD, która wykazała jako pozostałe przychody operacyjne. Pozostała
cześć kwoty wierzytelności (tj. 80 tys. USD) została ujęta w bilansie roku 2015 jako należności od Yale oraz
przychody przyszłych okresów. Na koniec 2015 roku spółka dokonała wyceny należności wyrażonych w walucie
obcej, w tym należności z Yale na kwotę 80 tys. USD. W wyniku tej wyceny ujęto dodatnie różnice kursowe w
księgach roku 2015. Natomiast w roku 2016 wycena ta została skorygowana do 0, w momencie otrzymania drugiej
połowy wierzytelności. Zostało to odzwierciedlone poprzez ujęcie kwoty różnic kursowych z wyceny w
pozostałych kosztach operacyjnych roku obrotowego 2016.
Emitent poniósł w okresie 9 miesięcy 2017 r. łączne koszty działalności operacyjnej w wysokości 2.026,26 tys.
PLN, co oznacza wzrost o 168,53 tys. PLN w stosunku do 1.857,72 tys. PLN w analogicznym okresie 2016 r.
Powyższe oznacza dynamikę wynoszącą 9,07%.
Do głównych składników kosztów ponoszonych przez Grupę należały: (i) wynagrodzenia, (ii) usługi obce oraz (iii)
pozostałe koszty.
Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej 9 miesięcy 2017 r. stanowią wynagrodzenia. W powyższym
okresie odpowiednio 2017 i 2016 r. koszty wynagrodzeń wyniosły 675,30 tys. PLN oraz 551,44 tys. PLN co
oznacza wzrost o 22,46%. Powyższe wynika ze wzrostu zatrudnienia osób zajmujących się w administracji
rozliczaniem projektów unijnych.
Istotny udział w ogólnej strukturze kosztów z działalności operacyjnej miała również pozycja usługi obce
zawierająca koszty usług prawnych (dotyczących bieżącej obsługi prawnej w zakresie podpisywanych umów),
najmu czy usługi księgowe. Wysokość kosztów usług obcych wyniosła 623,57 tys. PLN w okresie 9 miesięcy
2017 r. i była o 68,40 tys. PLN niższa aniżeli w odpowiednim okresie 2016 r. (691,97 tys. PLN) co oznacza spadek
o 9,88% PLN.
Do znaczących pozycji w kosztach działalności operacyjnej ogółem zaliczyć należy także pozostałe koszty.
W analizowanym okresie wysokość pozostałych kosztów wyniosła 257,93 tys. PLN i 264,5 tys. PLN odpowiednio
w okresie 9 miesięcy 2017 r. i 2016 r. Oznacza to nieduży spadek o 2,49% kosztów związanych z podróżami
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służbowymi i ujemną wyceną należności walutowej dotyczacej wierzytelności Yale na kwotę 80 tys USD ujętą
wyłącznie w 2016 roku (opis umowy znajduje się w podrozdziale „Transakcje ze spółką Trimen Chemicals S.A. Umowa cesji należności z długu”).
Poniższe tabele przedstawiają informacje dotyczące kosztów operacyjnych we wskazanych okresach.
Rok zakończony 31 grudnia
2016

Zmiana

2015

2016/2015

(tys. PLN)

(%)

(zbadane)
Amortyzacja

71,18

40,69

74,93

Zużycie materiałów i energii

56,84

58,41

(2,68)

Usługi obce, w tym:

979,81

618,31

58,47

usługa najmu

148,59

34,80

326,95

usługi księgowo-kadrowe

93,00

93,40

(0,43)

usługi prawne i doradcze

555,37

374,88

48,15

Wynagrodzenia

834,80

574,24

45,37

Koszty świadczeń pracowniczych

149,85

90,17

66,19

Podatki i opłaty

161,54

18,34

780,81

1.889,00

399,33

373,04

Pozostałe koszty
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2017

2016
(tys. PLN)

Zmiana

Okres 9 miesięcy
zakończony 30 września

2016/2015
(%)

2017

2016

(tys. PLN)

(niezbadane)

Zmiana
2017/2016
(%)

(niezbadane)

Amortyzacja

37,45

48,38

(22,59)

46,02

60,15

(23,50)

Zużycie materiałów i energii

42,91

34,51

24,34

56,19

45,83

22,59

377,84

528,52

(28,51)

623,57

691,97

(9,88)

50,38

49,38

2,03

50,38

96,06

(47,55)

Usługi obce, w tym:
usługa najmu
usługi księgowo-kadrowe

48,25

51,00

(5,39)

48,25

72,00

(32,99)

usługi prawne i doradcze

167,26

373,54

(55,22)

167,26

444,44

(62,37)

Wynagrodzenia

429,78

344,72

24,68

675,30

551,44

22,46

Koszty świadczeń pracowniczych

145,25

61,82

134,96

194,33

100,17

94,01

Podatki i opłaty

150,17

128,03

17,29

172,92

143,66

20,37

Pozostałe koszty

193,03

202.36

(4,61)

257,93

264,50

(2,49)

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
W latach 2015-2016 z uwagi na etap rozwoju działalności Emitenta w analizowanym okresie Grupa wygenerowała
stratę na działalności operacyjnej w wysokości 2.524,43 tys. PLN i 793,46 tys. PLN, odpowiednio w 2016 r. i 2015
r. Do zwiększenia straty z działalności operacyjnej w głównej mierze przyczynił się istotny wzrost pozostałych
kosztów związanych z zamkniętym projektem badawczo-rozwojowym z ujemnym wynikiem 1.538,41 tys. PLN.
W wyniku opisanych powyżej zmian przychodów i kosztów działalności operacyjnej, strata na działalności
operacyjnej na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnęła wysokość 846,00 tys. PLN co oznacza wzrost straty o 144,39
tys. PLN, czyli o 20,58% z 701,61 tys. PLN w stosunku do wysokości na dzień 30 czerwca 2016 r., kiedy to ujęto
przychód z wierzytelności z Uniwersytetu Yale.
W wyniku opisanych powyżej zmian przychodów i kosztów działalności operacyjnej, strata na działalności
operacyjnej na dzień 30 września 2017 r. osiągnęła wysokość 961,54 tys. PLN co oznacza wzrost straty o 201,85
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tys. PLN, czyli o 26,57% z 759,69 tys. PLN w stosunku do wysokości na dzień 30 września 2016 r., kiedy to ujęto
przychód z wierzytelności z Uniwersytetu Yale.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe Grupy w 2016 r. spadły o 141,22 tys. PLN, czyli o 51,3% z 275,29 tys. PLN na dzień 31
grudnia 2015 r. do 134,07 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r., głównie w wyniku spadku przychodów
odsetkowych związanych z malejącym saldem środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
Koszty finansowe Grupy w 2016 r. spadły o 7,0 tys. PLN, czyli o 17,1% z 40,94 tys. PLN na dzień 31 grudnia
2015 r. do 33,94 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r., głównie w wyniku niższych zrealizowanych różnic
kursowych.
Przychody finansowe Grupy w I półroczu 2017 r. spadły o 11,74 tys. PLN, czyli o 9,73% z 120,61 tys. PLN na
dzień 30 czerwca 2016 r. do 108,87 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2017 r., głównie w wyniku spadku przychodów
z tytułu różnic kursowych.
Koszty finansowe Grupy w I półroczu 2017 r. spadły o 5,27 tys. PLN, czyli o 17,84% z 29,54 tys. PLN na dzień
30 czerwca 2016 r. do 24,27 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2017 r., głównie w wyniku niższych zrealizowanych
różnic kursowych.
Przychody finansowe Grupy w okresie 9 miesięcy 2017 r. wzrosły o 37,89 tys. PLN, czyli o 29,68% z 127,66 tys.
PLN na dzień 30 września 2016 r. do 165,55 tys. PLN na dzień 30 września 2017 r., głównie w wyniku wzrostu
przychodów z tytułu różnic kursowych.
Koszty finansowe Grupy w okresie 9 miesięcy 2017 r. spadły o 2,10 tys. PLN, czyli o 6,99% z 30,12 tys. PLN na
dzień 30 września 2016 r. do 28,02 tys. PLN na dzień 30 września 2017 r., głównie w wyniku niższych
zrealizowanych różnic kursowych.
Sytuacja finansowa
Aktywa
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów Grupy we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2016

Struktura na dzień 31 grudnia

2015

2016

(tys. PLN)

Zmiana

2015

2016/2015

(%)

(%)

(zbadane)
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2.558,59

1.115,88

16,49

6,75

129,29

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

-

-

Wartość firmy

-

-

-

-

-

9.897.48

7.438,33

63,79

45,02

33,06

55,48

23,55

0,36

0,14

135,58

-

-

-

-

-

7,69

-

0,05

-

(100)

-

-

-

-

-

Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach
powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

-

-

-

-

-

12.519,23

8.577,75

80,69

51,92

45,95

-

-

-

-

-

1,87

21,37

0,01

0,13

(91,26)

465,66

1.233,58

3,00

7,47

(62,25)

-

-

-

-

-

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności
Należności z tytułu kontraktów
długoterminowych
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Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

Aktywa z tytułu bieżącego podatku
dochodowego

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa

1,79

0,68

0,01

-

163,24

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2.526,48

6.687,94

16,28

40,48

(62,22)

Aktywa obrotowe razem

2.995,78

7.943,56

19,31

48,08

(62,29)

15.515,02

16.521,32

100,00

100,00

(6,09)

Aktywa razem

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.
Na dzień
30 czerwca

Struktura na
dzień 30
czerwca

Zmiana
30 czerwca/31
grudnia

Na dzień
30 września

Struktura na
dzień 30
września

Zmiana
30 września/31
grudnia

2017

2017

2017/ 2016

2017

2017

2017/ 2016

(tys. PLN)

(%)

(%)

(tys. PLN)

(%)

(%)

(niezbadane)

(niezbadane)

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2.454,46

7,65

(4,07)

2.536,37

7,80%

(0,87)

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Wartość firmy

-

-

-

-

-

-

14.830,08

46,20

49,84

14.546,75

44,71%

46,97

111,41

0,35

100,81

98,82

0,30%

78,11

-

-

-

-

-

-

7,69

0,02

-

7,69

0,02

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa

-

-

-

-

-

-

17.403,64

54,22

39,02

17.189,62

52,83%

37,31

-

-

-

-

-

-

21,85

0,07

1068,45

24,38

0,07%

1.203,87

621,44

1,94

33,45

1.049,09

3,22%

125,29

Należności z tytułu kontraktów
długoterminowych

-

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

-

Aktywa z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

-

-

-

-

-

-

4,06

0,01

126,82

5,02

0,02%

181,65

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

14.046,55

43,76

455,97

14.269,45

43,86%

464,80

Aktywa obrotowe razem

14.693,89

45,78

390,49

15.347,94

47,17%

412,32

Aktywa razem

32.097,53

100,00

106,88

32.537,56

100,00

109,72

Niezakończone prace
rozwojowe
Pozostałe aktywa
niematerialne
Inwestycje w podmiotach
powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i
usług
Pozostałe należności

Pozostałe aktywa

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. suma aktywów spadła o 1.006,30 tys. PLN, czyli o 6,09%,
z 16.521,32 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. do 15.515,02 tys. PLN. W latach 2016-2015 głównymi
składnikami sumy aktywów były: (i) niezakończone prace rozwojowe (stanowiące, odpowiednio, 63,79% i 45,02%
sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2016 i 2015 r.), (ii) rzeczowe aktywa trwałe (stanowiące, odpowiednio, 16,49%
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i 6,75% sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2015 r.) oraz (iii) środki pieniężne i ich ekwiwalenty
(stanowiące, odpowiednio, 16,28% i 40,48% sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015 r.).
W roku zakończonym 31 grudnia 2016 i 2015 r. aktywa trwałe stanowiły odpowiednio 80,69% i 51,92% sumy
aktywów, natomiast aktywa obrotowe, odpowiednio 19,31% i 48,08% sumy aktywów.
Najistotniejszymi składnikami aktywów trwałych Grupy w okresie objętym informacjami finansowymi były:
(i) niezakończone prace rozwojowe, które prezentują kapitalizowaną wartość prowadzonych prac rozwojowych
Emitenta zgodnie z MSR 38 (stanowiące odpowiednio 63,79% i 45,02% sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2016
r. i 31 grudnia 2015 r.), oraz (ii) rzeczowe aktywa trwałe głównie maszyny i urządzenia laboratoryjne i pomiarowe
niezbędne do prowadzenia badań (stanowiące odpowiednio 16,28% i 40,48% sumy aktywów na dzień 31 grudnia
2016 r. i 31 grudnia 2015 r.).
We wskazanych okresach nastąpił wzrost aktywów trwałych wynikający między innymi ze wzrostu wydatków
badawczo-rozwojowych. Aktywa trwałe wzrosły o 3.941,48 tys. PLN, czyli o 45,95% z 8.577,75 tys. PLN na dzień
31 grudnia 2015 r. do 12.519,23 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r.
Najistotniejszymi składnikami aktywów obrotowych Grupy w okresie objętym informacjami finansowymi były
środki pieniężne i ich ekwiwalenty (stanowiące odpowiednio 16,28% i 40,48% sumy aktywów na dzień 31 grudnia
2016 r. i 31 grudnia 2015 r.).
We wskazanych okresach nastąpił spadek wartości aktywów obrotowych wynikający między innymi ze spadku
posiadanych środków pieniężnych. Aktywa obrotowe spadły o 4.947,78 tys. PLN, z 7.943,56 tys. PLN na dzień
31 grudnia 2015 r. do 2.995,78 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r., czyli o 62,29%.
Suma aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 32.097,53 tys. PLN co oznacza wzrost 16.582,51 tys. PLN
czyli o 106,88% z poziomu 15.515,02 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. W I półroczu 2017 r. głównymi
składnikami sumy aktywów były (i) niezakończone prace rozwojowe (stanowiące 46,20% sumy aktywów na dzień
30 czerwca 2017 r.), (ii) środki pieniężne i ich ekwiwalenty (stanowiące, 43,76% sumy aktywów na dzień 30
czerwca 2017 r.), oraz (iii) rzeczowe aktywa trwałe (stanowiące 7,65% sumy aktywów na dzień 30 czerwca 2017
r.).
W I półroczu 2017 r. aktywa trwałe stanowiły 54,22% sumy aktywów, natomiast aktywa obrotowe 45,78% sumy
aktywów.
Suma aktywów na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 32.537,56 tys. PLN co oznacza wzrost 17.022,55 tys. PLN
czyli o 109,72% z poziomu 15.515,02 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. W 9 miesiącach 2017 r. głównymi
składnikami sumy aktywów były (i) niezakończone prace rozwojowe (stanowiące 44,71% sumy aktywów na dzień
30 września 2017 r.), (ii) środki pieniężne i ich ekwiwalenty (stanowiące, 43,86% sumy aktywów na dzień 30
września 2017 r.), oraz (iii) rzeczowe aktywa trwałe (stanowiące 7,80% sumy aktywów na dzień 30 września 2017
r.).
Na dzień 30 września 2017 r. aktywa trwałe stanowiły 52,83% sumy aktywów, natomiast aktywa obrotowe 47,17%
sumy aktywów.
Niezakończone prace rozwojowe
Emitent rozpoznaje etap niezakończonych prac rozwojowych, w którym może zidentyfikować składnik wartości
niematerialnych i udowodnić, że składnik ten będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne.
Emitent jest w stanie syntezować związki chemiczne skutecznie oddziaływujące na cel biologiczny, co jest
udowodnione odpowiednią procedurą analityczną. To z kolei umożliwia przedstawienie rynkowej wyceny
wartości programu (grupy związków aktywnych), potwierdzając, że istnieje rynek komercjalizacyjny na tym etapie.
Tym samym, sprzedaży mogą podlegać niezakończone prace rozwojowe, które są kontynuowane m.in. przez
międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, jednakże prace te mogą być również kontynuowane aż do całkowitego
ukończenia i uzyskanie efektu w postaci produktu finalnego.
Niezakończone prace rozwojowe, na które składają się koszty prowadzonych prac rozwojowych, wzrosły o
2.459,15 tys. PLN, czyli o 33,06% z 7.438,33 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. do 9.897,48 tys. PLN na dzień
31 grudnia 2016 r. Wzrost ten był głównie wynikiem zwiększenia skali i rozpoczęcia nowych projektów.
W I półroczu 2017 r. niezakończone prace rozwojowe, na które składają się przede wszystkim koszty
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wzrosły o 4.932,60 tys. PLN czyli o 49,84% w stosunku do poziomu
9.897,48 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. Wzrost ten był głównie wynikiem zwiększonych wydatków na
prace rozwojowe.
Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
99

Na dzień 30 września 2017 r. niezakończone prace rozwojowe, na które składają się koszty prowadzonych prac
rozwojowych wzrosły o 4.649,27 tys. PLN czyli o 46,97% w stosunku do poziomu 9.897,48 tys. PLN na dzień 31
grudnia 2016 r. Wzrost ten był głównie wynikiem zwiększonych wydatków na prace rozwojowe.
Ujęcie nakładów na prace rozwojowe różni się od ujęcia nakładów na prace badawcze. Nakłady poniesione na
prace badawcze (lub na realizację etapu prac badawczych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie)
ujmuje się jako koszty w momencie ich poniesienia, natomiast nakłady na prace rozwojowe (lub etapy prac
rozwojowych) ujmowane są w aktywach, ale wtedy i tylko wtedy, gdy Emitent jest w stanie udowodnić wszystkie
wymienione poniżej kwestie:


możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;



zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;



zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;



sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. Między innymi Spółka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki
składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez
Spółkę – użyteczność składnika aktywów niematerialnych;



dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac
rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;



możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można
przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe w latach 2016-2015 wynosiły odpowiednio 2.558,59 tys. PLN oraz 1.115,88 tys. PLN.
Powyższe stanowiło 16,49% sumy aktywów na 31 grudnia 2016 r. oraz 6,75% sumy aktywów na dzień 31 grudnia
2015 r. W 2016 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wzrosła o 1.442,71 tys. PLN, co stanowiło 129,29%.
Wzrost wartości wynikał głównie ze wzrostu zakupu urządzeń naukowo-badawczych niezbędnych do realizacji
projektów badawczo-rozwojowych.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 2.454,46 tys. PLN co stanowiło
7,65% sumy aktywów. Wartość rzeczowych aktywów trwałych spadła na dzień 30 czerwca 2017 r. o 104,13 tys.
PLN czyli o 4,07% z poziomu 2.558,59 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. Powyższe było wynikiem dokonania
odpisów amortyzacyjnych.
Na dzień 30 września 2017 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 2.536,37 tys. PLN co stanowiło
7,80% sumy aktywów. Wartość rzeczowych aktywów trwałych spadła na dzień 30 września 2017 r. o 22,22 tys.
PLN czyli o 0,87% z poziomu 2.558,59 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. Powyższe było wynikiem dokonania
odpisów amortyzacyjnych.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zmalały o 4.161,46 tys. PLN, czyli o 62,22% z 6.687,94 tys. PLN na dzień 31
grudnia 2015 r. do 2.526,48 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiły
16,28% sumy aktywów na 31 grudnia 2016 r. oraz 40,48% sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Spadek ten
był głównie wynikiem wykorzystania środków pieniężnych jako wkładu własnego w prowadzonych projektach
badawczo-rozwojowych.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły o 11.520,07 tys. PLN w porównaniu z 31
grudnia 2016 r. tj. do poziomu 14.046,55 tys. PLN co było wynikiem pozyskania środków pieniężnych w drodze
podwyższenia kapitału o kwotę 17.943 tys. PLN.
Na dzień 30 września 2017 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły o 11.742,97 tys. PLN w porównaniu z 31
grudnia 2016 r. tj. do poziomu 14.269,45 tys. PLN co było wynikiem pozyskania środków pieniężnych w drodze
podwyższenia kapitału o kwotę 17.943 tys. PLN.
Zobowiązania
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat zobowiązań Grupy we wskazanych okresach.
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Na dzień 31 grudnia
2016

Struktura na dzień 31 grudnia

2015

2016

Zmiana

2015

(tys. PLN)

2016/2015

(%)

(%)

(zbadane)
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

-

-

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

7,69

-

0,05

-

(100)

Zobowiązanie z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy długoterminowe

-

-

-

-

-

41,69

-

0,27

-

(100)

Przychody przyszłych okresów

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

-

-

-

49,38

-

0,32

-

(100)

Zobowiązania długoterminowe
razem
Zobowiązania krótkoterminowe

-

Krótkoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

-

-

1.132,65

Pozostałe zobowiązania
finansowe
Zobowiązania z tytułu kontraktów
długoterminowych

Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług

Zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

-

-

-

764,30

7,30

4,63

48,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

155,45

-

1,00

-

(100)

Przychody przyszłych okresów

950,81

312,09

6,13

1,89

204,66

Pozostałe zobowiązania

219,44

16,79

1,41

0,10

1.206,97

Zobowiązania krótkoterminowe
razem

2.458,36

1.093,17

15,85

6,62

124,88

Zobowiązania razem

2.507,74

1.093,17

16,16

6,62

129,4

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Na dzień 30
czerwca

Struktura na
dzień 30
czerwca

Zmiana
30 czerwca/31
grudnia

2017

2017

2017/2016

(tys. PLN)

(%)

(%)

(niezbadane)

Na dzień 30
września

Struktura na
dzień 30
września

Zmiana
30
września/31
grudnia

2017

2017

2017/2016

(tys. PLN)

(%)

(%)

(niezbadane)

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

-

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

-

-

-

-

7,69

0,02

-

7,69

0,02

-

41,69

0,13

-

41,69

0,13

-

-

-

-

-

-

-

Zobowiązanie z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
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Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
razem

-

-

-

-

-

-

49,38

0,15

-

49,38

0,15

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług

961,21

2,99

(15,14)

1.438,98

4,42

27,05

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu kontraktów
długoterminowych

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

-

-

-

-

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

22,85

0,07

(85,30)

22,85

0,07

(85,30)

Przychody przyszłych okresów

558,86

1,74

(41,22)

571,73

1,76

(39,87)

Pozostałe zobowiązania

323,58

1,01

47,46

324,98

1,00

48,09

Zobowiązania krótkoterminowe
razem

1.866,50

5,82

(24,08)

2.358,55

7,25%

(4,06)

Zobowiązania razem

1.915,88

5,97

(23,60)

2.407,92

7,40%

(3,98)

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

W latach 2016-2015 najistotniejszymi składnikami zobowiązań Grupy były: (i) zobowiązania z tytułu dostaw
i usług (stanowiące odpowiednio 7,30% oraz 4,63% sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015
r.) oraz (ii) przychody przyszłych okresów obejmujące w 2016 roku otrzymane i nierozliczone zaliczki na dotacje
na prowadzone prace rozwojowe, a w 2015 roku równowartość wierzytelności z Uniwersytetu Yale w kwocie 80
tys. PLN i stanowiące odpowiednio 6,13% oraz 1,89% sumy aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia
2015 r.). Nierozliczone zaliczki na dotacje powstają w danym roku obrotowym w sytuacji, gdy wartość
otrzymanych zaliczek przewyższa kwotę dotacji, którą Emitent wykorzystał ponosząc wydatki na niezakończone
prace rozwojowe.
Zobowiązania razem wzrosły o 1.414,57 tys. PLN, czyli o 129,40% z 1.093,17 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2015
r. do 2.507,74 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r.
W I półroczu 2017 r. najistotniejszymi składnikami zobowiązań Grupy były zobowiązania z tytułu dostaw i usług
(stanowiące 2,99% sumy aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.) oraz (ii) przychody przyszłych okresów
(stanowiące 1,74% sumy aktywów na dzień 30 czerwca 2017 r.).
Na dzień 30 września 2017 r. najistotniejszymi składnikami zobowiązań Grupy były zobowiązania z tytułu dostaw
i usług (stanowiące 4,42% sumy aktywów na dzień 30 września 2017 r.) oraz (ii) przychody przyszłych okresów
(stanowiące 1,76% sumy aktywów na dzień 30 września 2017 r.).
Zobowiązania długoterminowe
Na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. zobowiązania długoterminowe stanowiły odpowiednio 0,32%,
i 0,00%, sumy bilansowej.
Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 49,38 tys. PLN, z 0,00 PLN na dzień 31 grudnia 2015 r., głównie
w wyniku utworzenia rezerw długoterminowych na świadczenia emerytalne.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania długoterminowe stanowiły 0,15%, sumy zobowiązań. Zobowiązania
długoterminowe nie uległy zmianie w porównaniu do poziomu z dnia 31 grudnia 2016 r. i wynosiły 49,38 tys.
PLN.
Na dzień 30 września 2017 r. zobowiązania długoterminowe stanowiły 0,15%, sumy zobowiązań. Zobowiązania
długoterminowe nie uległy zmianie w porównaniu do poziomu z dnia 31 grudnia 2016 r. i wynosiły 49,38 tys.
PLN.
Zobowiązania krótkoterminowe
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Na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły, odpowiednio, 15,85%
i 6,62% sumy bilansowej.
Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 1.365,19 tys. PLN, czyli o 124,88% z 1.093,17 tys. PLN na dzień
31 grudnia 2015 r. do 2.458,36 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r., głównie w wyniku zwiększenia zobowiązań
z tytułu dostawy i usług związanych z zakupami materiałów, sprzętu i usług niezbędnych do realizacji projektów
rozwojowych.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły, 5,82% sumy bilansowej. Zobowiązania
krótkoterminowe spadły o 591,86 tys. PLN, czyli o 24,08% z 2.458,36 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. do
1.866,50 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2017 r., głównie w wyniku zwiększenia zobowiązań z tytułu dostawy
i usług związanych z zakupami materiałów, sprzętu i usług niezbędnych do realizacji projektów rozwojowych.
Na dzień 30 września 2017 r. zobowiązania krótkoterminowe stanowiły, 7,25% sumy bilansowej. Zobowiązania
krótkoterminowe spadły o 99,81 tys. PLN, czyli o 4,06% z 2.458,36 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. do
2.358,55 tys. PLN na dzień 30 września 2017 r., głównie w wyniku zwiększenia zobowiązań z tytułu dostawy
i usług związanych z zakupami materiałów, sprzętu i usług niezbędnych do realizacji projektów rozwojowych.
Źródłem zobowiązań krótkoterminowych w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi były
zobowiązania wobec kontrahentów dostarczających usługi i materiały laboratoryjno-badawcze. Nie występuje
uzależnienie Emitenta od dostawców materiałów laboratoryjnych i usług badawczych.
Przychody przyszłych okresów
Na dzień 31.12.2016 r. i 31.12.2015 r. przychody przyszłych okresów, stanowiły, odpowiednio 6,13% i 1,89%
sumy bilansowej.
Przychody przyszłych okresów wzrosły o 638,72 tys. PLN, czyli o 204,66% z 312,09 PLN na dzień 31.12.2015 r.
do 950,81 tys. PLN na dzień 31.12.2016 r. W 2016 roku na stan przychodów przyszłych okresów wpływały
niewykorzystane zaliczki z tytułu dotacji (950,81 tys, PLN), natomiast w 2015 roku transakcja dotycząca zakupu
wierzytelności Uniwersytetu Yale (312,09 tys PLN). Na koniec września 2017 roku na stan przychodów
przyszłych okresów wpływały niewykorzystane zaliczki z tytułu dotacji (571,73 tys, PLN).

Kapitał własny
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat kapitału własnego Grupy we wskazanych okresach.
Na dzień 31 grudnia
2016

Struktura na dzień 31 grudnia

2015

2016

(tys. PLN)

Zmiana

2015

2016/2015

(%)

(%)

(zbadane)
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji
powyżej wartości nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Wynik lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Kwoty ujęte bezpośrednio w
kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako
przeznaczone do zbycia
-Kapitały przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

29,50

29,50

0,19

0,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.390,11

16.390,11

105,64

99,21

-

-

-

-

-

-

3,43

3,02

0,02

0,02

13,58

(991,46)

(435,38)

(6,39)

(2,64)

127,72

(2.424,29)

(559,11)

(15,63)

(3,38)

333,60
-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Kapitały przypadające
udziałom niedającym kontroli

-

Razem kapitał własny

-

-

-

-

13.007,28

15.428,14

83,84

93,38

(15,69)

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
Na dzień 30
września

Struktura na
dzień 30
września

Zmiana 30
września/31
grudnia

Na dzień 30
czerwca

Struktura na
dzień 30
czerwca

Zmiana 30
czerwca/31
grudnia

2017

2017

2017/2016

2017

2017

2017/2016

(tys. PLN)

(%)

(%)

(tys. PLN)

(niezbadane)
Kapitał podstawowy

(%)

(niezbadane)

(%)

116,70

0,36

295,59

116,70

0,36

295,59

Nadwyżka ze sprzedaży akcji
powyżej wartości nominalnej

-

-

-

-

-

-

Akcje własne

-

-

-

-

-

-

34.246,31

105,25

108,94

34.246,31

106,69

108,94

-

-

-

-

-

-

2,96

0,01

(13,68)

(7,64)

(0,02)

(322,74)

(3.412,32)

(10,49)

244,17

(3.412,32)

(10,63)

244,17

Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Wynik lat ubiegłych
Zysk (strata) netto

(824,01)

(2,53)

(66,01)

(761,40)

(2,37)

(68,59)

Kwoty ujęte bezpośrednio w
kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako
przeznaczone do zbycia

-

-

-

-

-

-

-Kapitały przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

-

-

-

-

-

-

Kapitały przypadające
udziałom niedającym kontroli

-

-

-

-

-

-

30.129,64

92,60

131,64

30.181,65

94,03

132,04

Razem kapitał własny

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Kapitał własny razem na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 13.007,28 tys. PLN i spadł o 2.420,86 tys. PLN, czyli
o 15,69% w porównaniu z 15.428,14 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. Spadek ten był efektem zwiększenia w
roku 2016 straty spowodowanej w głównej mierze zamkniętym z wynikiem negatywnym projektem badawczym
o akronimie OAT-449.
Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 30.181,65 tys. PLN co oznacza wzrost o 17.174,37 tys. czyli
o 132,04% w porównaniu z 13.007,28 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. Wzrost ten wynikał głównie
z pozyskania 17.943 tys. PLN środków pieniężnych w drodze podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 17.943 tys.
PLN.
Kapitał własny na dzień 30 września 2017 r. wyniósł 30.129,64 tys. PLN co oznacza wzrost o 17.122,36 tys. czyli
o 131,64% w porównaniu z 13.007,28 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. Wzrost ten wynikał głównie
z pozyskania 17.943 tys. PLN środków pieniężnych w drodze podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 17.943 tys.
PLN.
Płynność i zasoby kapitałowe
W latach 2015-2016 Grupa finansowała swoje potrzeby w zakresie płynności i potrzeb kapitałowych głównie
ze środków pieniężnych pozyskanych od akcjonariuszy oraz dotacji odpowiednio w wysokości 12.500 tys. PLN
oraz 15.773 tys. PLN. Zdolność generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej zależy od przyszłych
wyników działalności Grupy, które są w pewnym stopniu uzależnione od ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz
czynników finansowych, konkurencyjnych, rynkowych i innych, na które Grupa często nie ma wpływu, jak
również od innych czynników omówionych w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
Główne potrzeby kapitałowe Grupy są związane z jej działalnością operacyjną oraz finansowaniem nakładów
inwestycyjnych (związanych w szczególności z dalszym rozwojem ośrodków Grupy). Strategia finansowa Grupy
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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.
Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z dalszym rozwojem ośrodków Grupy odbywa się głównie
ze środków własnych Grupy, pochodzących od akcjonariuszy oraz dotacji.
Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych
Na Datę Prospektu poza ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa nie istnieją
ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Spółki.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje o przepływach pieniężnych Grupy we wskazanych okresach.
Za rok zakończony 31 grudnia
2016

2015
(tys. PLN)
(zbadane)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(2.424,29)

(559,11)

983,61

(971,13)

(1.440,69)

(1.530,24)

(14.563,54)

(12.378,25)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

11.842,76

18.311,02

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego

2.526,48

6.687,94

Korekty razem
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.
Za okres 6 miesięcy zakończony 30 Za okres 9 miesięcy zakończony 30
czerwca
września
2017

2016

2017

2016

(tys. PLN)

(tys. PLN)

(niezbadane)

(niezbadane)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(761,40)

(610,54)

(824,01)

(662,15)

Korekty razem

(1.225,16)

944,65

(1,576.17)

1,379,35

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(1.986,56)

334,12

(2.400,18)

717,19

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(10.603,35)

(7.564,98)

(15.342,24)

(11.261,78)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

24.109,98

4.006,90

29.485,39

8.461,28

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego

14.046,55

3.465,78

14.269,44

4.604,64

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
W 2015 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy były ujemne i wyniosły 1.530,24 tys.
PLN. Grupa wygenerowała stratę brutto za rok 2015 w wysokości 559,11 tys. PLN. Najistotniejsze korekty do
straty brutto obejmowały: (i) wydatki z dotacji na koszty (699,78 tys. PLN) oraz (ii) zmianę stanu należności
(847,72 tys. PLN). Wydatki środków pieniężnych zostały częściowo skompensowane wpływami środków
pieniężnych, które w 2015 r. obejmowały głównie zmiany stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
(386,81 tys. PLN).
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W 2016 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy były ujemne i wyniosły 1.440,69 tys.
PLN. Kwota ta obejmuje stratę brutto za rok 2016 w wysokości 2.424,29 tys. PLN. Najistotniejsze korekty
obejmowały: (i) zmianę stanu należności (787,42 tys. PLN), (ii) zmiany stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów
i pożyczek (571,01 tys. PLN), oraz (iii) zmianę stanu rezerw (204,83 tys. PLN). Wpływy środków pieniężnych
zostały częściowo skompensowane wydatkami środków pieniężnych, które w 2016 r. obejmowały głównie:
(i) wydatki z dotacji na koszty (1.286,11 tys. PLN).
W I połowie 2017 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy były ujemne i wyniosły
1.986,56 tys. PLN. Najistotniejsze korekty obejmowały (i) wydatki z dotacji na koszty (383,73 tys. PLN) oraz (ii)
zmianę stanu należnści (175,76 tys. PLN).
W okresie 9 miesięcy 2017 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy były ujemne i
wyniosły 2.400,18 tys. PLN. Kwota ta obejmuje stratę brutto za trzy kwartały 2017 roku w wysokości 824,01 tys.
PLN. Najistotniejsze korekty obejmowały (i) wydatki z dotacji na koszty (916,16 tys. PLN) oraz (ii) zmianę stanu
należności (605,95 tys. PLN).
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
W 2015 r. przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy były ujemne i wyniosły
12.378,25 tys. PLN. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały z (i) wydatków na niezakończone prace
rozwojowe (11.171,45 tys. PLN) oraz (ii) wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych (1.206,80 tys. PLN). Więcej informacji na temat nabycia rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych znajduje się w podrozdziale „−Nakłady inwestycyjne − Nakłady inwestycyjne
w 2015 r.” poniżej.
W 2016 r. przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy były ujemne i wyniosły
14.563,54 tys. PLN. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały z (i) wydatków na niezakończone prace
rozwojowe (11.596,84 tys. PLN) oraz (ii) wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych (2.966,70 tys. PLN). Więcej informacji na temat nabycia rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych znajduje się w podrozdziale „−Nakłady inwestycyjne − Nakłady inwestycyjne
w 2016 r.” poniżej.
W I połowie 2017 r. przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy były ujemne i wynosiły
10.603,37 tys. PLN. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z (i) wydatków na niezakończone
prace rozwojowe (10.039,77 tys. PLN) oraz (ii) wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych (664,94 tys. PLN). Więcej informacji na temat nabycia rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych znajduje się w podrozdziale „−Nakłady inwestycyjne − Nakłady inwestycyjne
w I połowie 2017 r.” poniżej.
W okresie 9 miesięcy 2017 r. przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy były ujemne i
wynosiły 15.342,24 tys. PLN. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z (i) wydatków na
niezakończone prace rozwojowe (14.221,39 tys. PLN) oraz (ii) wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych (1.120,86 tys. PLN). Więcej informacji na temat nabycia
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych znajduje się w podrozdziale „−Nakłady inwestycyjne −
Nakłady inwestycyjne w I połowie 2017 r.” poniżej.
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
W 2015 r. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy były dodatnie i wyniosły 18.311,02 tys.
PLN. Dodatnie przepływy pieniężne wynikały głównie z emisji udziałów (12.000,50 tys. PLN) oraz dotacji
(6.310,52 tys. PLN).
W 2016 r. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy były dodatnie i wyniosły 11.842,76
tys. PLN. Przepływy pieniężne obejmowały głównie wpływy z tytułu dotacji (11.844,68 tys. PLN).
W I połowie 2017 r. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy były dodatnie i wynosiły
24.109,98 tys. PLN. Przepływy pieniężne obejmowały głównie wpływy z tytułu emisji akcji (17.943,40 tys. PLN)
oraz dotacji (6.166,58 tys. PLN).
W okresie 9 miesięcy 2017 r. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy były dodatnie i
wynosiły 29.485,39 tys. PLN. Przepływy pieniężne obejmowały głównie wpływy z tytułu emisji akcji (17.943,40
tys. PLN) oraz wpływy z dotacji (11.541,99 tys. PLN).
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Zadłużenie
W bieżącej i przewidywanej sytuacji płynnościowej Grupa pokrywa krótko- i długookresowe zapotrzebowanie na
finansowanie ze środków własnych lub w postaci dofinansowania uzyskiwanego od podmiotów publicznych.
Prowadzona przez Grupę polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem płynności ma zapewnić właściwy stopień
bieżącej i przyszłej płynności finansowej. Na Datę Prospektu Grupa nie posiada istotnego zadłużenia.
Zobowiązania i aktywa warunkowe
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Grupa posiadała zobowiązania wynikające z weksli in blanco wystawionych na rzecz
instytucji pośredniczącej w związku z otrzymanymi dotacjami na kwoty w wysokości dofinansowania
wynikającego z poszczególnych umów na dofinansowanie, powiększonych o odsetki ustawowe.
Na dzień 30 września 2017 r. Grupa posiadała zobowiązania wynikające z weksli in blanco wystawionych na rzecz
instytucji pośredniczącej w związku z otrzymanymi dotacjami na kwoty w wysokości dofinansowania
wynikającego z poszczególnych umów na dofinansowanie, powiększonych o odsetki ustawowe.
Grupa w związku z odzyskaniem wierzytelności od Uniwersytetu Yale w kwocie 160 tys. USD w przypadku
komercjalizacji projektu opartego na związku OATD-01, zostanie zobowiązana do wypłaty na rzecz Trimen
Chemicals S.A. równowartości tej kwoty powiększonej o odsetki. Spółka szacuje, że łączny koszt wierzytelności
będzie wynosił 178 tys. USD.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Grupa nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń, w tym gwarancji i poręczeń
na pokrycie zobowiązań osób trzecich i nie zawarła żadnych innych umów pozabilansowych.
Na dzień 30 września 2017 r. Grupa nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń, w tym gwarancji i poręczeń
na pokrycie zobowiązań osób trzecich i nie zawarła żadnych innych umów pozabilansowych.
Spółka przyjęła w drodze uchwały program motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad
motywacyjnego programu kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A.
w formie warrantów subskrypcyjnych („I Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie przyjęło I Program Motywacyjny na lata 2017-2020. I Program Motywacyjny zakłada
zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom
wybranym przez Zarząd, nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie
więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych
w ramach I Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w
stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja
warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW. Powyższe oznacza, iż I Program Motywacyjny nie zostanie realizowany
w przypadku niewprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Warunki realizacji I Programu
Motywacyjnego w przypadku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
określa Regulamin I Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020 stanowiący załącznik do uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej
0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie,
natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane wyłącznie za wkłady
pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Spółka szacuje, że łączny koszt I Programu
Motywacyjnego będzie wynosił 6.764 tys. PLN.
Spółka przyjęła również II Program Motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad
motywacyjnego programu kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A.
w formie warrantów subskrypcyjnych („II Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie przyjęło II Program Motywacyjny na lata 2019-2022. II Program Motywacyjny zakłada
zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom
wybranym przez Zarząd nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia nie
więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii B
przyznawanych w ramach II Programu Motywacyjnego uzależniona będzie między innymi od pozostawania przez
osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może
przekroczyć 149 osób oraz uzyskanie przez osobę uprawnioną pozytywnej oceny rocznej. Emisja warrantów
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subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW. Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został
warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.900 PLN poprzez emisję nie więcej niż 390.000 akcji
zwykłych na okaziciela nowej serii G, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami
uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii G będzie
równa cenie po jakiej akcje będą oferowane w ramach pierwszej publicznej oferty Spółki, a która to cena emisyjna
z początkiem każdego kolejnego kwartału będzie wzrastała o 2% dla Akcji obejmowanych w kolejnych kwartałach.
Wzrost ceny emisyjnej będzie dokonywany do końca ostatniego kwartału obowiązywania II Programu
Motywacyjnego. Akcje serii G będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów
subskrypcyjnych serii B. Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii G będą miały prawo wykonać
przysługujące im prawa z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Spółka szacuje, że przy założeniu rocznego 15% wzrostu ceny akcji, koszt II Programu Motywacyjnego będzie
wynosił 3.004 tys. PLN.
Nakłady inwestycyjne
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat nakładów inwestycyjnych Grupy za wskazane okresy.

Za rok zakończony 31 grudnia

Za okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca

Za okres 9 miesięcy
zakończony 30
września

2017

2017

2016

2015

(w tys. PLN)
(niezbadane)
Rzeczowe aktywa trwałe

1.207

2.930

599

1.055

0,00

37

66

66

Niezakończone prace rozwojowe

11.171

11.597

10.040

14.221

Razem

12.378

14.564

10.705

15.342

Wartości niematerialne

Źródło: Grupa

Wszystkie nakłady zostały poniesione w Polsce i sfinansowane przez Grupę ze środków własnych pozyskanych w
ramach emisji akcji oraz z dotacji przyznanych ze środków publicznych.
Nakłady inwestycyjne w 2015 r.
Nakłady inwestycyjne w 2015 r. wyniosły 12 378 tys zł PLN i obejmowały głównie nakłady na niezakończone
prace rozwojowe 11 171 tys PLN oraz nabycie rzeczowych aktywów trwałych 1 207 tys. PLN,w szczególności
urządzenia laboratoryjno pomiarowe takie jak: Monolith NT (400 tys. PLN) oraz cytrometr Guava (286 tys PLN).
Nakłady inwestycyjne w 2016 r.
Nakłady inwestycyjne w 2016 r. wyniosły 14 564 tys PLN i obejmowały głównie nakłady na niezakończone prace
rozwojowe 11 597 tys. PLN oraz nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 2 967 tys.
PLN, w szczególności urządzenia laboratoryjno pomiarowe takie jak chromatografy cieczowe i chromatograf
gazowy (949 tys. PLN), system do oczyszczania białek metodą chromatografii (242 tys. PLN).
Nakłady inwestycyjne w I połowie 2017 r.
Nakłady inwestycyjne w I połowie 2017 r. wyniosły 10 705 tys. PLN i obejmowały głównie nakłady na:
niezakończone prace rozwjowe w kwocie 10 040 tys zł oraz 565 tys zł na nabycie środków trwałych i wnip, w tym
chromatografy cieczowe, reaktor mikrofalowy, regały i klatki dla zwierząt oraz oprogramowanie do rysowania
struktur związków chemicznych (449 tys zł).
Nakłady inwestycyjne w 9 miesiącach 2017 r.
Nakłady inwestycyjne w 9 miesiącach 2017 r. wyniosły 15 342 tys. PLN i obejmowały głównie nakłady na
niezakończone prace rozwojowe 14 221 tys PLN oraz nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych 1.121 tys PLN, w szczególności: kalorymetr skaningowy chromatografy cieczowe, reaktor
mikrofalowy, regały i klatki dla zwierząt oraz oprogramowanie do rysowania struktur związków chemicznych
(694 tys. PLN).
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Bieżące i planowane nakłady inwestycyjne
Poniżej przedstawiono informacje na temat inwestycji bieżących i planowanych, które są istotne ze względu na
charakter działalności prowadzonej przez Grupę.
Planowane nakłady inwestycyjne Grupy na 2018 rok dotyczą głównie nakładów na niezakończone prace
rozwojowe (w kwocie 30 132 tys. PLN, przy planowanych dotacjach 22 158 tys. PLN) oraz nakłady na urządzenia
laboratoryjne (1 802 tys. PLN).
Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatki Grupy na niezakończone prace rozwojowe wyniosły 48 627 tys. PLN, zaś
otrzymane dotacje na ten cel wyniosły 31 638 tys. PLN. Natomiast na nabycie środków trwałych Grupa wydała
kwotę 5 028 tys. PLN. W ramach nabytych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia badań znajdują się
urządzenia laboratoryjne i pomiarowe takie jak: wyparki, pompy próżniowe, olejowe i mieszadła magnetyczne,
klatki na zwierzęta, mikroskop, inkubator CO2, lodówki i zamrażarki, system do elektroforezy białek lub DNA,
autoklawy, wysokosprawny chromatograf gazowy i cieczowy z lub bez detektora mas, system do chromatografii
preparatywnej typu flesh, wagi analityczne, termostat cyrkulacyjny, liofilizator, wysokociśnieniowy reaktor
laboratoryjny i inne.
Za wyjątkiem inwestycji wskazanych powyżej, Zarząd Emitenta nie podjął wiążących zobowiązań dotyczących
realizacji inwestycji w przyszłości.
Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2018 będą realizowane między innymi na terytorium Polski i zostaną
sfinansowane ze środków własnych pozyskanych w ramach emisji akcji oraz z dotacji przyznanych ze środków
publicznych. Na Datę Prospektu Grupa nie posiada wiążących zobowiązań dotyczących poniesienia przez Grupę
nakładów inwestycyjnych.
Ważniejsze zasady rachunkowości i istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Za istotne zasady rachunkowości
Zarząd uznaje te zasady, które w jego ocenie są najważniejsze dla przedstawienia sytuacji finansowej i wyników
działalności Grupy. Sporządzenie Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych według Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej wymaga założeń i szacunków,
które mogą wpływać na wycenę aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, jak również ujawnienia
zobowiązań warunkowych. Szacunki i ich założenia określono na podstawie historycznych doświadczeń oraz
licznych innych czynników z uwzględnieniem szczególnych okoliczności. Mimo, że szacunki te opierają się na
najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą
różnić się od wartości szacowanych. Wszystkie szacunki i założenia są systematycznie weryfikowane i
odpowiednio korygowane.
Poniżej przedstawiono podsumowanie zasad rachunkowości, które Grupa uznaje za kluczowe dla interpretacji
informacji zawartych w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych oraz informacji dotyczących sytuacji
finansowej i wyników działalności Grupy, ponieważ wymagają one od Zarządu formułowania subiektywnych
osądów, założeń lub dokonywania szacunków dotyczących skutków spraw, które ze swej natury są obarczone
niepewnością i w przypadku których zmiany warunków mogą istotnie wpływać na wyniki operacyjne i sytuację
finansową Grupy. Grupa stosuje również inne istotne zasady rachunkowości, które obejmują stosowanie
szacunków, ocen i założeń istotnych dla zrozumienia wyników Grupy.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupa zastosowała po raz pierwszy z dniem 01.01.2015
roku standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany do MSSF 15:
„Data wejścia w życie MSSF 15” obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2018 roku, w związku z tym postanowienia wymienionych standardów zostały uwzględnione przez Grupę
zarówno w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, jak i w danych porównawczych.
MSSF 9 Instrumenty finansowe
Aktywa finansowe prezentowane przez Spółkę to należności krótkoterminowe. Wszystkie aktywa finansowe są
wyceniane według zamortyzowanego kosztu i wpływ jest ujmowany w wyniku finansowym. Spółka dokonała
wyceny należności krótkoterminowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe według uproszczonej metody,
ponieważ:
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a)
nie zawierały istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15 Przychody,
czyli nie istniał istotny komponent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia,
b)

należności spełniały warunek oczekiwania, że zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok.

Według metody uproszczonej oczekiwane straty kredytowe są szacowane na podstawie danych historycznych. W
poprzednich latach Spółka nie tworzyła odpisów na należności krótkoterminowe, w efekcie tej analizy nie
wprowadzono dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe.
Spółka nie stosuje, w stosunku do posiadanych aktywów finansowych, modelu wyceny wartości godziwej przez
pozostałe całkowite dochody.
Zobowiązana finansowe są wycenianie według zamortyzowanego kosztu, Spółka stosowała metodę
zamortyzowanego kosztu również w latach ubiegłych i stwierdzono brak wpływu z tytułu wcześniejszego
zastosowania MSSF 9 na sprawozdania finansowe.
MSSF 15 Przychody
Przychody uzyskiwane przez Spółkę w rozumieniu MSSF 15 Przychody prezentowane są w niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z postanowieniami tego standardu. Ponadto kwota
przychodów w rozumieniu MSSF 15 Przychody w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym oraz w okresach poprzedzających była nieistotna. Zwiększenie wartości przychodów Spółka
przewiduje w kolejnych okresach sprawozdawczych, a szczegółowe zasady ich ujęcia zawarte zostały w nocie
objaśniającej nr 3 Istotne zasady rachunkowości.
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania MSSF 16 „Leasing” i według szacunków Grupy
ewentualne zastosowanie postanowień MSSF 16 „Leasing” nie miałby istotnego wpływu na niniejsze
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Dalsze informacje zamieszczono w notach do Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy załączonych
do niniejszego Prospektu.
Rzeczowe aktywa trwałe
Pozycję rzeczowych aktywów trwałych, która kwalifikuje się do ujęcia jako składnik aktywów, początkowo
wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów, wykazuje się ją według
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) oraz o łączne
straty z tytułu utraty wartości.
Spółka stosuje metody amortyzacji odzwierciedlające wzorzec konsumowania przez Spółkę oczekiwanych
przyszłych korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów (liniowa lub degresywna).
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia,
o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie stanowią w swojej masie istotnego składnika majątkowego.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych
w budowie.
Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi:
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

60 lat

Urządzenia techniczne i maszyny

3-5 lat

Środki transportu

5 lat

Inne środki trwałe

3 lata

Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian
tych szacunków uwzględniane są prospektywnie w następnym i kolejnych latach obrotowych.
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Na koniec roku obrotowego, a także za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości
rzeczowych aktywów trwałych Spółka dokonuje również weryfikacji rzeczowych aktywów trwałych pod kątem
utraty wartości i konieczności dokonania odpisów aktualizujących z tego tytułu.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji wymagane
przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji rzeczowych aktywów trwałych
w okresie, kiedy stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego. Jeśli Spółka
z dostateczną pewnością stwierdzi ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu aktualizacyjnego wartość
aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego w części bądź w całości,
poprzez uznanie przychodów.
Aktywa niematerialne
Składnik aktywów niematerialnych o określonym lub nieokreślonym okresie użytkowania początkowo wycenia
się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania
Po początkowym ujęciu składnik aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania wykazuje się w
cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz łączne
straty z tytułu utraty wartości.
W stosunku do aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania Spółka stosuje liniową metodę
amortyzacji.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo umarzane
lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie stanowią w
swojej masie istotnego składnika majątkowego.
Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności aktywów niematerialnych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje
zmian tych szacunków uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych (prospektywnie).
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na
to, że mogła nastąpić utrata wartości składnika aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji wymagane
przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów
przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej
pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia w związku z jego sprzedażą lub wartości użytkowej.
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartość firmy
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to,
że mogła nastąpić utrata wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. W razie
stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
porównując jego wartość odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy istnieją
przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać przeprowadzony
w dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on przeprowadzany każdego roku w tym
samym terminie.
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej stanowi nadwyżka ceny nabycia na wartością godziwą
przejmowanych aktywów, zobowiązań i możliwych do zidentyfikowania zobowiązań warunkowych.
Po początkowym ujęciu wartość firmy nie jest amortyzowana i jest wykazana jako cena nabycia pomniejszona o
dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Wartość firmy poddawana jest corocznie lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki, testom na utratę wartości.
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Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie wystąpiły dotychczas w Spółce.
Prace badawcze
Prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z zamiarem zdobycia
i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej.
Spółka nie ujmuje jako składnika aktywów niematerialnych, nakładów poniesionych w wyniku prac badawczych
(lub w wyniku realizacji etapu prac badawczych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie). Nakłady
poniesione na prace badawcze (lub na realizację etapu prac badawczych przedsięwzięcia prowadzonego we
własnym zakresie) ujmuje się jako koszty w momencie ich poniesienia. Na etapie prac badawczych prowadzonego
przedsięwzięcia Spółka nie jest w stanie udowodnić istnienia składnika wartości niematerialnych, który będzie
wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. W związku z tym nakłady zawsze ujmowane są w
kosztach w momencie ich poniesienia.
Do przykładów prac badawczych zalicza się:


działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy;



poszukiwanie, ocenę i końcową selekcję sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub innej
wiedzy;



poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług; oraz



formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję nowych lub udoskonalonych materiałów,
urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.

Prace rozwojowe
Prace rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy
w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń,
produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji
seryjnej lub zastosowaniem.
Składnik aktywów niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych (lub realizacji etapu prac rozwojowych
przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy Spółka jest w stanie
udowodnić:


możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży - Spółka posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz
zasoby ludzkie i techniczne niezbędne do zakończenia prowadzonych prac rozwojowych z sukcesem.
Zakres prac dotyczący wczesnej fazy przedklinicznej programu wykonywany jest przez doświadczony
zespół naukowy, wspierany światowymi doradcami naukowymi. Badania na etapie przedklinicznym
realizowane są w laboratoriach chemicznych i biologicznych w Warszawie i Łodzi, które są w pełni
wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, której właścicielem jest Spółka. Dalsze etapy
formalnego rozwoju przedklinicznego oraz wczesne fazy rozwoju klinicznego leku wykonywane są w
oparciu o współpracę z certyfikowanymi ośrodkami badawczymi (ang. Contract Research Organizations
– CRO), specjalizującymi się w produkcji substancji, badań toksykologicznych i badaniami I i II fazy
klinicznej według standardów GMP, GLP i GCP. Zdolność techniczną wykonania projektu potwierdzają
liczne podpisane umowy o dofinansowanie publiczne np. z NCBR, gdzie zasoby techniczne
wnioskodawcy oraz podwykonawców są szczegółowo weryfikowane na etapie oceny wniosku;



zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży - misją
Spółki jest rozwiązanie co najmniej jednej niezaspokojonej potrzeby klinicznej (choroby, na którą nie ma
obecnie na rynku skutecznej terapii) w zakresie chorób płuc oraz chorób nowotworowych. Model
biznesowy Spółki zakłada, że realizacja tej misji odbędzie się poprzez komercjalizację praw do wyników
prac rozwojowych zakończonych na etapie wczesnych faz badań klinicznych (Faza I lub II)
pozwalających wykazać bezpieczeństwo i wstępną skuteczność działania kandydata na lek po podaniu
pacjentom. Potwierdzają to podpisane umowy na finansowanie ze środków publicznych prowadzonych
projektów B+R, zakładające jako jeden z ostatnich celów projektu zakończenie I fazy badań klinicznych
i rozpoczęcie działań komercjalizacyjnych;



zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych - prowadzone przez Spółkę
projekty rozwojowe wykazują od samego początku prac rozwojowych zdolność komercjalizacji, co
odzwierciedlają statystyki zawieranych transakcji na każdym etapie rozwoju leku od fazy discovery, fazy
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potwierdzenia działania in-vivo w zwierzęcych modelach chorób, fazy formalnego rozwoju
przedklinicznego leku aż do rozwoju klinicznego (badania I i II fazy). Strategią Spółki nie jest jednak
sprzedaż programu na najwcześniejszych etapach rozwoju leku, ale w jego końcowym etapie, czyli na
etapie badań klinicznych, gdzie zarówno prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jak i wartości
transakcyjne są znacząco wyższe niż w przypadku komercjalizacji na wcześniejszym etapie rozwoju;


sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. Między innymi Spółka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki
składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez
Spółkę – użyteczność składnika aktywów niematerialnych -model działalności Spółki polega na
prowadzeniu zaawansowanych badań nad nowymi lekami, a następnie sprzedaży praw do uzyskanych
wyników koncernom farmaceutycznym. Spółka przewiduje, że w większości programów,
komercjalizacja wyników jego prac badawczo-rozwojowych nastąpi przez udzielenie licencji na
kandydata na lek na etapie wczesnych badań klinicznych (Faza I/IIa). Przewidywania Emitenta w
powyższym zakresie oparte są na branżowych statystykach transakcji w przedmiocie komercjalizacji
kandydata na lek przeprowadzonych w latach 2012-2017, których szczególnie cennym przykładem może
być zawarta umowa licencyjna pomiędzy amerykańskimi firmami Incyte oraz Calithera Biosciences na
sprzedaż praw do związków blokujących (inhibitorów) białko o nazwie arginaza, na łączną kwotę około
750 mln USD (składającą się z płatności za kamienie milowe oraz opłaty licencyjne), zawarta na etapie I
fazy badań klinicznych. Drugi najbardziej zawansowany projekt Spółki dotyczy właśnie immunoterapii
przeciwnowotworowej z wykorzystaniem inhibitorów arginaz ;



dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac
rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych - w celu ukończenia
prac rozwojowych Spółka nie tylko dba o stronę techniczną prowadzonych przedsięwzięć (posiada w
pełni wyposażone we własny sprzęt laboratoria chemiczne i biologiczne), ale również z sukcesem
pozyskuje niezbędne finansowanie na prowadzone programy. Spółka w ciągu czterech rund
inwestycyjnych od inwestorów prywatnych zebrała ok. 35 mln zł, zaś zgodnie z podpisanymi umowami
z instytucjami pośredniczącymi ma zapewnione finansowanie publiczne na kwotę ok. 135 mln zł.
Działalność Spółki wpisuje się również w narodową politykę wspierania innowacyjności oraz małych i
średnich przedsiębiorstw w ramach licznych programów takich jak Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój (POIR), zarządzanych przez takie instytucje jak NCBR czy PARP;



możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można
przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych - Spółka w celu wiarygodnego ustalenia
nakładów na prace rozwojowe prowadzi księgi handlowe wyodrębniając oddzielne analityki kont dla
prowadzonych programów w podziale na rodzaje ponoszonych wydatków w postaci wynagrodzeń, usług
zewnętrznych czy kosztów operacyjnych.

Na etapie prac rozwojowych przedsięwzięcia Spółka może zidentyfikować składnik wartości niematerialnych
i udowodnić, że składnik ten będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Dzieje się tak
dlatego, że etap prac rozwojowych jest etapem bardziej zaawansowanym niż etap prac badawczych.
Spółka dokonuje podziału na dwa etapy prac rozwojowych: etap niezakończonych oraz zakończonych prac
rozwojowych. Celem dokonania takiego podziału jest rozróżnienie prac (zakończonych prac rozwojowych), które
osiągnęły zdefiniowane przez Spółkę cel naukowy i okno komercyjne w postaci pozytywnej II fazy badań
klinicznych na ludziach od projektów (niezakończonych prac rozwojowych), które są na wcześniejszym etapie i
wymagają dodatkowych nakładów finansowych niezbędnych do osiągnięcia celu naukowego.
Etap niezakończonych prac rozwojowych
Moment rozpoczęcia prac rozwojowych:
Spółka przyjmuje następującą definicję osiągnięcia pierwszego mierzalnego kamienia milowego mającego
charakter komercjalizacyjny - Hit Identification (HI) – Proof of Concept in vitro. W zakresie chemii medycznej –
zostaje dokonana synteza związku pozwalająca osiągnąć zakładany cel powinowactwa (np. wiązanie małej
cząsteczki z enzymem/białkiem). W zakresie biologii – opracowanie testu biologicznego, który umożliwi
weryfikację skuteczności osiągniecia celu, czyli odpowiedniego poziomu powinowactwa. Na podstawie ustalonej
przez zespół badawczy miary/parametru oraz przypisanej jej/jemu wartości sukcesu, dokonywana jest weryfikacja
skuteczności powinowactwa. Za sukces uznaje się sytuację, w której spółka jest w stanie syntezować związki
chemiczne skutecznie oddziaływujące na cel biologiczny, co jest udowodnione odpowiednią procedurą analityczną.
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To z kolei umożliwia przedstawienie pierwszej rynkowej wyceny wartości programu (grupy związków
aktywnych), potwierdzając, że istnieje rynek komercjalizacyjny na tym etapie.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu rozpoczęcia niezakończonych prac rozwojowych
Kierownik Chemii Medycznej na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego: „HI”
i dostarcza dokumentację dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej, zawierającej symbol związku
chemicznego w bazie danych OAT wraz z datą dzienną opracowania tego związku oraz datą dzienną uzyskania
pozytywnego wyniku testu biologicznego. Na podstawie tej dokumentacji wyznaczony zostaje moment, od
którego wydatki w danym projekcie traktowane są jako niezakończone prace rozwojowe i podlegają kapitalizacji
w aktywach bilansu. Prezentacja odbywa się w pozycji „niezakończone prace rozwojowe”, pozycja ta nie podlega
amortyzacji.
Test na utratę wartości
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na
to, że mogła nastąpić utrata wartości niezakończonych prac rozwojowych.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych, Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji wymagane
przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
W pierwszym kroku Spółka dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i weryfikuje,
czy wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace rozwojowe. Po drugie
Spółka na podstawie raportów badawczych dokonuje oceny czy nie zachodzą przesłanki naukowe do zamknięcia
projektu z wynikiem negatywnym.
Zgodnie z par. 24 MSR 20 wartość niezakończonych prac rozwojowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
pomniejszana jest o otrzymane na ten cel dotacje.
Etap zakończonych prac rozwojowych
Moment zakończenia prac rozwojowych:
Spółka określa definicję osiągnięcia momentu zakończenia prac rozwojowych w następujący sposób:
Proof of Concept in Men – zakończenie I i IIa fazy badań klinicznych z wynikiem pozwalającym określić okno
terapeutyczne, bezpieczeństwo kandydata na lek oraz wstępną (o niskiej istotności statystycznej) skuteczność
działania terapeutycznego u ludzi.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu zakończenia niezakończonych prac rozwojowych.
Lider Projektu na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego i dostarcza dokumentację
dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej potwierdzonej odpowiednimi wynikami badań klinicznych.
W przypadku komercjalizacji zakończonych prac rozwojowych Spółka oceni, czy okres użytkowania
zakończonych prac rozwojowych jest określony czy nieokreślony. W przypadku uznania przez Spółkę, że dla
składnika zakończonych prac rozwojowych istnieje określony okres użytkowania, zakończone prace rozwojowe
będą podlegały amortyzacji, w przeciwnym razie będą one podlegały testom na utratę wartości opisanymi poniżej.
Test na utratę wartości
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to,
że mogła nastąpić utrata wartości zakończonych prac rozwojowych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie
występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości zakończonych prac rozwojowych porównując jego wartość
odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że nastąpiła
utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać przeprowadzony w dowolnym terminie
w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on przeprowadzany każdego roku w tym samym terminie.
W pierwszym kroku dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i weryfikuje, czy
wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace rozwojowe.
Przygotowanie do wdrożenia poprzez sprzedaż licencji wyłącznej firmie farmaceutycznej lub biotechnologicznej
jest długim i złożonym procesem, często poprzedzonym podpisaniem tzw. umowy partneringowej.
Z doświadczenia wynika, że proces ten może obejmować dwa do trzech lat od rozpoczęcia rozmów po podpisaniu
umowy o poufności. Po okresie trzech lat, jeżeli Spółka nie będzie prowadziła żadnych rozmów pod kątem
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komercjalizacji, Zarząd Spółki w drodze uchwały podejmuje decyzję o zakończeniu projektu wynikiem
negatywnym i odpisaniu całości poniesionych wydatków w ciężar kosztów.
Zakończone prace rozwojowe dotychczas nie wystąpiły w Spółce.
W przypadku wystąpienia zakończonych prac rozwojowych, ich wartość zakończonych prac rozwojowych
prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zakończone prace rozwojowe” i zgodnie z
par. 24 MSR 20 pomniejszana jest o otrzymane na ten cel dotacje.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów) jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli uzna,
że jego wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze
wykorzystanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Warunek ten uznaje się za spełniony wówczas, gdy
wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne, a składnik aktywów (grupa aktywów) jest dostępny
w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Sklasyfikowanie aktywów trwałych do grupy
przeznaczonych do sprzedaży zakłada zamiar kierownictwa jednostki do zakończenia transakcji sprzedaży w
czasie jednego roku od dnia zmiany klasyfikacji aktywów trwałych.
Spółka wycenia składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów do zbycia) zaklasyfikowany jako przeznaczony
do sprzedaży w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
W momencie przeznaczenia składnika aktywów trwałych do grupy do zbycia zaprzestaje się jego amortyzacji.
Inwestycje w podmiotach powiązanych
Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych ujmowane są w cenie
nabycia.
Jednostka zależna to jednostka, nad którą Spółka sprawuje kontrolę. Spółka sprawuje kontrolę nad jednostką, w
której dokonano inwestycji, jeżeli z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne
zwroty, lub gdy ma prawa do zmiennych zwrotów, oraz ma możliwość wywierania wpływu na te zwroty poprzez
sprawowanie władzy (istniejące prawa, które dają bieżącą możliwość kierowania istotną działalnością jednostki,
tj. działalności wywierającej znaczący wpływ na zwroty tej jednostki).
Zgodnie z wytycznymi MSSF 10 Spółka dokonuje rozważań odnośnie sprawowania kontroli.
Na każdy dzień bilansowy oraz na dzień zaistnienia uzasadnionych przesłanek Spółka dokonuje weryfikacji tych
inwestycji pod kątem utraty wartości zgodnie z MSR 36. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty wartości,
podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z tytułu utraty wartości
ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe ujmowane zgodnie ze standardem MSSF 9 są klasyfikowane do dwóch kategorii:
1)

aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie lub

2)

aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w wartości godziwej.

Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:


celem Spółki jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów
pieniężnych, oraz



dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są
wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty nominalnej i odsetek od tej kwoty.



Składnik aktywów finansowych jest wyceniany w wartości godziwej, jeżeli spełnione są oba poniższe
warunki:


składnik aktywów finansowych jest utrzymywany przez Spółkę zgodnie z modelem biznesowym,
którego celem jest zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak
i sprzedaż składników aktywów finansowych, oraz



warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie
w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są wyłącznie spłatą wartości
nominalnej i odsetek od wartości nominalnej pozostałej do spłaty.
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Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być zmieniona
jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik aktywów finansowych w jego wartości godziwej
skorygowanej o koszty transakcji, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji tych aktywów
finansowych.
Jako aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie są zazwyczaj
wykazywane udzielone pożyczki oraz nabyte dłużne papiery wartościowe z określonym terminem wymagalności.
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje weryfikacji aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym
koszcie pod kątem utraty wartości. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty wartości, podejmuje procedury
ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z tytułu utraty wartości ujmowane są
niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
Do aktywów finansowych wycenianych w terminie późniejszym w wartości godziwej należą między innymi
udziały i akcje w innych jednostkach niż podporządkowane oraz instrumenty pochodne będące aktywami. Zyski
lub straty na składniku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku
finansowym jako przychody bądź koszty finansowe.
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do
odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:


ujemne różnice przejściowe;



przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych; oraz



przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające
zapłaty w przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań Spółki
wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową. Różnicami przejściowymi mogą
być:


dodatnie różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot do
opodatkowania uwzględnianych w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej)
w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana
lub rozliczona; lub



ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających
odliczeniu podatkowemu w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub
rozliczona.

Dodatnie różnice przejściowe
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich dodatnich
różnic przejściowych, z wyjątkiem przypadków, gdy zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wynika z:


początkowego ujęcia wartości firmy; lub



początkowego ujęcia danego składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
(i)

nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz

(ii)

nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na zysk do
opodatkowania (stratę podatkową).

Spółka ujmuje zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich dodatnich różnic
przejściowych związanych z inwestycją w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach stowarzyszonych
i udziałami we wspólnych ustaleniach umownych, z wyjątkiem sytuacji, w których spełnione są następujące dwa
warunki:
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jednostka dominująca, inwestor, wspólnik wspólnego przedsięwzięcia lub wspólnik wspólnej
działalności są w stanie kontrolować terminy odwracania się różnic przejściowych oraz



jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości.

Ujemne różnice przejściowe
W odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych ujmuje się składnik aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie zysk do opodatkowania,
który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wyjątek od tego przypadku pojawia się, gdy składnik
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z początkowego ujęcia składnika aktywów lub
zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:


nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz



nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód
do opodatkowania (stratę podatkową).

Spółka ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich ujemnych różnic
przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach stowarzyszonych i
udziałów we wspólnych ustaleniach umownych wyłącznie w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że:


różnice przejściowe odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości; oraz



zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, od którego będzie można odpisać różnice przejściowe.

Zobowiązania (należności) z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
w wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych (podlegających
zwrotowi od władz podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych (i przepisów podatkowych), które
obowiązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą stosowane, gdy składnik
aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i
przepisy podatkowe), które obowiązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na koniec okresu
sprawozdawczego.
Wycena zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego powinna odzwierciedlać skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego przez
Spółkę, na koniec okresu sprawozdawczego, sposobu realizacji lub rozliczenia wartości bilansowych aktywów
i zobowiązań.
Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego
nie dyskontuje się.
Wartość bilansową składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego weryfikuje się na koniec
każdego okresu sprawozdawczego. Spółka obniża wartość bilansową składnika aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie zysku do opodatkowania
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Takie obniżki koryguje się w górę, w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego zysku do
opodatkowania staje się prawdopodobne.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy:


posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu
bieżącego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego; oraz



aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na:


tego samego podatnika; lub



różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego
podatku w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w
każdym przyszłym okresie, w którym przewiduje się rozliczenie znaczącej ilość zobowiązań z
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tytułu odroczonego podatku dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe.
Jako należności długoterminowe ujmowane są należności z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy od dnia
bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym prezentowane są jako krótkoterminowe.
Na dzień powstania należności w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień powstania należności.
Na dzień bilansowy należności w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego na
dzień bilansowy.
Należności z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się według ceny transakcyjnej, na dzień
bilansowy zaś wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Dla należności z tytułu dostaw i usług Spółka ujmuje odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w kwocie
równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie ich życia i wycenia oczekiwane straty kredytowe w
sposób uwzględniający:
‒

obiektywną i ważoną prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala oceniając szereg możliwych wyników,

‒

wartość pieniądza w czasie, obecnych warunków i prognoz

‒

racjonalne i udokumentowane informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów lub starań na dzień
sprawozdawczy, dotyczące przeszłych zdarzeń, obecnych warunków i prognoz dotyczących przyszłych
warunków gospodarczych.

Z uwzględnieniem powyższego, wartość należności aktualizuje się indywidualnie, w odniesieniu do:
1)

należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w
postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym
zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu
upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

2)

należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika
nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej
wysokości należności;

3)

należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji
majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do
wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

4)

należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio
dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;

5)

pozostałych należności przeterminowanych, a także należności nieprzeterminowanych, których ryzyko
nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny Zarządu Spółki – odpis w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty.

Odsetki od należności przeterminowanych szacowane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z tym że decyzję o
obciążeniu kontrahenta podejmuje każdorazowo Zarząd Spółki. Na należności odsetkowe tworzy się odpis
aktualizujący w pełnej ich wartości i odnosi się go w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ciężar kosztów
finansowych.
Odpis dotyczący kwoty nominalnej należności odnoszony jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich
wartość, natomiast w przypadkach gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej
wysokości to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.
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Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje
zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności oraz
związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu z całkowitych dochodów następuje per saldo odpowiednio
w przychodach bądź kosztach finansowych w przypadku należności finansowych, w przypadku należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych należności w pozostałych kosztach lub pozostałych przychodach operacyjnych.
Pozostałe należności
Do pozostałych należności Spółka zalicza m.in.
‒

należności z tytułu podatków (z wyłączeniem aktywów z tytułu bieżącego podatku dochodowego),

‒

inne należności.

Należności z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień bilansowy zaś
w wysokości kwot podlegających zwrotowi od władz podatkowych.
Inne należności na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w zamortyzowanym
koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter należności z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z uwagi
na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot podlegających zwrotowi od władz
podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna, w sprawozdaniu finansowym, w nocie
prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka prezentuje należności z tytułu podatków łącznie z
innymi należnościami jako pozostałe należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Do środków pieniężnych Spółka zalicza środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz depozyty
(lokaty) bankowe płatne na żądanie.
Do ekwiwalentów środków pieniężnych Spółka zalicza m.in. krótkoterminowe papiery wartościowe z terminem
zapadalności do trzech miesięcy.
Środki pieniężne wykazywane są na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej. Wartość nominalna
obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP danej waluty z dnia bilansowego.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:


faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;



średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień –
w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym
mowa w pkt powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

Rozchód waluty z rachunków walutowych dokonuje się według metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”
(FIFO).
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży walut obcych, zalicza
się zasadniczo odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice
kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia produktów i usług ceny nabycia towarów, kosztu wytworzenia środków
trwałych w budowie lub do ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych.
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa obejmują wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące miesięcy następujących po
okresie objętym sprawozdaniem finansowym, wycenione w wysokości faktycznie poniesionej. Wydatki są
odnoszone do kosztów zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów i rozliczane metodą liniową,
w miarę upływu czasu trwania.
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Do pozostałych aktywów zaliczane są między innymi opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata,
ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy, opłacone z góry koszty energii elektrycznej, gazu, usług komunikacyjnych
lub komunalnych, podatek od nieruchomości, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów, itp.
Kapitały
Na kapitał własny Spółki składają się:


kapitał podstawowy



pozostałe kapitały



niepodzielony wynik z lat ubiegłych



wynik finansowy bieżącego okresu

Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w Statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym.
Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego kwoty wniesione przez akcjonariuszy wykazane
są w księgach rachunkowych jako rozrachunki, a prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe
kapitały rezerwowe.
Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość
ujemna).
Pozostałe kapitały tworzone są z:


z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji,



z tytułu przeszacowań wartości aktywów,



z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych.

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych nie
przeniesione w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty dywidendy.
Na niepodzielony wynik z lat ubiegłych odnosi się skutki istotnych błędów lat poprzednich.
Rezerwy
Rezerwy tworzy się w przypadku, gdy:


na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający z przeszłych
zdarzeń,



prawdopodobna jest konieczność wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne
w celu wypełnienia obowiązku oraz



można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.

Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zmierzając do określenia najbardziej
właściwego szacunku rezerwy uwzględnia się ryzyko i niepewność nieodłącznie towarzyszące wielu zdarzeniom
i okolicznościom. Zdarzenia przyszłe, które mogą wpłynąć na wysokość kwoty niezbędnej do wypełnienia przez
Spółkę obowiązku, odzwierciedla się w kwocie tworzonej rezerwy, jeśli istnieją wystarczające i obiektywne
dowody na to, że zdarzenia te nastąpią.
Stan rezerw weryfikuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego i koryguje w celu odzwierciedlenia
bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Jeśli przestało być prawdopodobne, że w celu wypełnienia
obowiązku nastąpi wymagany wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, Spółka rozwiązuje
rezerwę.
Jeśli skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów,
które jak się oczekuje będą niezbędne do wypełnienia obowiązku, przy zastosowaniu odpowiedniej stopy
dyskontowej.
Utworzenie lub zwiększenie rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi wiążą się
przyszłe zobowiązania.
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Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę i jest
ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania.
Rezerwę wykorzystuje się tylko na nakłady o takim przeznaczeniu, na jakie była pierwotnie utworzona.
Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, na dzień, na
który stały się zbędne, zmniejszają koszty podstawowej działalności operacyjnej albo odpowiednio zwiększają
pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe, w zależności od tego, które koszty zostały wcześniej
obciążone tworzoną rezerwą.
Rezerwy mogą być tworzone na:


restrukturyzację – podstawą tworzenia rezerwy są nakłady, które jednocześnie w sposób nieodzowny
wynikają z restrukturyzacji i zarazem nie są związane z bieżącą działalnością Spółki; w kwocie rezerwy
mogą być przykładowo uwzględnione odprawy i odszkodowania wynikające z prawa pracy, czy też
koszty likwidacji działalności objętych restrukturyzacją, jak np. koszty lub straty związane z karami
lub odszkodowaniami z tytułu zerwanych umów lub niezrealizowanych umów; rezerwa na
restrukturyzację nie obejmuje kosztów związanych z przyszłą działalnością, np. kosztów marketingu,
szkolenia pozostającej załogi, koszty zmian przyporządkowania służbowego pozostających pracowników,
itp.; utworzone rezerwy na restrukturyzację zwiększają pozostałe koszty operacyjne;



udzielone gwarancje i poręczenia – podstawą oceny prawdopodobieństwa możliwego obowiązku
utworzenia rezerwy jest analiza przebiegu wywiązywania się podmiotu, któremu udzielono gwarancji lub
poręczenia ze zobowiązań objętych gwarancją lub poręczeniem; w przypadku złej kondycji podmiotu,
któremu udzielono gwarancji lub poręczenia, wysokość rezerwy będzie zależała od przewidywanej przez
jednostkę możliwości spłaty zobowiązania przez ten podmiot; sam fakt udzielenia gwarancji i poręczenia
nie jest podstawą utworzenia rezerwy, konieczne jest wtedy ujawnienie zobowiązania warunkowego;



skutki toczącego się postępowania sądowego – podstawa oceny prawdopodobieństwa możliwego
obowiązku utworzenia rezerwy może być przebieg postępowania sądowego lub opinie prawników;
ustalając kwotę rezerwy należy wziąć pod uwagę nie tylko kwotę roszczenia określoną w pozwie, ale
również koszty postępowania sądowego;



przewidywane straty z podpisanych umów;



wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników (np. odprawy emerytalne, rentowe); Spółka nie wypłaca nagród jubileuszowych,
a świadczenia emerytalne i rentowe przysługują i są wypłacane w wysokości wynikającej z Kodeksu
Pracy;



wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania
zobowiązania nie jest jeszcze znana.

W sprawozdaniu finansowym rezerwy są prezentowane odpowiednio jako długo i krótkoterminowe.
Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Zobowiązanie warunkowe jest:
a)

możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości
niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki; lub

b)

obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w
sprawozdaniu finansowym, ponieważ:
(i)

nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie
korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub

(ii)

kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.

W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące zobowiązań warunkowych
obejmujące:


krótki opis rodzaju zobowiązań warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:
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wartość szacunkową jego skutków finansowych, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz
przyszłych zdarzeń, które mogą wpłynąć na wysokość kwoty niezbędnej do wypełnienia obowiązku przez
Spółkę,



przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wystąpienia wypływu środków
oraz



możliwość uzyskania zwrotów.

Opis zidentyfikowanych przez Spółkę zobowiązań warunkowych mieści się w nocie objaśniającej nr 26
odpowiednio w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu
Finansowym oraz Kwartalnym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.
Zobowiązania warunkowe opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, Śródrocznym
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Kwartalnym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym
dotyczą między innymi I Programu Motywacyjnego oraz II Programu Motywacyjnego, który w przypadku
ziszczenia się m.in. warunku dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. będzie wyceniany zgodnie z postanowieniami MSSF
2 „Płatności w formie akcji”.
Warunkowy składnik aktywów jest możliwym składnikiem aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych
oraz którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub
większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki.


W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące aktywów
warunkowych obejmujące:



krótki opis rodzaju aktywów warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:



ich skutki finansowe, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz zdarzeń przyszłych.

W Spółce dotychczas nie wystąpiły aktywa warunkowe.
Zobowiązania finansowe
Spółka ujmuje zobowiązania finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy staje się
związana postanowieniami umowy instrumentu.
Klasyfikacja zobowiązania finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy jest
dokonywana w momencie początkowego ujęcia i jest nieodwołalna.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik zobowiązań finansowych w jego wartości godziwej
skorygowanej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji tego
zobowiązania finansowego.
Jako zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie są m.in. otrzymane pożyczki i kredyty oraz
wyemitowane dłużne papiery wartościowe z określonym terminem wymagalności.
Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą m.in. instrumenty
pochodne będące zobowiązaniami.
Zyski lub straty na składniku zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku
finansowym jako przychody lub koszty finansowe z wyjątkiem ewentualnej zmiany wartości godziwej przypisanej
do zmiany ryzyka kredytowego (związanego z niewypłacalnością emitenta), która jest prezentowana w
pozostałych całkowitych dochodach.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na zobowiązania długoterminowe i
krótkoterminowe.
Jako zobowiązania długoterminowe ujmowane są zobowiązania wymagalne w terminie powyżej 12 miesięcy od
dnia bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym lub przeznaczone do obrotu prezentowane są w pozycji
zobowiązań krótkoterminowych.
Na dzień powstania zobowiązania w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień powstania zobowiązania.
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Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego
na ten dzień.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ujmuje się
według wartości godziwej.
Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Pozostałe zobowiązania
Do pozostałych zobowiązań Spółka zalicza m.in.
‒

zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego),

‒

inne zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień bilansowy
zaś w wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych.
Inne zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w zamortyzowanym
koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter zobowiązań z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z uwagi
na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot wymagających według przewidywań
zapłaty na rzecz władz podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna, w sprawozdaniu
finansowym, w nocie prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka prezentuje zobowiązania z tytułu
podatków łącznie z innymi zobowiązaniami jako pozostałe należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Do zobowiązań (z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań) Spółka zalicza ponadto bierne rozliczenia
międzyokresowe. Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się między innymi zobowiązania wynikające
z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych dostaw i usług dotyczących bieżącej działalności operacyjnej.
Przychody przyszłych okresów
Przychody przyszłych okresów, to wartości nominalne przychodów, których realizacja następuje w okresach
przyszłych. Do rozliczeń przychodów przyszłych okresów zalicza się między innymi:


zaliczki i przedpłaty na świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych oraz nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji rządowych;



otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi
w przyszłych okresach sprawozdawczych;



nieotrzymane jeszcze kary umowne i odszkodowania dochodzone na drodze sądowej – ich rozliczenie na
pozostałe przychody operacyjne następuje w momencie otrzymania przychodu.

Dotacje rządowe
Dotacje rządowe ujmuje się, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż Spółka spełni warunki związane z dotacjami
oraz dotacje te będą otrzymane.
Spółka uzyskuje dotacje rządowe na prace badawczo – rozwojowe, które dzielą się na dotacje do niezakończonych
oraz zakończonych prac rozwojowych oraz dotacje na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu kosztów
administracyjnych prowadzonych projektów.
Wartość dotacji otrzymanych dotyczących niezakończonych oraz zakończonych prac rozwojowych odejmuje się
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej od wartości bilansowej tych składników aktywów.
Dotacje na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów
są ujmowane w sposób systematyczny na przestrzeni okresu, przez który Spółka ujmuje jako koszty odnośne
wydatki, które dotacja ma zrekompensować i prezentowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w części
„Przychody z działalności operacyjnej” w pozycji „Przychody z tytułu dotacji”.
Wpływy z tytułu dotacji ujmowane są w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach pieniężnych z
działalności finansowej w pozycji „Wpływy z tytułu dotacji”.
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Wydatkowane dotacje na niezakończone prace rozwojowe ujmowane są w przepływach pieniężnych z działalności
inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na niezakończone prace rozwojowe” łącznie z wydatkami poniesionymi na te
aktywa bezpośrednio przez Spółkę, natomiast wydatki z dotacji na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu
kosztów administracyjnych prowadzonych projektów ujmowane są w przepływach pieniężnych z działalności
operacyjnej w pozycji „Wydatki z dotacji na koszty”.
Zakończone prace rozwojowe nie wystąpiły dotychczas w Spółce. W przypadku wystąpienia zakończonych prac
rozwojowych, prezentacja w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych odbywać się będzie podobnie jak w
przypadku niezakończonych prac rozwojowych, z tym że wydatki na zakończone prace rozwojowe prezentowane
będą w przepływach z działalności inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na zakończone prace rozwojowe”.
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
Przychody
Przychodem jest wzrost korzyści ekonomicznych w danym okresie sprawozdawczym w postaci wpływu aktywów
lub ich ulepszenia, lub zmniejszenia zobowiązań, co prowadzi do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż
wniesienie wkładu przez akcjonariuszy, powstający ze zwykłej działalności Spółki.
Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:


strony zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami
handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,



Spółka jest w stanie rozpoznać prawa każdej ze stron dotyczące towarów lub usług, które mają zostać
przekazane,



Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za towary lub usługi, które mają zostać przekazane,



umowa ma treść ekonomiczną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegną zmianie ryzyko,
termin uzyskania lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych Spółki) oraz



jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian
za towary lub usługi, które zostaną przekazane klientowi. Oceniając, czy otrzymanie kwoty
wynagrodzenia jest prawdopodobne, Spółka uwzględnia jedynie zdolność i zamiar zapłaty kwoty
wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie. Kwota wynagrodzenia, które będzie
przysługiwało jednostce, może być niższa niż cena określona w umowie, jeżeli wynagrodzenie jest
zmienne, ponieważ Spółka może zaoferować klientowi obniżkę ceny.

Spółka ujmuje przychody w momencie, kiedy spełnione zostaje zobowiązanie do wykonania świadczenia
(przyrzeczenie przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić lub przyrzeczenie przekazania
klientowi grupy wyodrębnionych towarów lub usług, które są zasadniczo takie same i w taki sam sposób
przekazywane klientowi) poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi.
Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem
aktywów.
W trakcie wykonywania zobowiązania do spełnienia świadczenia oraz po jego spełnieniu Spółka ujmuje jako
przychód kwotę równą cenie transakcyjnej (z wyłączeniem szacowanych wartości zmiennego wynagrodzenia),
która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.
W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe
praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem Spółki będzie jej
przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych towarów lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot
pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży). Wynagrodzenie określone
w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.
Koszty
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści
ekonomicznych związane ze zmniejszeniem stanu aktywów lub zwiększeniem stanu zobowiązań, których
wielkość można wiarygodnie ustalić.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy
poniesionymi kosztami a osiągnięciem konkretnych dochodów, tzn. przy zachowaniu zasady współmierności
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przychodów i kosztów. Zasada ta zakłada jednoczesne lub łączne ujmowanie przychodów i kosztów powstałych
bezpośrednio i wspólnie w wyniku tej samej transakcji lub innych zdarzeń.
W razie, gdy przewiduje się osiągnięcie korzyści ekonomicznych w kilku okresach, zaś ich związek z dochodami
może być określony tylko ogólnie i pośrednio, koszty ujmuje się w sprawozdaniu z dochodów drogą
systematycznego i racjonalnego rozłożenia w czasie.
Koszt ujmuje się niezwłocznie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli poniesione nakłady nie przynoszą
żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych albo wówczas, gdy przyszłe korzyści ekonomiczne lub ich część nie
kwalifikują się lub przestały się kwalifikować do ujęcia w bilansie jako składnik aktywów.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów także wówczas, gdy zaciągnięto zobowiązanie i nie
ujęto składnika aktywów - na przykład, gdy powstaje zobowiązanie z tytułu napraw gwarancyjnych.
Spółka prezentuje koszty w układzie porównawczym.
Wycena operacji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:


faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;



średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień –
w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym
mowa w pkt powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

Zgodnie z zasadą efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków spółka może nabywać waluty obce niezbędne
do realizacji płatności zagranicznych poprzez platformę internetową banku lub innej firmy inwestycyjnej.
W przypadku płatności zagranicznych realizowanych w ramach prowadzonych projektów badawczorozwojowych poprzez zakup waluty na platformie internetowej Spółka rozlicza we wnioskach o płatność koszt
kwalifikowany projektu po rzeczywistym transakcyjnym kursie sprzedaży platformy według metody LIFO.
W przypadku płatności faktury wyrażonej w walucie obcej bez konieczności uprzedniego nabycia odpowiedniej
ilości waluty obcej spółka rozlicza koszt kwalifikowany po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego płatność.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi przychody i koszty związane z:


działalnością socjalną;



sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych, środków trwałych w budowie,
wartości niematerialnych, a także koszty zaniechanych inwestycji, gdy nie dały zamierzonego efektu;



sprzedażą bądź likwidacją zorganizowanej części przedsiębiorstwa;



sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości inwestycyjnych;



utrzymywaniem nieruchomości inwestycyjnych, koszty i przychody związane z ich eksploatacją,
posiadaniem, a także odpisy z tytułu aktualizacji wartości tych inwestycji;



odpisaniem niefinansowych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych
(jeżeli jednak wcześniej został utworzony odpis aktualizujący wartość takich należności to odpisanie tych
należności należy ująć w ciężar tych odpisów aktualizujących);



utworzeniem i rozwiązaniem rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi i podstawową
działalnością operacyjną;



utworzeniem straty z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów (odpisów aktualizujących), a także
korektami wartości tych strat (odpisów);



odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych, z wyjątkiem odsetek za zwłokę w
zapłacie;



przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, darowizną aktywów, w tym także środków pieniężnych na
inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w
budowie albo wartości niematerialnych;
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poniesieniem kosztów związanych ze stłuczkami i kradzieżami samochodów wykorzystywanych
w działalności Spółki, a także odszkodowania z tego tytułu;



poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem zdarzeń losowych;



poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem restrukturyzacji;



poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem upadłości lub zawartych
postępowań układowych;



poniesieniem kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.

Przychody i koszty finansowe
Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych,
prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość
rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
dodatnie różnice kursowe, przywrócenie utraconej wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek,
zyski z rozliczenia instrumentów pochodnych.
Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie
zobowiązań, utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w cenie
nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne, wartość
inwestycji krótkoterminowych, dyskonto i różnice kursowe, straty z rozliczenia instrumentów pochodnych oraz w
przypadku leasingu finansowego inne opłaty za wyjątkiem rat kapitałowych.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obejmuje: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwrotowi) od zysku
do opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.
Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) bilansowej w związku z wyłączeniem przychodów
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz
tych przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
Bieżące obciążenie podatkowe ustala się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego
roku obrotowego.
Obciążenie z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku
obrotowym.
Podatek odroczony stanowi zmianę stanu dodatnich i ujemnych różnic przejściowych pomiędzy bilansem otwarcia
a bilansem zamknięcia danego roku obrotowego.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań Spółki
wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową.
Odroczony podatek dochodowy wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według przewidywań
będą stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione, przyjmując za
podstawę stawki podatkowe i przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu
sprawozdawczego.
Odroczony podatek jest ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, a w przypadku gdy dotyczy
on transakcji rozlicznych z kapitałem własnym ujmowany jest w kapitale własnym.
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OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Podsumowanie działalności Spółki
Emitent jest innowacyjną spółką biotechnologiczną, która we współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi,
opracowuje i rozwija nowe leki drobnocząsteczkowe do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie
klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego. Działalność operacyjna Emitenta
prowadzona jest w najmowanych laboratoriach zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz za pomocą sprzętu
laboratoryjnego najętego lub stanowiącego własność Emitenta. Zgodnie z umową najmu zawartą z TriMen
Chemicals S.A. Spółka wynajmuje laboratorium o powierzchni 270 m2 położone w Łodzi. Umowa została zawarta
na czas nieokreślony. Ponadto Spółka zawarła umowę najmu z Uniwersytetem Warszawskim, zgodnie z którą
Spółka wynajmuje przestrzeń laboratoryjną o powierzchni prawie 630 m2. Umowa została zawarta na okres 36
miesięcy. W związku z badaniami prowadzonymi w najmowanych laboratoriach, Emitent nie miał obowiązku
uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie badań.
Emitent prowadzi poszukiwania nowych leków za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników oraz
współpracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Na Datę Prospektu w dziale
badawczo-rozwojowym Emitenta pracuje 59 osób, posiadających doświadczenie i kwalifikacje w zakresie chemii
i biotechnologii.
Emitent koncentruje się wyłącznie na poszukiwaniu innowacyjnych leków w oparciu o nowe cele terapeutyczne
i mechanizmy działania, w przeciwieństwie do większości pozostałych spółek z branży farmaceutycznej w Polsce,
które łączą działalność badawczo-rozwojową ze sprzedażą leków generycznych lub z działalnością usługową.
Profil działalności Emitenta dotyczący wyłącznie innowacyjnych leków powoduje, że głównym odbiorcą
produktów rozwijanych przez Emitenta (kandydatów na nowe leki) są duże firmy farmaceutyczne, działające na
rynkach globalnych. Spółka poszukuje partnerów naukowych i przemysłowych już na wczesnym etapie rozwoju
leków, aby wzmocnić i rozszerzyć zakres swoich kluczowych kompetencji, zidentyfikować nowe cele, poszerzyć
rozumienie biologicznej etiologii chorób, co pozwala opracować skuteczniejsze i bezpieczniejsze metody leczenia
pacjentów. W realizacji prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na poszukiwanie nowych terapii w
obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych (tj. astma, idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza, czy
nowotwory), firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w USA i w Europie. W większości
prowadzonych programów Emitent planuje doprowadzić rozwój leków do drugiej fazy badań klinicznych i
zamierza na tym etapie licencjonować wyniki badań, w postaci chronionych patentami cząsteczek wraz
technologią ich wytwarzania i zastosowaniami, dużym firmom farmaceutycznym. Zgodnie z przyjętą przez
Emitenta strategią, zamiarem Emitenta nie jest rejestracja leków. W ocenie Emitenta dla wszystkich rozwijanych
przez Emitenta leków rynkiem komercjalizacji jest rynek światowy, na którym główne rynki pod względem
wielkości i atrakcyjności dla sprzedaży nowych leków to USA, państwa Unii Europejskiej (w tym Polska), Japonia,
Chiny i Indie. Natomiast to podmiot, który nabędzie od Emitenta licencję na wyniki badań, w tym chronioną
patentami własności intelektualnej oraz opracowane cząsteczek i ich zastosowania, będzie podejmował decyzję o
rejestracji leków, a tym samym wyboru rynków, na których możliwe będzie wprowadzenie leków do obrotu, jak
również koordynował i pokrywał koszty rejestracji leków. Na Datę Prospektu Emitent prowadzi rozmowy z
kilkoma dużymi koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zawarciem umowy partneringowej lub
nabyciem licencji na wyniki badań dwóch najbardziej zaawansowanych projektów Emitenta. Emitent zakłada, iż
w przypadku pozytywnego zakończenia rozmów umowy mogą zostać sfinalizowane w ciągu kilku miesięcy.
Emitent zwraca jednak uwagę, że jak pokazuje doświadczenie rynkowe rozmowy związane z komercjalizacją
podobnych programów badawczych mogą być prowadzone przez okres nawet 2-3 lat.
Model biznesowy Emitenta obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość
prowadzonych prac w zakresie chemii medycznej, przedklinicznych badań biologicznych, badań bezpieczeństwa
farmakologicznego, badań klinicznych, naukową współpracę z czołowymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze
badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie
(ang. Contract Research Organizations – CROs). Specyficzny model biznesowy wiąże się z odsunięciem w czasie
przychodów z prowadzonej działalności. Są one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około
5-8 latach od rozpoznania nowego celu terapeutycznego.
Emitent specjalizuje się w prowadzeniu badań etapu odkrywania nowych cząsteczek i badań przedklinicznych
oraz obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badań klinicznych, w związku z
rozpoczęciem fazy I dla związku OATD-01, a w przyszłości kolejnych związków.
Projekty badawcze, znajdujące się na różnych etapach rozwoju, powstały przede wszystkim w oparciu o pomysły
wygenerowane w Spółce, ale także poprzez nabycie, w formie licencji, własności intelektualnej z jednostek
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akademickich i realizowane są w ramach współpracy naukowej z wiodącymi uniwersytetami na świecie.
Prowadzone przez Emitenta projekty badawczo-rozwojowe przechodzą przez następujące fazy:


etap poszukiwania (ang. discovery) - obejmuje identyfikację celu terapeutycznego i opracowanie
wstępnej struktury chemicznej związku, który ma oddziaływać z wybranym celem. W wyniku
przeprowadzenia badań, obejmujących zaprojektowanie, syntezę i badanie setek a nawet tysięcy
związków, wyłaniany jest jeden związek – kandydat na lek, który wprowadzany jest do badań
przedklinicznych (etap ten trwa ok. 3-4 lata);



etap rozwoju przedklinicznego (ang. preclinical development) - badania te obejmują one szeroko
zakrojone badania bezpieczeństwa, prowadzone na m.in. dwóch gatunkach zwierząt. W ich wyniku
identyfikowane są ewentualne efekty uboczne leku oraz wybierane są dawki, które można zastosować w
pierwszych badaniach u ludzi (etap ten trwa ok. 1-2 lata);



badania kliniczne I fazy - pierwszy etap podawania nowej substancji ludziom. Badania kliniczne I fazy
wykonywane są u zdrowych ochotników. Etap ten obejmuje niewielką liczbę osób (zwykle 20-100) i ma
na celu ocenę bezpieczeństwa leku oraz jego właściwości farmakokinetycznych (między innymi
dotyczących wchłaniania, metabolizmu czy wydalania). W początkowej części fazy I, ochotnikom podaje
się pojedyncze dawki związku i rejestruje parametry farmakokinetyczne. Następnie kolejne grupy
ochotników otrzymują wyższe dawki, w celu określenia dawki związanej z pojawieniem się
ewentualnych działań niepożądanych i opisania ich rodzaju. W dalszym etapie prowadzone są badania
nad wpływem spożywania posiłku lub przyjmowania niektórych innych leków, co może mieć wpływ na
metabolizm badanego leku. Końcowy etap fazy I obejmuje badanie bezpieczeństwa i tolerancji leku
podawanego wielokrotnie, w celu określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być
używane w fazie II badań klinicznych (etap ten trwa ok. 1 roku).

Emitent prowadzi poszukiwania nowych leków w ramach dwóch platform badawczych. Podejście platformowe
pozwala na wykorzystanie unikalnych kompetencji wypracowanych w dziale badawczo-rozwojowym Emitenta
oraz na obniżenie ryzyka poprzez możliwość wybrania cząsteczek z szerokiej biblioteki opracowanych związków
o różnym profilu farmakologicznym, a następnie zastosowania ich w wielu wskazaniach terapeutycznych.
W ramach platformy chitynazowej Emitent prowadzi prace badawcze dotyczące chitynaz oraz białek
chitynazo-podobnych (ang. Chitinase-Like Proteins – CLPs) jako potencjalnych nowych celów terapeutycznych.
Platforma ta złożona jest z trzech programów poszukiwania nowych leków (ang. drug discovery), których celem
jest opracowanie drobnocząsteczkowych inhibitorów chitynaz i CLPs jako nowych terapii chorób o podłożu
zapalnym, chorób włóknienia tkanek i nowotworów.
W październiku 2017 roku, w najbardziej zaawansowanym programie OATD-01 (po uprzednim przeprowadzeniu
etapów poszukiwania nowych cząsteczek oraz rozwoju przedklinicznego OATD-01 w okresie od lutego 2014 do
marca 2017 r.), Emitent rozpoczął badanie kliniczne I fazy dla związku OATD-01 w leczeniu astmy oskrzelowej.
Wyniki badań pierwszego etapu I fazy umożliwią potwierdzenie bezpieczeństwa kandydata na lek oraz określenie
zakresu dawek do stosowania w fazie II. Celem badań fazy Ib lub IIa będzie wstępne wykazanie działania
terapeutycznego kandydata na lek u chorych na astmę oskrzelową na małej populacji pacjentów. W programie
CHIT1 Emitent jest na etapie wyboru selektywnego inhibitora chitotriozydazy 1 jako kandydata na lek w terapii
idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)). Zaś w najnowszym programie YKL40 Emitent jest na etapie identyfikacji struktury wiodącej (ang. lead identification) zobacz rozdział „Opis
działalności Spółki”, podrozdział „Prace badawczo rozwojowe – opis procesu”). W ramach tych badań zespół
Emitenta opracował unikalny test przesiewowy służący do badania aktywności nowych związków m.in. w oparciu
o technikę mikrotermoforezy. Dotychczas zbadano ponad 500 zsyntetyzowanych związków, spośród których
wyłoniono szereg nowych cząsteczek o bardzo silnym powinowactwie do białka YKL-40. Badania
krystalograficzne oraz dodatkowo eksperymenty korzystające z technik mikrotermoforezy potwierdziły wiązanie
naszych związków do białka YKL-40.
Ponadto, we współpracy z grupą ośrodków badawczych i klinicznych oraz partnerów przemysłowych Spółka
realizuje program drug discovery w ramach platformy inhibitorów arginaz. Program ten ma na celu opracowanie
leków działających poprzez odblokowanie układu odpornościowego do walki z nowotworami, takimi jak
nowotwór jelita grubego, płuca, skóry lub mózgu (glejak), a potencjalnie inhibitory arginaz mogą się okazać
skuteczne również w walce z anemią sierpowatą lub w niektórych chorobach układu krążenia. Nowe inhibitory
celują w arginazę – jeden z kluczowych enzymów związanych z metabolizmem aminokwasów, który hamuje
odpowiedź przeciwnowotworową organizmu. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w
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ramach platformy arginazowej Emitent w czerwcu 2017 roku wyłonił kandydata klinicznego – OATD-02, dla
którego rozpoczął formalny rozwój przedkliniczny.
Historia Spółki
Emitent powstał w wyniku przekształcenia w dniu 4 stycznia 2017 roku spółki OncoArendi Therapeutics sp. z o.o.
Poprzednik prawny Emitenta został zawiązany w dniu 12 marca 2012 i po przekształceniu w spółkę akcyjną
kontynuował swoją działalność. W wyniku sukcesji uniwersalnej Emitent przejął prowadzoną wcześniej przez ten
podmiot działalność wstępując w jego prawa i obowiązki.
Początek działalności badawczej miał miejsce w 2012 roku, w którym to roku Spółka zatrudniła pierwszych
pracowników oraz prowadziła badania w pierwszym rozpoczętym projekcie. W ramach grantu pt. „Nowe leki
służące do celowanej terapii szpiczaków mnogich” Spółka we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej otrzymała
dofinansowanie w wysokości 1.500.000 PLN na realizację projektu o akronimie DIS-3 (nr umowy
PBS/A7/9/2012). W 2013 roku, ramach drugiej otrzymanej dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
projekt „Opracowywanie kandydata na lek przeciwnowotworowy na bazie nowej grupy związków OAT-449”
uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.600.000 PLN (kwota poniesionego kosztu przez Emitenta wyniosła 1 574
823 PLN), na rzecz lidera konsorcjum naukowo-przemysłowego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego (nr umowy POIG.01.03.01-14-094/12). Spółka uzyskała natomiast prawa do własności intelektualnej
i komercjalizacji wyników projektu. Projekt ten zakończył się niepowodzeniem. Jednocześnie w kwietniu 2013
roku Spółka uzyskała dofinasowanie projektu „Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową
grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych” od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(kwota wydatkowana - kwota wydatków poniesionych przez Emitenta wyniosła 407 990 PLN, nr umowy
POIG.05.04.01-10-005/13-00). Projekt związany z programem OAT 449 został zakończony. Pod koniec 2013 roku
wspólnicy Spółki pozyskali kapitał na kontynuację działalności Spółki od inwestorów prywatnych (tzw. aniołów
biznesu).
W związku z rozwojem działalności badawczej Spółki na terenie Stanów Zjednoczonych, w dniu 7 maja 2014 roku
utworzona została spółka zależna – OncoArendi Therapeutics LLC. Spółka została utworzona i działa zgodnie z
prawem Stanu Delaware, w której 49 udziałów objęła Spółka, a pozostałe 51 udziałów objęli Stanisław Pikul,
Adam Gołębiowski, Wojciech Szumowski – każdy po 17 udziałów.
W roku 2014 roku Spółka podpisała kolejną umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie selektywnych
inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy”, na podstawie której Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju przyznało Spółce dofinansowanie w wysokości 7.160.300 PLN (kwota wydatkowana wyniosła 11 192
777 PLN), z działania 1.4 PO IG (nr umowy POIG.01.04.00-14-374/13). Dotacja ta pozwoliła rozpocząć
dynamiczny rozwój Platformy Chitynazowej. Projekt zakończony 31 grudnia 2015 r.
Rozszerzenie działalności sprawiło, że w 2015 roku Spółka pozyskała kolejną rundę finansowania w formie
objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki od prywatnych inwestorów
oraz inwestora instytucjonalnego - IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych na podstawie umowy
inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku.
W dniu 16 stycznia 2015 roku Spółka podpisała umowę sublicencyjną z Uniwersytetem Yale, na podstawie której
Uniwersytet Yale udzielił Spółce sublicencji do rozwinięcia i komercjalizacji programu pt. „Inhibitory kwaśnej
chitynazy ssaków”.
Od 1 lipca 2015 roku Spółka rozpoczęła realizację 3-letniego projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na
stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego”, o akronimie DIMUNO,
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 25.529.000 PLN, w tym dla Emitenta
11 119 000 PLN (kwota wydatkowana przez Emitenta wyniosła 8 903 701 PLN, zaś rozliczone dotacje 7 098 881
PLN - nr umowy STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15/). Projekt jest w toku.
Istotnym wydarzeniem w październiku 2015 roku było ogłoszenie wyboru OATD-01 na pierwszego kandydata
klinicznego Spółki do zastosowania w terapii astmy. Od tego momentu rozpoczęły się prace mające na celu
formalny rozwój przedkliniczny związku OATD-01.
Spółka podpisała również w 2015 roku umowy o dofinansowanie dwóch projektów. ”Badania przedkliniczne
i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit” (dofinansowanie:
22.789.046 PLN, kwota wydatkowana wyniosła 17 970 407,72 PLN), to kontynuacja projektu PO IG 1.4, która
ma pozwolić doprowadzić badania nad innowacyjnym inhibitorem chitynaz do II fazy badań klinicznych i
skomercjalizować program. Druga dotacja została przyznana na projekt pt.: „Opracowanie kandydata na lek „firstProspekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
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in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazy”
wartość dofinansowania: 19.831.953 PLN (kwota wydatkowana wyniosła 6 857 764 PLN). Celem projektu jest
wykazanie bezpieczeństwa i wstępnego działania terapeutycznego u ludzi w I fazie badań klinicznych, co umożliwi
jego komercjalizację w formie licencji. Oba projekty są w toku.
Ponadto Spółka w 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu o akronimie a finansowanego ze
środków KE w programie Horyzont 2020 jako jeden z partnerów międzynarodowego, multidyscyplinarnego
konsorcjum naukowo-przemysłowego, o całkowitym budżecie 8,3 mln EUR, ukierunkowanego na opracowanie
nowych immunoterapii przez integrację liposomowych nanonośników i leków przeciwnowotworowych.
Dofinansowanie pozyskane przez Emitenta wynosi 670.000 EUR (kwota wydatkowana wyniosła 516 724 PLN,
nr umowy 686089). Projekt jest w toku.
Z końcem marca 2016 r. wszystkie warszawskie działy Spółki zostały przeniesione do nowych laboratoriów oraz
przestrzeni biurowej znajdującej się w przestrzeni inkubacyjnej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej połowie 2016 r. Emitent podpisał pierwszą umowę o zachowaniu
poufności (ang. Confidential Agreement – CDA) w celu rozpoczęcia procesu due diligence dla jednego z
najbardziej zaawansowanych programów B+R – kandydata klinicznego OATD-01.
W dniu 4 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu spółki
OncoArendi Therapeutics sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W dniu 4 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie wpisał przekształconą Spółkę do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000657123.
Ponadto, pod koniec 2016 roku Spółka podjęła decyzję o zakończeniu projektu poszukiwania leków
przeciwnowotworowych w ramach projektu OAT-449 z uwagi na zbyt wąskie okno terapeutyczne
zidentyfikowane w wyniku badań toksykologicznych w standardzie GLP. W dniu 17 listopada 2016 r. Spółka
została laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Kategorii Badania + Rozwój.
W dniu 25 stycznia 2017 roku został zawarty aneks do umowy inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku. W
związku z jego zawarciem, Spółka dokonała kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego. Jednocześnie w dniu
25 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało przyjęcia i ustalenia zasad I Programu
Motywacyjnego na lata 2017-2020 kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i pracowników Spółki.
W kwietniu 2017 r. Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie realizacji
projektu pt. „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w przeciwnowotworowej w oparciu o substancje
czynne blokujące YKL-40” (nr umowy POIR.01.01.01-00-415/17). Po spełnieniu warunków umowy Emitent
otrzyma dofinansowanie w wysokości 24.382.219,57 PLN.
W czerwcu 2017 roku Spółka wyłoniła drugą cząsteczkę OATD-02 jako kandydata klinicznego w programie
immunoterapii przeciwnowotworowej oraz rozpoczęła prace związane z jego rozwojem przedklinicznym.
Po pozytywnym zakończeniu formalnego rozwoju przedklinicznego związku OATD-01, we wrześniu 2017 roku
Spółka otrzymała zgodę niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych
(BfArM) na rozpoczęcie badania klinicznego pierwszej fazy, dla związku OATD-01 - drobnocząsteczkowego
inhibitora chitynaz w leczeniu astmy. W październiku 2017 r. pierwsza grupa ochotników otrzymała związek
OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy typu „First in human”.
W listopadzie 2017 roku Spółka pozyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie realizacji
projektu pt. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii
przeciwnowotworowej”. Zgodnie z umową Emitent otrzyma dofinansowanie w wysokości 29.565.448,62 PLN.
W dniu 21 lutego 2018 r . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło II Program Motywacyjny na lata
2019-2022 skierowany do zarządu, kadry kierowniczej i pracowników Spółki.
Model biznesowy
Emitent posiada zespół (pracowników i współpracowników) o unikalnym w Polsce doświadczeniu i koncentruje
się na poszukiwaniu innowacyjnych leków w oparciu o nowe cele terapeutyczne i mechanizmy działania. Na Datę
Prospektu w dziale badawczo-rozwojowym Emitenta pracuje 59 osób, posiadających doświadczenie i kwalifikacje
w zakresie chemii i biotechnologii. Model działalności Emitenta polega na prowadzeniu zaawansowanych badań
nad nowymi lekami, a następnie sprzedaży praw do uzyskanych wyników koncernom farmaceutycznym. Z tego
powodu przychody Emitenta są odsunięte w czasie, a koszty komercjalizacji znacząco niższe, niż koszt
wprowadzenia leku na rynek. Emitent przewiduje, że w większości programów, komercjalizacja wyników jego
prac badawczo-rozwojowych nastąpi przez udzielenie licencji na kandydata na lek na etapie wczesnych badań
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klinicznych (Faza I/IIa). Przewidywania Emitenta w powyższym zakresie oparte są na branżowych statystykach
transakcji w przedmiocie komercjalizacji kandydata na lek przeprowadzonych w latach 2012-2016.

Liczba transakcji

Wykres poniżej przedstawia liczbę transakcji w sektorze pharma/biotech w latach 2012-2016.

Partnering

Fuzje i przejęcia

Finansowanie
venture capital

Pierwotne oferty
publiczne

Źródło: Emitent na podstawie Pharma Intelligence

Statystyki transakcji wskazują umowy partnerskie jako dominujący model komercjalizacji. Potwierdza to również
doświadczenie firmy oparte na prowadzonych rozmowach z firmami farmaceutycznymi, zainteresowanymi
programami rozwojowymi Emitenta, w trakcie których umowa partnerska/licencyjna uznawana jest za
podstawową formę sprzedaży praw do rozwijanych cząsteczek.
Powyższe sprawia, że model biznesowy Emitenta wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej
działalności do momentu sprzedaży praw do wyników badań, w postaci chronionych patentami cząsteczek oraz
ich zastosowań i technologii wytwarzania, co następuje zwykle po 5-8 latach od rozpoznania nowego celu
terapeutycznego.
Pełen cykl poszukiwania nowego leku od momentu identyfikacji celu terapeutycznego do wprowadzenia produktu
końcowego (leku) na rynek trwa zwykle 10–15 lat i w końcowym etapie wymaga przeprowadzenia kosztownej III
fazy badań klinicznych. Kluczowe jest również posiadanie kanałów sprzedaży i dystrybucji leku. Średni koszt
wprowadzenia leku na rynek wynosi ok. 220 mln USD. Uwzględniając jednak ryzyko związane z fazą badawczą
i kliniczną (czyli koszt wszystkich rozwijanych przez firmę programów zakończonych niepowodzeniem) oraz
koszt kapitału, ostatecznie średnie wydatki ponoszone przez firmy farmaceutyczne na wprowadzenie na rynek
jednego nowego leku wynoszą nawet ponad miliard dolarów. Powoduje to, że wprowadzenie leku na rynek
globalny jest nieosiągalne dla mniejszych firm biotechnologicznych.
Spółka planuje stworzyć i spieniężyć wartość wynikającą z własności intelektualnej poprzez ogólnoświatowe
licencjonowanie lub sprzedaż swoich produktów dużym firmom farmaceutycznym lub większym firmom
biotechnologicznym.
W przyjętym modelu wdrożenia projektów badawczych realizowanych przez Emitenta, marketing i forma dotarcia
do grupy docelowej odbiorców z branży farmaceutycznej odbywa się głównie poprzez udział w dużych
konferencjach branżowych, publikację patentów i wyników prac badawczych w renomowanych czasopismach
naukowych oraz na międzynarodowych konferencjach naukowych. Aktywny udział członków rady naukowej
i doświadczonych doradców branżowych firmy, w połączeniu z efektywnymi działaniami mającymi na celu
rozwój biznesu (ang. business development) i nawiązywaniem kontaktów (ang. networking) dają gwarancję
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dotarcia do właściwych osób w koncernach farmaceutycznych. Jednocześnie marketing produktu docelowego
(gotowego leku) będzie wykorzystywał zasoby i potencjał wybranego koncernu farmaceutycznego, z którym
Emitent podpisze umowę.
Przygotowanie do wdrożenia poprzez sprzedaż licencji wyłącznej dużej firmie farmaceutycznej jest długim
i złożonym procesem, często poprzedzonym podpisaniem tzw. umowy opcyjnej lub partneringowej. Partnering
pozwala dzielić ryzyko i korzyści z innowacji pomiędzy firmę biotechnologiczną i partnera farmaceutycznego.
Jednym z finansowych mechanizmów partneringu jest fakt, że duża firma farmaceutyczna, dysponując ogromnym
kapitałem pozyskanym ze sprzedaży już zarejestrowanych leków, może prowadzić większy i bardziej
zdywersyfikowany portfel projektów innowacyjnych.
Pierwszym elementem tego procesu wyboru i dotarcia do potencjalnego partnera jest bieżąca analiza rynku i
śledzenie losów rozwijanych leków na określone wskazanie terapeutyczne (od badań przedklinicznych do fazy III
badań klinicznych). Emitent prowadzi stałą współpracę z firmami dostarczającymi raporty rynkowe oraz ma
dostęp do branżowych baz danych (m.in. GBI Research, GlobalData).
Drugim elementem jest nawiązanie i podtrzymywanie dialogu z najbardziej aktywnymi w danym segmencie rynku
firmami farmaceutycznymi. Natomiast warunkiem koniecznym do skutecznej komercjalizacji jest odpowiednie
zabezpieczenie własności intelektualnej poprzez patenty zapewniające globalną ochronę. Wartość programu rośnie
wraz z wprowadzeniem kandydata na lek do rozwoju klinicznego, a do tego niezbędne jest przygotowanie
dokumentacji dla kandydata klinicznego umożliwiającej dopuszczenie go przez odpowiednie agencje (FDA w
USA i EMA w Europie) do badań klinicznych. Emitent korzysta w tym obszarze z kompetencji własnych i
specjalistycznych firm doradczych.
Ostatnim elementem przygotowania do wdrożenia są niezbędne analizy finansowe i prawne oraz zbudowanie
zespołu do negocjacji warunków transakcji.
Na Datę Prospektu Emitent zawarł umowy na prowadzenie: (i) badań klinicznych z Nuvisan GmbH z siedzibą w
Neu-Ulm (Niemcy), (ii) badań przedklinicznych w zakresie toksykologii z Charles River Laboratories France
Safety Assessment SAS z siedzibą w Saint-Germain Nuelles (Francja). Na Datę Prospektu nie zostały zawarte
umowy na kolejne fazy badań klinicznych. Emitent nie jest uzależniony od powyższych umów.
Prace badawczo rozwojowe – opis procesu
Opis procesu drug discovery
Proces opracowania nowego leku zaczyna się od etapu odkrywania (ang. discovery) czyli identyfikacji celu
terapeutycznego i opracowania wstępnej struktury chemicznej związku, który ma oddziaływać z wybranym celem.
Cele terapeutyczne to elementy organizmu (w większości białka), które odgrywają ważną rolę w procesie
patogenezy danej choroby, a zadaniem opracowanych związków (inhibitorów) jest zablokowanie ich funkcji.
Najważniejszym elementem działania potencjalnego leku i jego bezpieczeństwa jest więc specyficzne i selektywne
oddziaływanie z celem terapeutycznym.
Po zidentyfikowaniu pierwszych związków wiążących cel terapeutyczny (ang. hits) ich struktury chemiczne są
optymalizowane pod kątem pożądanych właściwości biologicznych (ang. hit-to-lead). Dopracowywane są takie
właściwości jak: aktywność względem celu terapeutycznego, selektywność, rozpuszczalność czy stabilność. W ten
sposób powstaje struktura wiodąca (ang. lead). W kolejnym etapie optymalizacji struktur (ang. lead optimisation)
- dokonuje się końcowej modyfikacji struktury wiodącej leku w celu uzyskania pożądanego kierunku działania i
wyeliminowania niepożądanych efektów ubocznych. Na potrzeby powyższych etapów konieczne jest opracowanie
odpowiednich testów biologicznych opartych o metody biochemiczne, techniki biologii molekularnej i
komórkowej, a także chemiczne metody analityczne. Konieczne jest również prowadzenie badań na zwierzętach,
które mają na celu określenie właściwości farmakokinetycznych badanych związków. Badania te wskazują m.in.,
czy lek wchłania się do krwioobiegu po podaniu doustnym, jak długo utrzymuje się we krwi oraz jak szybko jest
wydalany. Równolegle prowadzone są rozszerzone badania ADME (ang. absorption, distribution, metabolism,
and excretion). Związki, które spełnią wszystkie wymagane kryteria, kwalifikowane są do badań na zwierzętach,
w modelach chorób, na które lek jest rozwijany.
W wyniku przeprowadzenia wszystkich powyższych badań, obejmujących zaprojektowanie, syntezę i zbadanie
setek a nawet tysięcy związków, wyłaniany jest jeden związek – kandydat na lek, który wprowadzany jest do
badań przedklinicznych. Badania te obejmują one szeroko zakrojone badania bezpieczeństwa, prowadzone na
dwóch gatunkach zwierząt. W ich wyniku identyfikowane są ewentualne efekty uboczne leku oraz wybierane są
dawki, które można zastosować w pierwszych badaniach u ludzi. Równolegle prowadzone są prace z zakresu CMC
(ang. chemistry, manufacturing and controls), których celem jest opracowanie procesu syntezy substancji czynnej
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na skalę i w jakości pozwalającej na podawanie leku ludziom. Jednocześnie rozwijana jest formulacja leku, w celu
opracowania docelowej formy, której używa się w badaniach klinicznych. Na potrzeby badań klinicznych
substancja aktywna oraz forma leku muszą być wyprodukowane w standardzie GMP (ang. Good Manufacturing
Practice).
Ostatnim etapem badań nad lekiem, przed jego wejściem na rynek są badania kliniczne. Badania te są niezbędne
do oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowo opracowywanych leków. Wykonywane są one przez
wyspecjalizowane firmy CRO (ang. Contract Research Organization) i prowadzone wg międzynarodowych
standardów jakości GCP (ang. Good Clinical Practice). Badania kliniczne składają się typowo z fazy I, II i III oraz
są najdłuższym i najbardziej kosztownym etapem rozwoju leków.
Badania fazy I to pierwszy etap podawania nowej substancji ludziom. W przypadku leków na większość chorób,
między innymi takich jak astma czy włóknienie płuc, badania I fazy wykonywane są u zdrowych ochotników.
Etap ten obejmuje niewielką liczbę osób (zwykle 20-100) i ma na celu ocenę bezpieczeństwa leku oraz jego
właściwości farmakokinetycznych (między innymi dotyczących wchłaniania, metabolizmu czy wydalania). W
początkowej części fazy I, ochotnikom podaje się pojedyncze dawki związku i rejestruje parametry
farmakokinetyczne. Następnie kolejne grupy ochotników otrzymują wyższe dawki, w celu określenia dawki
związanej z pojawieniem się ewentualnych działań niepożądanych i opisania ich rodzaju. W dalszym etapie
prowadzone są badania nad wpływem spożywania posiłku lub przyjmowania niektórych innych leków, co może
mieć wpływ na metabolizm badanego leku. Końcowy etap fazy I obejmuje badanie bezpieczeństwa i tolerancji
leku podawanego wielokrotnie, w celu określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane
w fazie II badań klinicznych. Badania I fazy leków przeciwnowotworowych, prowadzone są od razu z udziałem
pacjentów.
Badanie fazy II to etap testowania działania terapeutycznego leku na grupie wyselekcjonowanych pacjentów
cierpiących na jednostkę chorobową, na którą potencjalny lek jest rozwijany. Ich celem jest wstępne ustalenie
skuteczności leczenia oraz opracowanie odpowiednich schematów dawkowania. W przypadku, gdy na rynku jest
dostępna terapia w danym wskazaniu, to z nią porównuje się skuteczność nowej terapii.
Ostatnim etapem badań klinicznych jest faza III. Faza ta zakrojona jest na znacznie szerszą skalę, często przy
udziale setek, a nawet tysięcy uczestników w różnych krajach. Etap ten obejmuje badania związku pod kątem
bezpieczeństwa i skuteczności podczas krótkotrwałego oraz długotrwałego stosowania. Oprócz tego, że w
badaniach bierze udział duża grupa chorych, to czas ich trwania wynosi od roku do kilku lat. Podobnie jak w fazie
II stosowane są tutaj metody podwójnie ślepej próby oraz losowego doboru pacjentów. Po pozytywnym
zakończeniu III fazy badań lek może zostać zarejestrowany i wprowadzony do obrotu w oparciu o zezwolenie
odpowiedniej agencji regulacyjnej.
Poniższy schemat prezentuje proces opracowania nowego leku (uśrednione koszty podane dla programu rozwoju
leków zakończonego sukcesem – lek wprowadzony na rynek)

Źródło: Emitent.

Przystąpienie do badań klinicznych (podawania leku ludziom) uwarunkowane jest uzyskaniem pozwolenia na
prowadzenie badania. W ramach Unii Europejskiej badania kliniczne są przedmiotem regulacji Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie badań klinicznych
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produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE. Rozporządzenie 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), która zawiera szczegółowe informacje dotyczące badanego produktu
leczniczego, procesu jego wytwarzania i kontroli jakości oraz dane farmakologiczne i wyniki przedklinicznych
badań toksykologicznych. Prowadzenie badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych wymaga natomiast
pozwolenia wydawanego przez The United States Food and Drug Administration (FDA). W każdym państwie UE
funkcjonują również odpowiednie organy krajowe. Uzyskanie pozwolenia od właściwego organu jest warunkiem
koniecznym, który należy spełnić przed rozpoczęciem badań klinicznych.
Emitent specjalizuje się w prowadzeniu badań etapu odkrywania nowych cząsteczek i badań przedklinicznych
oraz obecnie poszerza swoje kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badań klinicznych, w związku z
rozpoczęciem fazy I dla związku OATD-01, a w przyszłości kolejnych związków. Aby w pełni wykorzystać
unikalny warsztat oraz doświadczoną kadrę naukową Emitent stale prowadzi prace badawcze nad nowymi celami
terapeutycznymi i sposobem ich blokowania (ang. exploratory programs), aby w momencie dokonania postępu
jednego z projektów do kolejnej fazy rozwoju być gotowym do rozpoczęcia nowego projektu na etapie wczesnego
poszukiwania leków (ang. discovery). Strategią Emitenta i sposobem na najbardziej efektywne wykorzystanie jego
zasobów jest aktywne prowadzenie równolegle 4-5 projektów rozwoju leków na różnym etapie rozwoju.
Opis programów
Obszary badań
Emitent jest innowacyjną spółką biotechnologiczną, która opracowuje i rozwija nowe leki drobnocząsteczkowe do
zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby
układu oddechowego.
Obecnie główne obszary prac Emitenta obejmują badania w obrębie platformy chitynazowej oraz platformy
inhibitorów arginaz.
Platforma chitynazowa Emitenta złożona jest z trzech programów, których celem jest opracowanie
drobnocząsteczkowych inhibitorów chitynaz i białek chitinazo-podobnych (ang. Chitinase-Like Proteins - CLPs),
jako nowych terapii chorób o niezaspokojonej potrzebie medycznej. W ocenie Emitenta obecnie na rynku nie
zidentyfikowano produktów ani programów drug discovery, których celem są chitynazy, co stwarza możliwość
opracowania leku pierwszego w swojej klasie (ang. first in class).
Pomimo dostępności wielu leków na rynku, leczenie nowotworów nadal pozostaje niezaspokojoną potrzebą
medyczną w zakresie skuteczności, działań niepożądanych i kosztów. Rozwój terapii skojarzonych w obszarze
immunoterapii przeciwnowotworowej stanowi obecnie najbardziej obiecujące i najszybciej rozwijające się
podejście terapeutyczne, a firmy farmaceutyczne aktywnie poszukują cząsteczek skierowanych na nowe cele
biologiczne, o nowych mechanizmach działania. We współpracy z grupą instytutów akademickich, ośrodków
klinicznych oraz partnerów przemysłowych Emitent realizuje program drug discovery mający na celu opracowanie
drobnocząsteczkowych inhibitorów arginaz – enzymów zaangażowanych w hamowanie przeciwnowotworowej
odpowiedzi immunologicznej organizmu.
Poniszy wykres prezentuje pozycję programów Emitenta w kolejnych etapach badań
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Źródło: Spółka

Platforma chitynazowa
W ramach platformy chitynazowej Emitent prowadzi badania nad (1) podwójnym inhibitorem kwaśnej chitynazy
ssaków (AMCase) i chitotriozydazy (CHIT1), (2) selektywnym inhibitorem CHIT1 oraz (3) inhibitorem białka
YKL-40.
Inhibitory AMCase i CHIT1
Przedmiotem projektu jest innowacyjna terapia chorób układu oddechowego takich jak astma, idiopatyczne
włóknienie płuc oraz sarkoidoza. Astma to przewlekła choroba zapalna płuc, najczęściej rozpoznawana
w dzieciństwie. Do objawów astmy, o charakterze napadowym lub trwałym, zalicza się powtarzające się okresy
kaszlu, świszczący oddech, duszności i ucisk w klatce piersiowej.
Na astmę choruje w Polsce ponad 4 mln osób (ponad 10% populacji) a na świecie pomiędzy 230 a 330 mln ludzi
(źródło: Global Burden of Disease Study 2008-2010, Global Asthma Report 2011). Najnowsze analizy wskazują
na znaczący wzrost częstości występowania astmy w krajach rozwijających się (np. Indie i Chiny). Rocznie
na świecie dochodzi do ok. 250 tys. zgonów z powodu astmy, którym często można zapobiec przez odpowiednie
leczenie. Z astmą współwystępują takie choroby, jak refluks żołądkowo-przełykowy, nieżyt nosa i zapalenie zatok.
Obniża to znacząco komfort życia i wzmacnia zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi w obszarze terapii
astmy.
Global Data podaje ponad 137 mln przypadków zachorowań na astmę w 2013 roku na 10 głównych rynkach świata
(10MM) z ponad połową przypadków w USA i Indiach (Tabela 2.1). Prognozy epidemiologiczne przewidują
wzrost do 161 mln przypadków w 2023 roku.
Poniższa tabela prezentuje przypadki zastane astmy, leczone farmakologicznie; wiek > 10 lat, obie płci; Prognoza:
2013-2023
Rynek
USA

2013

2015

2017

2019

2021

2023

AGR
(%)*

43.163.732

45.471.091

47.834.304

50.290.310

52.827.689

55.422.752

2,84

Francja

6.819.407

6.890.664

6.957.103

7.019.536

7.077.252

7.131.329

0,46

Niemcy

4.440.770

4.425.875

4.407.146

4.384.175

4.356.906

4.325.671

-0,26

Włochy

4.071.609

4.088.242

4.099.275

4.104.636

4.104.201

4.100.045

0,07

Hiszpania

2.787.086

2.831.140

2.873.714

2.907.206

2.932.348

2.949.919

0,58

Wlk. Brytania

8.708.638

9.206.192

9.715.380

10.237.845

10.768.378

11.304.344

2,98
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Japonia

10.712.535

10.675.483

10.633.385

10.591.826

10.525.436

10.437.151

-0,26

Australia

4.527.315

4.614.675

4.698.626

4.779.590

4.858.989

4.936.574

0,90

Chiny

12.874.768

13.499.314

14.043.542

14.496.207

14.763.435

15.170.695

1,78

Indie

39.550.721

40.611.204

41.706.046

42.839.497

44.017.868

45.238.282

1,44

137.656.581

142.313.880

146.968.521

151.650.828

156.232.502

161.016.762

1,70

66,88%

66,62%

66,36%

66,11%

65,85%

65,59%

10MM
% przypadków leczonych
farmakologicznie w całej
populacji chorych 10MM

*AGR = roczne tempo wzrostu w okresie 2013–2023
Źródło: GlobalData 2014

Aktualnie leczenie astmy polega na zahamowaniu objawów, podtrzymaniu prawidłowej funkcji układu
oddechowego, co skutkuje poprawą jakości życia pacjentów i przeciwdziała zaostrzeniu choroby. Klasyfikuje się
dwie grupy terapii stosowanych w astmie:


Długotrwała terapia w celu utrzymania choroby pod kontrolą (glikokortykosteroidy wziewne (ICS), długo
działające β2-mimetyki (LABA), terapia kombinowana ICS+LABA, immunomodulatory, kortykosteroidy
systemowe);



Doraźna terapia w celu złagodzenia zaostrzających się objawów (krótko działające ß2-mimetyki (SABA), leki
antycholinergiczne, kortykosteroidy systemowe).

Opracowany przez Emitenta kandydat kliniczny (ang. clinical candidate), OATD-01, to niesterydowy związek
drobnocząsteczkowy, którego charakteryzuje wysoka aktywność in vitro względem enzymów AMCase i CHIT1,
odpowiedni profil farmakologiczny oraz farmakokinetyczny. Spośród ponad tysiąca zaprojektowanych
i zsyntetyzowanych związków chemicznych Emitenta, OATD-01 jest pierwszym inhibitorem chitynaz, który
osiągnął fazę rozwoju przedklinicznego, a następnie przeszedł do fazy badań klinicznych. Kandydat kliniczny
wykazał efekt terapeutyczny w badaniach z wykorzystaniem szeregu eksperymentalnych modeli zwierzęcych,
m.in. astmy i idiopatycznego włóknienia płuc.
Poniższy schemat prezentuje działanie przeciwzapalne związku OATD-01 w eksperymentalnym modelu astmy
u myszy:

Źródło: Emitent.

Kandydat kliniczny OATD-01, poprzez hamowanie aktywności enzymatycznej chitynaz, powoduje zahamowanie
patologicznych zmian w płucach, w mysim modelu astmy, w którym zapalenie dróg oddechowych indukowane
jest roztoczami kurzu domowego. Zahamowanie aktywności chitynaz inhibitorem OATD-01 wywołuje lepszy
efekt terapeutyczny w mysim modelu włóknienia płuc niż pirfenidone przy zastosowaniu 8-krotnie niższej dawki.
Poniższy schemat prezentuje wyniki działania związku OATD-01:
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Źródło: Emitent.

Ponadto badania przeprowadzone przez Emitenta wykazały efekt terapeutyczny OATD-01 w eksperymentalnym
mysim modelu włóknienia płuc, indukowanego bleomycyną.

Źródło: Emitent.

Kandydat kliniczny OATD-01 charakteryzuje się także wysoką biodostępnością oraz korzystnymi własnościami
farmakokinetycznymi (potwierdzonymi w badaniach na trzech gatunkach zwierząt), które pozwolą na jego
stosowanie doustne, raz dziennie. Jest to dawkowanie optymalne z punktu widzenia systematycznego
przyjmowania leku przez pacjentów.

Źródło: Emitent

Jednocześnie struktura chemiczna OATD-01 oraz jego analogów jest prawnie zastrzeżona przez szeroki portfel
patentów (jeden patent uzyskany w Stanach Zjednoczonych, trzy zgłoszenia patentowe w trakcie ocen krajowych
po przejściu z trybu procedury międzynarodowej Układu o Współpracy Patentowej).
W październiku 2017 roku rozpoczęto badanie kliniczne I fazy dla związku OATD-01 z udziałem zdrowych
ochotników. Wyniki badań I fazy umożliwią potwierdzenie bezpieczeństwa kandydata na lek oraz określenie
zakresu dawek do stosowania w fazie II. Celem badań fazy IIa będzie wstępne wykazanie działania
terapeutycznego kandydata na lek u chorych na astmę oskrzelową na małej populacji pacjentów. Dodatkowe
możliwe zastosowania OATD-01 to leczenie idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Ponieważ OATD01 jest związkiem o całkowicie nowym mechanizmie działania, pozytywne wyniki badań fazy Ia i Ib/IIa będą
miały przełożenie na znaczący wzrost wartości programu. Rozpoczęcie komercjalizacji programu planowane jest
w momencie zakończenia badań klinicznych fazy I. Emitent zakłada sprzedaż licencji na nowy lek po uzyskaniu
pierwszych wyników badań klinicznych fazy Ib/IIa.
W celu optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka niepowodzenia projektu, Emitent rozważa równoległe
prowadzenie badań efektu terapeutycznego OATD-01 w różnych wskazaniach, takich jak sarkoidoza, idiopatyczne
włóknienie płuc lub włóknienie innych organów (np. nerka, wątroba).
Wybrany kandydat kliniczny, w przypadku pozytywnych rezultatów projektu, będzie pierwszym na rynku lekiem
na astmę, idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidozę, o nowym mechanizmie działania (ang. ‘first-in-class’).
Idiopatyczne włóknienie płuc i sarkoidoza są chorobami rzadkimi (ang. orphan designation, tzw. wskazanie
sieroce). Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej w celu
ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.
Selektywne inhibitory CHIT1
Przedmiotem projektu jest rozwój nowej, efektywnej terapii idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic
pulmonary fibrosis (IPF)) dzięki zastosowaniu drobnocząsteczkowych, selektywnych inhibitorów chitotriozydazy
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1 (CHIT1). Wyłoniony w badaniach kandydat kliniczny będzie się charakteryzował wysokim powinowactwem do
celu terapeutycznego co przełoży się na efekt biologiczny w badaniach z wykorzystaniem zwierzęcego modelu
IPF.
W związku z tym, że nie ma skutecznej metody leczenia IPF istnieje ogromne zapotrzebowanie na nowe leki, które
nawet w nieznacznym stopniu poprawiałyby stan zdrowia chorych. Tradycyjne leki stosowane w IPF, takie jak
glikokortykosteroidy, N-acetylocysteina, azatiopryna nie poprawiają stanu zdrowia pacjentów, a niedawno
zarejestrowane pirfenidon i nintedanib wykazują marginalne działanie terapeutyczne z wieloma towarzyszącymi
efektami ubocznymi.
Szacuje się, że na świecie kilkaset tysięcy osób cierpi z powodu IPF. Global Data szacowało rozpoznawalność
choroby, w krajach rozwiniętych (USA, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wlk. Brytania) w 2014 roku, na
poziomie 76 102 dorosłych, kwalifikujących się do leczenia farmakologicznego. Przy tym jedynie 36 231
pacjentów było objętych taką terapią. Co więcej, przewiduje się wzrost liczby przypadków rozpoznawalnych
o 2,1% rocznie, co spowoduje wzrost rozpoznawalności do poziomu 88 357 dorosłych w 2022 roku.
Poniższa tabela prezentuje rozpoznane przypadki idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) w poszczególnych latach
oraz prognozę na lata 2012-2022.
IPF – przypadki rozpoznawane; dorośli > 50 roku życia, Prognoza: 2012-2022
Rynek

2012

2014

2016

2018

2020

2022

AGR (%)*

31.821

33.390

34.968

36.610

38.337

40.144

2,62%

Francja

8.154

8.472

8.753

9.015

9.282

9.613

1,79%

Niemcy

11.461

11.900

12.381

12.749

13.031

13.211

1,53%

Włochy

8.510

8.786

9.060

9.290

9.518

9.794

1,51%

Hiszpania

5.649

5.840

6.048

6.267

6.524

6.798

2,03%

Wlk. Brytania

7.440

7.714

7.959

8.213

8.485

8.797

1,82%

73.035

76.102

79.169

82.144

85.177

88.357

2,10%

USA

6MM

*AGR = roczne tempo wzrostu w okresie 2012–2022
Źródło: GlobalData
IPF - rozpoznane rozpowszechnione przypadki; wiek ≥ 18 lat, obie płcie, N, lata: 2015–2025
Rynek

2015

2017

2019

2021

2023

2025

AGR (%)

USA

39.453

41.220

43.077

44.863

46.951

49.004

2,42%

Francja

12.875

13.305

13.710

14.090

14.458

14.818

1,51%

Niemcy

17.894

18.316

18.715

19.087

19.459

19.819

1,08%

Włochy

13.952

14.263

14.579

14.916

15.248

15.586

1,17%

Hiszpania

9.533

9.862

10.218

10.587

10.998

11.415

1,97%

Wlk. Brytania

11.955

12.287

12.619

12.951

13.314

13.673

1,44%

Japonia

13.281

13.349

13.452

13.516

13.573

13.669

0,29%

5EU

66.209

68.033

69.841

71.631

73.477

75.311

1,37%

7MM

118.943

122.602

126.370

130.010

134.001

137.984

1,60%

Źródło: GlobalData
Uwaga: Wyniki nie sumują się ze względu na zaokrąglenie.
5EU = Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania and UK; 7MM = US, 5EU i Japonia; AGR = roczne tempo wzrostu w okresie 2012–2022

IPF jest najczęstszą i najbardziej śmiertelną chorobą spośród samoistnych, śródmiąższowych chorób płuc (częstość
występowania 47 – 64%). Jest to zwłóknieniowa choroba przewlekła, o nieznanym podłożu, postępująca i
śmiertelna. Chorują głównie osoby dorosłe, powyżej 50. roku życia, a średnia przeżywalność wynosi 3-5 lat od
momentu postawienia diagnozy. Dla porównania, rokowania pacjentów są gorsze niż w przypadku raka jelita
grubego, czy szpiczaka mnogiego.
Do niedawna chorzy na IPF mieli niewielkie możliwości terapii poza procedurą przeszczepu płuc, która jest
skomplikowana i limitowana w związku z ograniczonym dostępem dawców. Aktualnie na rynku są dostępne dwie
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substancje aktywne stosowane w terapii IPF, jednak żadna nie wykazuje pożądanej skuteczności. Standardowe
metody terapii obejmują zastosowanie steroidów (głównie prednisone), N-acetylocysteiny (prekursor glutationu)
lub immunosupresanty (np. rifampicyna, cyklofosfamid). Jednak są one nieskuteczne, głównie dlatego, że
większość z tych leków została wprowadzona do leczenia IPF w związku z ich wykorzystaniem w innych
chorobach układu oddechowego (tj. astmie czy alergicznym nieżycie nosa), które prawdopodobnie różnią się od
IPF mechanizmami patogenezy.
Zahamowanie aktywności CHIT1 w leczeniu IPF jest unikatowym podejściem w skali światowej. Przewaga tej
strategii terapeutycznej nad innymi polega na blokowaniu enzymu, którego zwiększona aktywność jest
obserwowana u chorych na IPF a poziom aktywności CHIT1 koreluje ze stopniem zaawansowania choroby.
Wyniki wstępnych badań wskazują na to, że CHIT1 jest bezpośrednio zaangażowana we włóknienie płuc.
Zablokowanie aktywności enzymu stanowi więc szansę na rozwój zupełnie nowej grupy terapeutyków.
Badania własne z zastosowaniem próbek od 25 pacjentów z IPF potwierdziły opublikowane dane wskazujące na
zwiększoną aktywność chitynolityczną w indukowanej plwocinie (11-krotnie) oraz we krwi (5-krotnie) pacjentów
z IPF w porównaniu do osób zdrowych.

Źródło: Emitent

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że OATD-01 blokuje niezwykle efektywnie (w niskich,
nanomolowych stężeniach) aktywność CHIT1 ex vivo w próbkach od pacjentów z IPF

Próbka

OATD-01 IC50

Surowica

16 nM

Indukowana plwocina

15. nM

Płyn oskrzelowo-pęcherzykowy

11 nM

Źródło: Emitent

Emitent rozważa również testowanie selektywnych inhibitorów CHIT1 w leczeniu innej nieuleczalnej rzadkiej
choroby płuc (tzw. choroby sierocej) – sarkoidozy. Szacuje się, że obecnie na świecie na sarkoidozę choruje
kilkaset tysięcy osób (od 5 do 50 osób na 100 tys.). Obecnie na sarkoidozę nie ma żadnej zatwierdzonej terapii
a leczenie odbywa się przy stosowaniu leków zatwierdzonych na inne wskazania, głównie sterydów wziewnych.
Ekspresja białka CHIT1 u pacjentów chorych na sarkoidozę jest bardzo podwyższona i białko to stanowi biomarker
progresji choroby.
Istotnym elementem strategii badawczej Emitenta jest fakt, że zastosowanie tej samej cząsteczki do leczenia
zarówno astmy jak i choroby sierocej takiej jak IPF lub sarkoidoza, może okazać się niemożliwe ze względów
rynkowych (inne poziomy refundacji i kosztów leczenia). Dlatego równoległy rozwój dwóch różnych projektów
opartych o związki blokujące dwa białka (AMCase i CHIT1) jak i tych selektywnie blokujących CHIT1 jest
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uzasadnione pod kątem dywersyfikacji ryzyka technologicznego oraz rynkowego oraz umożliwia wdrożenia
wyników badań w większej liczbie wskazań terapeutycznych.
Poniższe zdjęcia reprezentują ekspresję CHIT1 (brązowe barwienie) w zdrowych płucach (po lewej) oraz płucach
pacjentów z IPF i sarkoidozą.
Zdrowe płuca

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)

Sarkoidoza

Źródło: Emitent

W celu ograniczenia ryzyka, wyłoniony zostanie też przez Emitenta strukturalnie inny związek rezerwowy
tzw. „back-up candidate”.
Ocena histologiczna płuc myszy w modelu in vivo idiopatycznego włóknienia płuc indukowanego bleomycyną
potwierdzająca efekt terapeutyczny inhibitora chitynaz.
Poniższe wykresy prezentują działanie CHIT-1 w modelu in vivo

Źródło: Emitent

YKL-40
Przedmiotem projektu jest opracowanie drobnocząsteczkowego inhibitora YKL-40 (CHI3L1) do zastosowania
w terapii nowotworów, w szczególności glejaka wielopostaciowego (GBM) oraz potencjalnie również
w dodatkowym wskazaniu dla idiopatycznego włóknienia płuc. Opracowanie inhibitora będzie kolejnym etapem
długofalowej strategii osiągniecia przez Emitenta pozycji światowego lidera w terapiach bazujących na platformie
chitynazowej.

Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
140

Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 roku zdiagnozowano 14 mln nowych przypadków raka, a na tą
chorobę zmarło 8,2 mln osób. Szacuje się, że liczba pacjentów będzie cały czas wzrastać, pomimo znaczącego
postępu w obszarze terapii.
W 2014 roku szacowano, że na 7 głównych rynkach (7MM = USA, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wlk.
Brytania, Japonia) ok. 84,7 tys. pacjentów choruje na nowotwory mózgu, przy czym największa liczba pacjentów
jest diagnozowana w USA i w Niemczech (ok. 63% wszystkich pacjentów w 7MM). Chorują głównie osoby po
60. roku życia, jednak odsetek osób w wieku 50-59 lat stanowi już ponad 15% populacji pacjentów. Szacuje się,
że liczba chorych wzrośnie do poziomu ok. 90 tys. w 2024 roku, w związku ze zmianami demograficznymi, a nie
większą przeżywalnością chorych.
Rezultatem projektu będzie wysoce aktywny, selektywny, podawany doustnie inhibitor YKL-40 z akceptowalnym
profilem bezpieczeństwa, do leczenia glejaków. Glejak wielopostaciowy (ang. glioblastoma multiforme, GBM)
pozostaje jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Zakładany przez Emitenta rezultat projektu odpowiada
na niezaspokojoną potrzebę medyczną w terapii GBM, który stanowi większość diagnozowanych nowotworów
mózgu (średnio ok. 72% w 7MM). Nowotwory te, poza niekontrolowaną proliferacją komórek, brakiem apoptozy
i powstawaniem ognisk martwicy, charakteryzują się dynamiczną angiogenezą oraz wysoką inwazyjnością.
Obecnie terapia pierwszego rzutu nowo zdiagnozowanych przypadków GBM obejmuje usunięcie guza wraz
z radioterapią i chemioterapią adjuwantową i dotyczy pacjentów z wysoką punktacją w skali Karnofskiego.
Jest wysoce inwazyjna z minimalną wyleczalnością, GBM wykazuje bardzo wysoki stopień nawrotów. Pomimo
terapii opartych na obecnie stosowanych lekach, średni okres przeżycia pacjentów wynosi ciągle 12-16 miesięcy.
Ponadto zastosowanie dostępnych chemioterapii wiąże się z wysokim poziomem skutków ubocznych,
niedogodnością podawania (podanie dożylne / doczaszkowe) oraz w przypadku nowych leków, stosunkowo
wysokim kosztem terapii. Z powyższego wynika, że niezaspokojoną potrzebą medyczną i rynkową we wskazaniu
GBM jest efektywna, powszechnie dostępna terapia.
Podobnie jak w wypadku GBM, chorzy na IPF nie mają dostępu do efektywnej terapii. Szacuje się, że na świecie
ponad 1 mln osób cierpi na IPF. GlobalData szacowało liczbę diagnozowanych przypadków w krajach
rozwiniętych w 2015 roku na poziomie 118 943 dorosłych, kwalifikujących się do leczenia farmakologicznego.
Przy tym jedynie 40 567 pacjentów było objętych taką terapią. Co więcej, przewiduje się wzrost liczby
rozpoznawalnych przypadków o 1,6% rocznie, co spowoduje wzrost rozpoznawalności do poziomu 137 984
dorosłych w 2025 roku, najwięcej przypadków jest diagnozowanych w USA i Niemczech.
Wybór wskazania GBM jest oparty na wysokiej ekspresji YKL-40 u pacjentów z GBM oraz jej korelacją ze
stopniem zaawansowania oraz złośliwości nowotworu. Ponadto GBM to choroba rzadka, na którą nie ma
efektywnej terapii. W związku z dużą aktywnością badawczo-rozwojową w tym obszarze, od 2012 roku
obserwowany jest znaczący wzrost liczby transakcji dotyczących wyników prac badawczo-rozwojowych
we wskazaniu GBM (poniższy diagram).

liczba transakcji

Aktywność rynku projektów badawczo rozwojowych
wyrażona w liczbach transakcji w danym wskazaniu, w latach
2006-2016
14
12
10
8
6
4
2
0

GBM
IPF

Źródło: Emitent, na podstawie GlobalData

W projekcie wykorzystane będą ekspertyza i technologie rozwijania inhibitorów chitynaz oraz wyniki dwuletnich
badań wstępnych związanych z białkiem YKL-40. W ramach tych badań zespół Emitenta opracował unikalny test
przesiewowy służący do badania aktywności nowych związków m.in. w oparciu o technikę mikrotermoforezy.
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Dotychczas zbadano ponad 500 zsyntetyzowanych związków, spośród których wyłoniono szereg nowych
cząsteczek o bardzo silnym powinowactwie do białka YKL-40. Badania krystalograficzne oraz dodatkowo
eksperymenty korzystające z technik mikrotermoforezy potwierdziły wiązanie naszych związków do YKL-40 co
było oczekiwanym wynikiem.
Program jest na etapie identyfikacji struktury wiodącej (ang. lead identification) zobacz rozdział „Opis
działalności Spółki”, podrozdział „Prace badawczo rozwojowe – opis procesu”).
Platforma inhibitorów arginaz
Przedmiotem projektu jest rozwój inhibitorów arginaz – enzymów biorących udział w metabolizmie argininy,
który jest jednym z elementów aktywacji komórek układu odpornościowego do walki z komórkami
nowotworowymi. Opracowane inhibitory mogą również znaleźć zastosowanie w innych chorobach takich jak np.
anemia sierpowata (ang. Sickle Cell Disease – SCD).
W wyniku działania arginazy zmniejsza się stężenie argininy w środowisku guza. Arginina jest niezbędna do
proliferacji (podziałów) limfocytów T i ich aktywności cytotoksycznej względem komórek nowotworowych.
Zwiększenie lokalnego stężenia argininy poprzez zahamowanie aktywności arginazy inhibitorem stanowi nową
strategię terapeutyczną, mającą na celu odblokowanie działania jednego z głównych elementów odpowiedzi
przeciwnowotworowej – cytotoksycznych limfocytów T.

Mechanizm immunosupresyjnego działania arginazy w nowotworach.
Źródło: Emitent

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w ramach platformy arginazowej Emitent w czerwcu
2017 roku wyłonił kandydata klinicznego – OATD-02, dla którego rozpoczął etap formalnego rozwoju
przedklinicznego.
Wiele chorób nowotworowych stanowi nadal niezaspokojoną potrzebę medyczną i społeczną na świecie.
Standardowe terapie farmakologiczne oparte są o cytostatyczne chemioterapeutyki. W niektórych przypadkach
terapie te są skuteczne, ale ich ogromnym ograniczeniem jest toksyczność. W przypadku wielu typów
nowotworów brakuje nawet częściowo skutecznego leczenia. Takie nowotwory jak glejak czy rak płuca są bardzo
trudne do wykrycia we wczesnych stadiach rozwoju i są zasadniczo nieuleczalne w późnych stadiach powodując
bardzo krótki czas przeżycia od diagnozy przy prawie 100% śmiertelność.
Szczegółową analizę zapotrzebowania rynkowego przeprowadzono pod kątem następujących wskazań
terapeutycznych:


nowotworów jelita grubego (ang. colorectal cancer (CRC));
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nowotworów mózgu, w tym w szczególności chorych z glejakiem wielopostaciowym (ang. GBM);



nowotworów płuca (ang. lung cancer (LC)), w tym w szczególności
niedrobnokomórkowych (ang. non-small-cell lung carcinoma (NSCLC)).

nowotworów

CRC stanowi czwartą najczęstszą przyczynę śmierci wśród pacjentów z nowotworami na całym świecie.
Do największej liczby zachorowań dochodzi w krajach UE (33%) Chinach (31%), Japonii (18%) i USA (17%),
zaś wzrost zachorowalności będzie postępował w średniorocznym tempie 2,2%.
Poniższa tabela przedstawia poziom zachorowań na nowotwory jelita grubego w latach 2015-2025
Rynek
USA

2017

2019

2021

2023

2025

CAGR (%)

126 728

121 142

118 192

119 550

122 932

-0,7

48 076

49 705

51 227

52 752

54 262

1,7

60 656

59 430

58 150

56 573

55 201

-1,1

58 297

60 040

61 687

63 316

64 896

1,5

33 411

34 666

35 980

37 383

38 887

2,1

43 952

45 418

46 834

48 412

49 896

1,7

132 785

137 120

140 596

144 143

147 311

1,4

271 420

298 600

324 256

352 695

380 447

5,5

5EU*

244 392

249 259

253 878

258 436

263 142

1,0

8MM**

775 325

806 121

836 922

874 824

913 832

2,2

Francja
Niemcy
Włochy
Hiszpania
Wlk. Brytania
Japonia
Chiny (obszary
miejskie)

Źródło: GlobalData
* 5 EU = Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania and UK
** 7MM = USA, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wlk. Brytania, Japonia

W 2017 roku szacuje się, że na 7 głównych rynkach ok. 86,7 tys. pacjentów choruje na nowotwory mózgu, przy
czym największa liczba pacjentów jest diagnozowana w USA i w Niemczech (ok. 63% wszystkich pacjentów
w 7MM). Szacuje się, że liczba chorych wzrośnie do poziomu ok. 90 tys. w 2025 roku (tabela powyżej), w związku
ze zmianami demograficznymi, a nie większą przeżywalnością chorych.
Poniższa tabela przedstawia poziom zachorowań na nowotwory mózgu, w tym w szczególności chorych z
glejakiem wielopostaciowym (ang. GBM) w latach 2015-2025
2017

2019

2021

2023

2025

CAGR (%)

23 805

24 619

25 421

26 221

27 038

1,6

Francja

5 015

5 117

5 224

5 317

5 405

0,9

Niemcy

7 340

7 428

7 495

7 553

7 617

0,5

Włochy

6 402

6 532

6 655

6 769

6 889

0,9

Hiszpania

4 129

4 260

4 392

4 529

4 674

1,6

Wlk. Brytania

5 145

5 262

5 374

5 476

5 590

1,0

Japonia

5 429

5 531

5 606

5 683

5 761

0,7

5EU*

28 031

28 599

29 140

29 644

30 174

0,9

7MM**

57 265

58 749

60 167

61 548

62 969

1,2

Rynek
USA

Źródło: GlobalData
* 5 EU = Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania and UK
** 7MM = USA, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wlk. Brytania, Japonia
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Wśród przypadków zachorowalności na raka płuca, około 85% stanowi nowotwór niedrobnokomórkowy NSCLC.
Do rozpoznania NSCLC dochodzi zwykle w późniejszych stadiach choroby, co skutkuje złym rokowaniem.
W miarę starzenia się populacji, nastąpi globalny wzrost liczby chorych na NSCLC. Do 2025 roku liczba chorych
na NSCLC będzie rosła w 8MM w średniorocznym tempie 3,1%. Najważniejszymi spośród tych rynków są USA
i Japonia. Pod kątem możliwości biznesowych atrakcyjnym rynkiem może być populacja miejska w Chinach
(tabela powyżej).
Poniższa tabela przedstawia poziom zachorowań na nowotwory płuc (ang. lung cancer (LC)),
w tym w szczególności nowotwory niedrobnokomórkowe (ang. non-small-cell lung carcinoma (NSCLC)) w
latach 2015-2025.
Rynek

2017

2019

2021

2023

2025

CAGR (%)

181.665

185.296

190.625

197.469

204.768

1,5

Francja

35.753

36.766

37.778

38.864

39.861

1,4

Niemcy

48.745

49.715

50.182

50.563

50.885

0,5

Włochy

32.508

32.790

33.624

34.591

35.584

1,1

Hiszpania

22.703

23.675

24.650

25.691

26.760

2,1

Wlk. Brytania

37.399

38.388

39.321

40.383

41.345

1,3

Japonia

110.864

118.045

124.467

131.611

138.265

2,8

Chiny (obszary miejskie)

369.016

407.473

444.914

488.055

532.048

4,7

5EU*

177.108

181.334

185.555

190.092

194.435

1,2

7MM**

469.637

484.675

500.647

519.172

537.468

1,7

8MM***

838.653

892.148

945.561

1.007.227

1.069.516

3,1

USA

Źródło: GlobalData
* 5 EU = Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania and UK
** 7MM = Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania and UK
*** 8MM = Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania and UK+Chiny (obszary miejskie)

Pomimo wielu leków na rynku, leczenie nowotworów nadal pozostaje niezaspokojoną potrzebą medyczną
w zakresie skuteczności, działań niepożądanych i kosztów. Rozwój terapii skojarzonych w obszarze
immunoterapii przeciwnowotworowej stanowi obecnie najbardziej obiecujące i najszybciej rozwijające się
podejście terapeutyczne, a firmy farmaceutyczne aktywnie poszukują cząsteczek celujących w nowe cele
biologiczne, o nowych mechanizmach działania. Dzięki skutecznemu blokowaniu arginazy oraz atrakcyjnemu
profilowi farmakokinetycznemu wskazującemu na możliwość podawania leku doustnie raz dziennie, OATD-02
ma potencjał być najlepszym na świecie lekiem w swojej klasie (ang. best-in-class).
Poniższy diagram pokazuje liczbę transakcji na rynku projektów badawczo rozwojowych w analizowanych
obszarach.
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Źródło: Emitent, na podstawie GlobalData

OATD-02 to drobnocząsteczkowy inhibitor obu izoform arginazy (ARG1 i ARG2), nowego celu terapeutycznego
w immuno-onkologii. Po wprowadzeniu do badań klinicznych szeregu inhibitorów 2,3-dioksygenazy indolowej
(IDO), arginaza staje się kolejnym, jednym z najbardziej atrakcyjnych celów w immuno-onkologii o dużym
potencjale terapeutycznym w leczeniu różnego typu nowotworów. OATD-02 został wyłoniony jako kandydat
kliniczny w wyniku realizacji projektu o akronimie DIMUNO, w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego
w strategicznym programie NCBR – STRATEGMED (II), którego Emitent jest liderem. Realizacja tego projektu
doprowadziła do przełomowego odkrycia i rozwoju nowej klasy związków (chronionych dwoma
międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi), blokujących aktywność obu izoform enzymu arginazy.
OATD-02 został wybrany z ponad 200 związków o różnych strukturach chemicznych, zaprojektowanych,
zsyntetyzowanych i zbadanych w testach enzymatycznych. W trakcie programu zidentyfikowano dwie
strukturalnie niezależne serie związków i otwarto dwie rodziny patentowe.
OATD-02 charakteryzuje się wysoką aktywnością in vitro oraz wykazuje aktywność w zwierzęcych modelach
nowotworów jelita grubego, glejaka, płuca oraz czerniaka, po podaniu doustnym. Jednocześnie efekt
terapeutyczny OATD-02 jest zależny od dawki. Lek osiąga stężenie w krwioobiegu znacznie przekraczające ilość
konieczną do zahamowania celu terapeutycznego. Efekt farmakodynamiczny, świadczący o działaniu leku (wzrost
stężenia argininy) utrzymuje się przez 24h od podania.
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Poniższy wykres przedstawia
efekt terapeutyczny OATD-02.
T u m o r g r o w t h k in e t ic s
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Źródło: Spółka

A T D - 0 2OATD-02
le v e ls
Poniższy wykres prezentujeO poziom
w krioobiegu

C o n c e n tra tio n

[uM]
SEM )
m e a n w ith
(  M ,Stężenie

10

O A T D - 0 2 (3 m g /k g )
1

O A T D -0 2 ( 3 0 m g /k g )
O A T D -0 2 (1 0 0 m g /k g )

IC 9 0

0 .1
IC 5 0

0 .0 1
0

Źródło: Spółka

2

4

6

8

1 02 0

22

24

26

T im e a fte r d ru g a d m in is tra tio n (h )

Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
146

Ponizszy wykres prezentuje poziom argininy w krwioobiegu
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Oczekiwanym końcowym rezultatem niniejszego projektu będzie wykazanie bezpieczeństwa i wstępnego
działania przeciwnowotworowego OATD-02 w I fazie badań klinicznych z udziałem pacjentów onkologicznych
(ang. clinical proof-of-concept). Doprowadzenie rozwoju klinicznego OATD-02 do etapu zakończenia badań
klinicznych I fazy pozwoli na określenie parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych związku u
pacjentów oraz na zbadanie jego potencjalnych efektów ubocznych przy podaniu w różnych dawkach. To z kolei
pozwoli na lepsze zdefiniowanie okna terapeutycznego OATD-02 i będzie podstawą do określenia dawek
terapeutycznych, które zostaną zastosowane w dalszych etapach badań klinicznych. Dodatkowo, badanie I fazy
obejmie określenie aktywności nowego związku w kombinacji z coraz powszechniej stosowanymi inhibitorami
punktów kontrolnych. Osiągnięcie zakładanego celu pozwoli na skuteczną komercjalizację wyników projektu.
Najbardziej prawdopodobną formą ich wdrożenia będzie sprzedaż licencji firmie farmaceutycznej w celu
ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.
Dodatkowym rezultatem projektu będzie opracowanie rezerwowego kandydata klinicznego w celu ograniczenia
ryzyka niepowodzenia projektu w dalszych fazach badań klinicznych OATD-02.
Poniższe wykresy prezentują efekt terapeutyczny OATD-02 w modelu różnych typów nowotworu u myszy po
podaniu doustnym w monoterapii
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Najbliższym produktem konkurencyjnym dla OATD-02 jest kandydat na lek – związek CB-1158 (firmy Calithera
Biosciences z USA), który znajduje się obecnie w badaniach klinicznych I fazy. Związek ten charakteryzuje się
niższą aktywnością in vitro w blokowaniu obu izoform arginazy oraz bardzo słabo przenika przez błony
komórkowe. Ze względu na swoją strukturę chemiczną związek CB-1158 słabo przenika też przez barierę krewmózg.
Ze względu na unikalne właściwości farmakologiczne można założyć, że drobnocząsteczkowy kandydat na lek
OATD-02 będzie równie lub bardziej skuteczny niż związek CB-1158, ale przy niższych dawkach podawanych
pacjentom. OATD-02, ze względu na bardzo wysoką zdolność penetrowania błon komórkowych
oraz potwierdzone przenikanie bariery krew-mózg w eksperymentalnych modelach choroby u zwierząt jest dużo
lepszym kandydatem do potencjalnego zastosowania w leczeniu złośliwych nowotworów mózgu. CB-1158
charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem półtrwania u ludzi, co wiąże się z wymogiem jego podawania
przynajmniej dwa razy dziennie. W oparciu o nasze obecne prognozy, OATD-02 będzie miał dłuższy okres
półtrwania i będzie się nadawał do podawania raz dziennie, co jest uważane za najskuteczniejszy sposób
dawkowania leku, ze względu na najwyższy poziom stosowania się pacjentów do reżimu terapeutycznego.
Celowanie w alternatywne mechanizmy odpowiedzialne za wzrost nowotworu oraz różne mechanizmy
reaktywacji układu immunologicznego zwiększa szansę na wyleczenie. OATD-02 ukierunkowany jest na inny cel
molekularny niż pozostałe immunoterapie, zatem należy się spodziewać działań komplementarnych w skojarzeniu
z innymi lekami. Ponadto rozwój przedkliniczny i kliniczny OATD-02 w formie tabletki stanowi przewagę nad
terapiami biologicznymi podawanymi dożylnie.
Planowane badania
Model biznesowy Emitenta zakłada stabilne cykliczne wypełnianie podaży nowych projektów poprzez
rozpoczynanie badań w fazie eksploracyjnej. Dwa z obecnie rozpoczynanych programów to poszukiwanie
związków blokujących dwa zidentyfikowane cele terapeutyczne w leczeniu nowotworów. Programy te znajdują
się obecnie w fazie walidacji testów przesiewowych do badania aktywności inhibitorów in vitro.
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Odbiorcy i dostawcy
Z uwagi na obecny etap rozwoju Emitenta oraz jego projektów badawczych Emitent koncentruje się wyłącznie na
pracach badawczo-rozwojowych i nie generuje jeszcze przychodu z działalności operacyjnej.
Z uwagi na fakt, iż głównym elementem komercjalizacji wyników projektu, będzie portfel patentów chroniący
prawa do kandydata klinicznego jak również jego analogów oraz kandydata rezerwowego, firma kontynuuje
działania związane z ochroną własności intelektualnej, znacząco rozszerzając zakres tej ochrony. Emitent zakłada,
że przyszłe przychody będą pochodziły z komercjalizacji wyników projektu, która nastąpi przez udzielenie licencji
na kandydata na lek na etapie wczesnych badań klinicznych (Faza IIa). 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 (up-front payment), wielokrotne płatności zależne od realizacji
kamieni milowych (milestone payments) i tantiemy od sprzedaży leku (royalties).
W zakresie dostawców materiałów i surowców potrzebnych do prowadzenia działalności Emitent współpracuje
zarówno z dostawcami krajowymi, jak i zagranicznymi. Emitent posiada zdywersyfikowaną bazę dostawców
produktów i usług, a udział żadnego z nich nie przekroczył poziomu 10% łącznej wartości zakupów dokonanych
przez Emitenta.
Przedmiotem dostawy są przede wszystkim rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne i biologiczne, zużywalne
materiały laboratoryjne, zwierzęta laboratoryjne itp.
Przewagi konkurencyjne
Informacje na temat pozycji rynkowej i przewag konkurencyjnych Emitenta odzwierciedlają najlepsze
przekonania i wiedzę Zarządu w tym zakresie. Zostały one opracowane na podstawie szacunków i założeń,
uznanych przez Zarząd za rozsądne, w oparciu o analizę własnych danych Emitenta, jak również informacji
i danych zaczerpniętych z raportów posiadanych przez Emitenta lub opracowanych na jego zlecenie przez osoby
trzecie lub pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych, które Zarząd uznał za rzetelne i wiarygodne i które,
w ocenie Zarządu, przedstawiają rzetelnie rynek, pozycję Emitenta oraz pozostałych podmiotów działających na
tym rynku.
Zarząd uważa, że przedstawione poniżej przewagi konkurencyjne Spółki będą stanowiły kluczowe czynniki
umożliwiające Emitentowi pełne wykorzystanie przyszłych możliwości rozwoju działalności, zapewniając wysoką
dynamikę wzrostu oraz osiągnięcie celów strategicznych.
Doświadczenie osób zarządzających w opracowywaniu i rozwijaniu projektów z branży biotechnologicznej oraz
wykwalifikowany i w pełni zaangażowany zespół pracowników
Jedną z głównych przewag konkurencyjnych Emitenta jest skumulowane wieloletnie, międzynarodowe
doświadczenie osób zarządzających oraz wysoko wykwalifikowany zespół pracowników. Firma została założona
przez zespół składający się z dwóch chemików powracających z USA z ponad 20-letnim doświadczeniem w
branży farmaceutycznej, firmę TriMen Chemicals S.A. z Łodzi, profesora immunologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, do których dołączył twórca kilku start-up’ów w branży life science w Polsce z udanym
debiutem giełdowym. Spółka zatrudnia obecnie wielu badaczy powracających do Polski ze staży podoktorskich
na czołowych uniwersytetach w USA, Europie Zachodniej i Azji, którzy chcą rozwijać (zdecydowali się
kontynuować) swoją karierę w zespole Emitenta. Zespół składa się z 57 pracowników naukowych działu
badawczo-rozwojowego zatrudnionych przez Emitenta, z których ponad połowa posiada tytuł naukowy doktora.
Obok wieloletniego doświadczenia w branży biotechnologicznej i istotnych osiągnięć naukowych, źródłem
sukcesu zespołu Emitenta jest pasja i zaangażowanie jego członków w rozwój nowych terapii w obszarach
niezaspokojonych potrzeb medycznych. Ta pasja przekłada się na determinację zespołu w dążeniu do osiągania
przez Spółkę kolejnych założonych celów strategicznych.
Innowacyjność technologii Emitenta i duże zapotrzebowanie rynkowe
Emitent wypełnia rosnącą lukę rynkową w postaci coraz większego zapotrzebowania dużych firm
farmaceutycznych na nowe programy poszukiwania leków. Zapotrzebowanie to rośnie w wyniku zjawiska tzw.
„patent cliff”, tzn. utraty ochrony patentowej przez wiele z najlepiej sprzedających się obecnie leków
(ang. blockbuster drugs) oraz likwidacji wielu ośrodków badawczych w dużych firmach farmaceutycznych, które
w coraz większym stopniu koncentrują swoje zasoby na późnych fazach badań klinicznych oraz skutecznym
marketingu i sprzedaży leków.
Emitent rozwija nowe terapie oparte o związki drobnocząsteczkowe, które są tradycyjnie prostsze i tańsze
w produkcji od leków biologicznych, a jednocześnie łatwiejsze w podawaniu (często doustnie, raz dziennie). Mogą
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być również stosowane w terapiach skojarzonych, szczególnie w przypadku nowatorskich podejść
immunoterapeutycznych w leczeniu wielu nowotworów.
Koncentracja na rozwoju nowatorskich produktów (first-in-class lub best-in-class)
Emitent koncentruje się na projektach badawczych, w których rozwijane cząsteczki mają potencjał, aby być
pierwsze (ang. first-in-class) lub najlepsze (ang. best-in-class) na świecie w swojej kategorii i dotyczą chorób
stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Koncentracja na pierwszych lub najlepszych
na świecie cząsteczkach znacznie zwiększa ich wartość i potencjał rynkowy oraz istotnie wpływa na wzrost
prawdopodobieństwa zakwalifikowania potencjalnych leków do grupy wiodących terapii w porównaniu
do rozwiązań konkurencyjnych.
Ambitna strategia ochrony
międzynarodowych patentów

wytwarzanej

własności

intelektualnej

w

postaci

szerokiego

portfela

Opracowane struktury chemiczne, ich zastosowania, technologia ich wytwarzania oraz związany z nimi know-how
Emitenta chronione są przyznanymi już patentami, jak również wieloma międzynarodowymi zgłoszeniami
patentowymi (ang. patents pending). Przy budowaniu portfela patentów międzynarodowych chroniących wyniki
prac badawczo-rozwojowych („B+R”), Emitent korzysta z usług kilku renomowanych kancelarii rzeczników
patentowych w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Polsce. Jednocześnie kadra kierownicza B+R Emitenta
posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt przyznanych patentów w branży oraz ponad 100 zgłoszeń patentowych w
branży. Skuteczne zabezpieczenie własności intelektualnej generowanej w procesie B+R stanowi warunek
konieczny a jakość patentów przekłada się na wartość komercjalizowanych wyników prac B+R.
Spółka do tej pory dokonała ponad 40 zgłoszeń patentowych. Przyznano jej już trzy patenty w Stanach
Zjednoczonych, a także rozpoczęto w tym zakresie kilkadziesiąt postępowań w fazie krajowej w wielu państwach
na świecie (z trybu PCT). W procesie ochrony i zarządzania portfelem własności intelektualnej Spółka stosuje
najlepsze światowe praktyki.
Światowy lider w obszarze badań nad chitynazami
W dziedzinie inhibitorów chitynaz, jako potencjalnych terapii na astmę i inne choroby układu oddechowego,
Emitent zajmuje czołowe miejsce na świecie i współpracuje z liderami opinii w tej dziedzinie. Zgodnie z wiedzą
Emitenta, obecnie na rynku nie zidentyfikowano produktów ani też programów badawczych typu „drug discovery”,
których celem miałyby być chitynazy. W ramach projektów realizowanych przez Emitenta powstaną nowe
produkty – związki drobno-cząsteczkowe, niedostępne do tej pory na rynku, które działają w oparciu o inny niż
dotychczas (unikalny) mechanizm działania i bezpieczny profil farmakologiczny.
Działalność w obszarze immuno-onkologii – obecnie najbardziej obiecującym podejściu terapeutycznym w
leczeniu nowotworów
Emitent realizuje programy badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie drobnocząsteczkowych
immunomodulatorów, działających poprzez odblokowanie układu immunologicznego do walki z nowotworami.
Immuno-onkologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, która łączy w sobie dwa działy medycyny:
immunologię – naukę dotyczącą układu odpornościowego człowieka oraz onkologię zajmującą się etiologią,
rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Głównym celem immuno-onkologii jest opracowanie
terapii działających poprzez odblokowanie układu immunologicznego człowieka i jego mobilizację do walki
z komórkami raka. W raporcie „Clinical Cancer Advances 2016” Amerykańskiego Towarzystwa Badań
Klinicznych (ASCO), opublikowanym na łamach „Journal of Clinical Oncology”, immunoterapia stosowana
w leczeniu chorób nowotworowych uznana została za największe osiągnięcie 2015 roku. Dynamikę rozwoju
immuno-onkologii na świecie szacuje się na 50% rocznie, co czyni ją najbardziej perspektywicznym segmentem
terapii przeciwnowotworowych oraz najszybciej rosnącym segmentem rynku farmaceutycznego.
Poniższa tabela przedstawia prognozę sprzedaży leków w immunoterapii przeciwnowotworowej w latach w niej
wskazanych (w mln USD).
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Źródło: Emitent na podstawie GlobalData.
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Szerokie potencjalne zastosowania terapeutyczne związków opracowanych przez Emitenta
Potencjalne zastosowania terapeutyczne związków wyłonionych w wyniku badań prowadzonych przez Emitenta
w obrębie platformy chitynazowej obejmują leczenie wielu chorób, takich jak astma, idiopatyczne włóknienie płuc
(IPF) czy sarkoidoza, jak również choroby prowadzące do włóknienia tkanki innych narządów i niektóre typy
nowotworów. Szerokie zastosowania terapeutyczne opracowanych związków znacznie zwiększają ich potencjał
rynkowy i obniżają ryzyko niepowodzenia prowadzonych przez Emitenta programów B+R.
Potwierdzenie działania produktów opracowywanych przez Emitenta we wczesnych fazach badań klinicznych
Zakładanym końcowym rezultatem projektów realizowanych przez Emitenta będzie wykazanie bezpieczeństwa
i wstępnego działania terapeutycznego w I/II fazie badań klinicznych z udziałem pacjentów (ang. clinical proofof-concept). Doprowadzenie rozwoju klinicznego produktów do etapu zakończenia badań klinicznych I fazy
pozwoli na określenie parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych związku u pacjentów oraz na
zbadanie jego potencjalnych efektów ubocznych przy podaniu w różnych dawkach. To z kolei pozwoli na lepsze
zdefiniowanie okna terapeutycznego i będzie podstawą do określenia dawek terapeutycznych, które zostaną
zastosowane w II i III fazie badań klinicznych. Uzyskanie wstępnego potwierdzenia działania opracowanych
produktów po zakończeniu I fazy badań klinicznych maksymalizuje szanse na skuteczną komercjalizację wyników
projektów i uzyskanie z tego tytułu wysokich przychodów w formie opłat licencyjnych i tantiem.
Efektywny kosztowo model finansowania prac badawczych i rozwoju nowych leków
Emitent posiada własny dział badawczo-rozwojowy co pozwala na utrzymywanie kosztów prac prowadzonych
przez pracowników Spółki na dość niskim poziomie w porównaniu z większością konkurencji światowej. Emitent
będzie dążył do ustalenia tych kosztów na stałym poziomie z możliwością równoległej pracy nad kilkoma
projektami będącymi w różnych fazach rozwoju.
W swojej działalności Emitent jest skuteczny w pozyskiwaniu i korzystaniu ze wsparcia zewnętrznego w postaci
funduszy strukturalnych UE i innych źródeł dotacji publicznych. Emitent dotychczas pozyskał ponad 135 mln
PLN z licznych grantów współfinansowanych z funduszy UE, środków krajowych i programu Horyzont 2020.
Jednocześnie z uwagi na znacznie niższe koszty prowadzenia badań w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią,
USA czy Japonią, Emitent angażuje kilkukrotnie mniej środków własnych w celu doprowadzenia potencjalnego
leku do II fazy badań klinicznych. W konsekwencji, prowadząc większość prac B+R w Polsce, szanse Emitenta
na osiągnięcie celu są wielokrotnie wyższe niż konkurencji z USA lub Europy Zachodniej (wynika to ze zdolności
wprowadzenia do badań klinicznych kilku związków w porównaniu do tylko jednego związku konkurencji przy
tych samych nakładach inwestycyjnych).

24,0

13,0

2,5
0,6
0,2

5,0
1,8
0,5

Koszt w USA

6,0
2,3
0,6

7,5
4,2
1,3

8,5
5,9

9,2
6,9

9,5
7,0

8,6

1,7

1,9

1,9

2,5

Koszt w Polsce

4,4

Koszty Emitenta

Źródło: Emitent

Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
151

13,2

Strategia
Celem strategicznym Spółki jest budowanie trwałego wzrostu wartości Emitenta dla akcjonariuszy. Spółka
prowadzi działalność polegającą na realizacji projektów badawczo-rozwojowych mających na celu
komercjalizację nowych kandydatów na leki. Prace nad rozwojem cząsteczek chemicznych dotyczą leków o
wysokim potencjale rynkowym w terapii nowotworów oraz chorób o podłożu zapalnym i prowadzących do
włóknienia tkanek.
Przewidywaną formą komercjalizacji w większości prowadzonych projektów B+R jest sprzedaż licencji na
cząsteczkę będącą kandydatem na lek.
W swojej działalności Emitent pozyskał dotychczas łącznie ok. 170 mln PLN na rozwój czterech nowych leków
drobnocząsteczkowych. Około 35 mln PLN pochodzi od inwestorów prywatnych, zaś pozostałe 135 mln PLN
z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz
Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W realizacji prac badawczo-rozwojowych Emitent współpracuje z
wiodącymi ośrodkami badawczymi w UE, USA i Australii. Radę naukową firmy tworzą czołowi badacze
uniwersytetów Rutgers, Cedars-Sinai Medical Center w USA, Uniwersytetu w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii czy
VIB i Uniwersytetu w Gent w Belgii. Emitent współpracuje też z wieloma ośrodkami akademickimi i instytutami
PAN w Polsce.
Emitent zamierza stworzyć i spieniężyć wartość wynikającą z własności intelektualnej poprzez ogólnoświatowe
licencjonowanie lub sprzedaż swoich produktów (od fazy badań przedklinicznych do Fazy IIa badań klinicznych)
dużym firmom farmaceutycznym lub większym firmom biotechnologicznym.
Przyjęta przez Emitenta strategia wyznacza ogólne cele, które Emitent zamierza osiągnąć. Nie można jednak
wykluczyć, iż w przypadku niezrealizowania przez Spółkę przyjętych celów strategicznych, inwestorzy utracą
zainwestowane w Spółkę środki.
Kluczowe elementy strategii Emitenta
Dążenie do globalnego zabezpieczenia własności intelektualnej dla rozwijanych i komercjalizowanych technologii
Emitent podejmuje działania do zapewnienia ochrony patentowej dla rozwijanych i komercjalizowanych
technologii na istotnych zdaniem Zarządu rynkach zbytu. Dąży także do potwierdzenia skuteczności badaniami
klinicznymi dokumentującymi przewagi konkurencyjne. Emitent do tej pory dokonał ponad 40 zgłoszeń
patentowych, a także jest właścicielem trzech patentów przyznanych w USA. Opis dokonanych na Datę Prospektu
zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów został szczegółowo opisany w podrozdziale Własność
intelektualna niniejszego rozdziału Prospektu.
Wykorzystanie własnego zespołu badawczo-rozwojowego
Emitent wykorzystuje własny zespół badawczo-rozwojowy do opracowania, opatentowania i wdrożenia projektów
badawczych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz wieloletniemu doświadczeniu zespołu rozwijane projekty
Emitenta przechodzą stosunkowo szybko ścieżkę wyłonienia kandydata na lek, badań przedklinicznych i
uzyskania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego wydawanej przez uprawnione urzędy, co powoduje
minimalizację ryzyka i szybkie potwierdzenie ich wartości klinicznej, użytkowej i rynkowej.
Ścisła współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie w danym obszarze medycznym oraz radą
naukową
W realizacji prac rozwojowych Emitent współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce (m.in.
Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i
Komórkowej, ośrodkami w Stanach Zjednoczonych (m.in., Cedars-Sinai Medical Center, Rutgers University, Yale
University, Brown University, University of Colorado, University of North Carolina) oraz w Europie (Oxford
University, Wielka Brytania, University of Ghent – VIB, Belgia, Erasmus Medical Center, Holandia, Justus-Liebig
Universitaet, Niemcy) i w Australii (University of Melbourne).
Jednocześnie radę naukową firmy tworzą czołowi badacze uniwersytetów Rutgers, Cedars-Sinai Medical Center
w USA, Uniwersytetu w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii czy VIB i Uniwersytetu w Gent w Belgii. Od początku
prac badawczych Emitent konsultuje otrzymywane wyniki w realizowanych projektach B+R z członkami rady
naukowej.
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Badania i rozwój
Spółka prowadzi badania w zakresie odkrywania i rozwoju nowych leków stanowiących innowacyjne rozwiązania
terapeutyczne w leczeniu chorób takich jak astma, idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza jak również liczne
choroby nowotworowe, m.in. rak jelita grubego, rak płuca, rak skóry, czy glejak wielopostaciowy. Projekty
badawcze, znajdujące się na różnych etapach rozwoju, powstają przede wszystkim w oparciu o pomysły
wygenerowane w Spółce ale także te, pozyskane w formie licencji na własność intelektualną wytworzoną w
jednostkach akademickich. W większości, projekty te realizowane są w ramach współpracy naukowej z wiodącymi
uniwersytetami na świecie.
Głównym celem Spółki jest rozwój aktualnie prowadzonych projektów B+R poprzez wprowadzenie ich do fazy
badań klinicznych oraz poszukiwanie nowych cząsteczek skierowanych na nowe cele terapeutyczne, a w
konsekwencji licencjonowanie leków do dalszego rozwoju klinicznego i wprowadzenia na rynek globalny przez
wiodące firmy farmaceutyczne. Szczegółowa charakterystyka zrealizowanych, obecnie realizowanych i
planowanych badań została opisana w podrozdziale Model Biznesowy niniejszego rozdziału Prospektu.
Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami
finansowymi, wraz z podaniem kwot wydatkowanych na działania badawczo-rozwojowe sponsorowane przez
Emitenta została opisana w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” podrozdziale „Nakłady
inwestycyjne”.
Istotne umowy
W niniejszej części Prospektu zawarto podsumowanie istotnych umów zawartych przez Spółkę lub Spółkę
Zależną, poza normalnym tokiem ich działalności, w okresie dwóch lat poprzedzających Datę Prospektu, a także
umów zawartych w okresie wcześniejszym, jeżeli takie umowy dotyczą istotnych praw lub obowiązków Spółki
na Datę Prospektu.
Za istotne Emitent uznaje co do zasady umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Emitenta, których
wartość przekracza 1.000.000 PLN. Emitent przyjął kryterium wartościowe 1.000.000 PLN, gdyż w ocenie
Emitenta jest to kwota pozwalająca wyodrębnić umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności mające
największe znaczenie dla działalności Emitenta. Kryteria inne niż wartościowe nie są miarodajne do uznania danej
umowy za istotną.
Informacje dotyczące istotnych dla Emitenta umów zawartych z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione
w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.
Na Datę Prospektu Emitent i Spółka Zależna Emitenta nie są uzależnione od żadnych umów handlowych lub
finansowych.
W toku normalnej działalności, Spółka zleca wykonanie prac badawczych wielu specjalistycznym,
certyfikowanym firmom badawczym (tzw. Contract Research Organizations – CROs) oraz ośrodkom
akademickim (instytuty badawcze, uniwersytety, oraz szpitale i kliniki akademickie). Do tej pory Emitent
korzystał z ośrodków typu CRO w Szkocji (charakterystyka toksykologiczna w GLP cząsteczki OATD-01),
Niemczech (badania kliniczne I fazy OATD-01), Tajwanie (produkcja w GMP substancji aktywnej OATD-01)
oraz Polsce (produkcja w GMP formy leku). Wybór ośrodka badawczego jest ściśle związany z wymaganiami
jakościowymi stawianymi przez urzędy regulacyjne (FDA, EMA, BfArM oraz inne urzędy krajowe)
dopuszczające kandydata na lek do kolejnych etapów badań. Zarówno spełnienie odpowiednich standardów
prowadzonych badań jak i dobór ośrodków są kluczowe z punktu widzenia firm farmaceutycznych
zainteresowanych programami badawczymi Emitenta. W zakresie wykonywania części badań przedklinicznych
Emitent współpracuje z kilkunastoma uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w Polsce (np. Warszawski
Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii
Doświadczalnej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), Europie (np. VIB i
Uniwersytet w Gent w Belgii, Uniwersytet Oksforda w Wielkiej Brytanii, kliniki i szpitale uniwersyteckie w
Holandii i Niemczech), USA (np. uniwersytety Rutgers, Colorado, North Carolina i Cedars-Sinai Medical Center),
Australii (uniwersytet w Melbourne) oraz firmami typu CRO w Europie, Japonii i USA. Badania te dotyczą
różnych aspektów prac badawczych na wcześniejszych etapach rozwoju projektów B+R, głównie testowania
związków opracowanych przez Emitenta w unikalnych lub specjalistycznych modelach zwierzęcych różnych
chorób oraz zastosowaniu metod bioanalitycznych, testów komórkowych i innych analizujących bezpieczeństwo
rozwijanych leków oraz specjalistycznych metod krystalizacji wiązania cząsteczek z białkami, które stanowią cele
biologiczne dla rozwijanych leków. Są to badania o charakterze poznawczym lub opisującym charakterystykę
oddziaływania związków będących własnością Emitenta na różnych etapach rozwoju z celem biologicznym
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(białkiem) oraz innymi białkami w organizmie zwierzęcym i ludzkim. Własność intelektualna związana z
rozwijanymi cząsteczkami i ich zastosowaniami pozostaje w całości w posiadaniu Emitenta a wyniki badań
realizowanych w ośrodkach akademickich i CRO przekazywane są w postaci raportów i danych źródłowych.
Zasady współpracy regulowane są umowami, które zabezpieczają Emitenta w zakresie praw majątkowych do
kluczowej własności intelektualnej i wyników prowadzonych badań. W niniejszym podrozdziale Emitent
przedstawił aktualnie realizowane umowy, które regulują współpracę z wykonawcami prac badawczorozwojowych, które są kluczowe dla dalszego rozwoju opracowywanych cząsteczek - kandydatów na leki. Proces
realizacji prac badawczych pomiędzy powyższymi ośrodkami a Emitentem przebiega poprzez zlecenie wykonania
poszczególnych badań. Wyniki prowadzonych badań przekazywane są Emitentowi w formie szczegółowych
raportów.
Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” STRATEGMED z dnia 8 czerwca 2015 roku
Na mocy tej umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) przyznało Emitentowi, będącemu liderem
konsorcjum naukowego w składzie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej, Nanovelos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie
dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji
przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” w ramach Programu STRATEGMED, o akronimie
DIMUNO („Projekt”). Realizacja umowy rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku, a jej zakończenie obejmujące wstępny
etap rozwoju przedklinicznego wyłonionego kandydata klinicznego OATD-02, (którego wynikiem będzie
wyłonienie kandydata na lek i rozpoczęcie badań przedkliniczych) przewidywany na 30 czerwca 2018 roku.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 31.929.500,00 PLN, w tym wartość dofinansowania, dla całego
konsorcjum, wynosi 25.529.000 PLN. Dofinansowanie przekazywane jest Emitentowi w formie zaliczki lub
refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą wypłacane w wysokości i terminie określonym
w harmonogramie płatności oraz zgodnie z poziomem wykorzystania otrzymanych środków. Warunkiem
uzyskania dofinansowania jest w szczególności pozytywna ocena wyników uzyskanych w fazie badawczej
potwierdzająca możliwość ich zastosowania w działalności gospodarczej. Zgodnie z postanowieniami umowy
Emitent jest obowiązany przekazywać NCBR raporty z realizacji Projektu w ustalonych w umowie terminach.
Ponadto w trakcie realizacji Projektu NCBR jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w siedzibie Emitenta,
członków konsorcjum jak i w miejscu realizacji Projektu. Umowa przewiduje możliwość wypowiedzenia przez
NCBR i żądania zwrotu dofinansowania lub wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w
umowie.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(„Szybka Ścieżka”) z dnia 17 listopada 2015 roku
Na mocy tej umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) przyznało Emitentowi dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy
i nieswoistych chorób zapalnych jelit” („Projekt”). Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 29.994.770,65
PLN, w tym wartość dofinansowania, które otrzyma Emitent po spełnieniu warunków umowy, wynosi
22.789.045,54 PLN. Dofinansowanie przekazywane jest Emitentowi w formie refundacji poniesionych wydatków
kwalifikowanych, które będą wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym wnioskom o płatność i
terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Realizacja Projektu przewidziana jest na koniec 2019 roku, a
dniem złożenia wniosku o płatność końcową jest 31 grudnia 2019 roku. Emitent zobowiązał się do utrzymania
trwałości Projektu (tj. zapewnienie trwałości wskaźników rezultatu Projektu finansowanego z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu) przez okres 3 lat od zakończenia
jego realizacji oraz przedkładania NCBR informacji dotyczącej realizacji Projektu, a także poddania się kontroli
w zakresie realizacji umowy. Umowa przewiduje możliwość wypowiedzenia jej przez NCBR i żądania zwrotu
dofinansowania lub wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. Jako gwarancję
należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył zabezpieczenie w postaci weksla in
blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem złożonym w obecności osoby upoważnionej przez
NCBR wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(„Szybka Ścieżka”) z dnia 10 grudnia 2015 roku
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Na mocy tej umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) przyznało Emitentowi dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w
oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę” („Projekt”). Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi
25.453.164,35 PLN, w tym wartość dofinansowania, które otrzyma Emitent po spełnieniu warunków umowy,
wynosi 19.831.953,25 PLN. Dofinansowanie przekazywane jest Emitentowi w formie refundacji poniesionych
wydatków kwalifikowanych, które będą wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym wnioskom o
płatność i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Realizacja Projektu przewidziana jest na koniec
2020 roku, a dniem złożenia wniosku o płatność końcową jest 30 czerwca 2020 roku. Emitent zobowiązał się do
utrzymania trwałości Projektu (tj. zapewnienie trwałości wskaźników rezultatu Projektu finansowanego z
udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu) przez okres
3 lat od zakończenia jego realizacji oraz przedkładania NCBR informacji dotyczącej realizacji Projektu, a także
poddania się kontroli w zakresie realizacji umowy. Umowa przewiduje możliwość wypowiedzenia przez NCBR i
żądania zwrotu dofinansowania lub wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. Jako
gwarancję należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Emitent złożył zabezpieczenie w postaci
weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem złożonym w obecności osoby upoważnionej
przez NCBR wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(„Szybka Ścieżka”) z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Na mocy tej umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) przyznało Emitentowi dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w przeciwnowotworowej w oparciu o
substancje czynne blokujące YKL-40” („Projekt”). Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 31.951.381,32
PLN, w tym wartość dofinansowania, które otrzyma Emitent po spełnieniu warunków umowy, wynosi
24.382.219,57 PLN. Dofinansowanie przekazywane jest Emitentowi w formie refundacji poniesionych wydatków
kwalifikowanych, które będą wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym wnioskom o płatność i
terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Realizacja Projektu przewidziana jest na koniec 2021 roku, a
dniem złożenia wniosku o płatność końcową jest 31 grudnia 2021 roku Emitent zobowiązał się do utrzymania
trwałości Projektu (tj. zapewnienie trwałości wskaźników rezultatu Projektu finansowanego z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu) przez okres 3 lat od zakończenia
jego realizacji oraz przedkładania NCBR informacji dotyczącej realizacji Projektu, a także poddania się kontroli
w zakresie realizacji Umowy. Umowa przewiduje możliwość wypowiedzenia przez NCBR i żądania zwrotu
dofinansowania lub wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. Jako gwarancję
należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Emitent złożył zabezpieczenie w postaci weksla in
blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem złożonym w obecności osoby upoważnionej przez
NCBR wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(„Szybka Ścieżka”) z dnia 29 listopada 2017 roku
Na mocy tej umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) przyznało Emitentowi dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Rozwój Przedkliniczny i Kliniczny Inhibitora Arginazy do Zastosowania w Immunoterapii
Przeciwnowotworowej” („Projekt”). Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 39.996.795,01 PLN, w tym
wartość dofinansowania, które otrzyma Emitent po spełnieniu warunków umowy, wynosi 29.565.448,62 PLN.
Dofinansowanie przekazywane jest Emitentowi w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych,
które będą wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym wnioskom o płatność i terminie
wynikającym z umowy o dofinansowanie. Realizacja Projektu przewidziana jest na czerwiec 2020 roku, a dniem
złożenia wniosku o płatność końcową jest 30 czerwca 2020 roku. Emitent zobowiązał się do utrzymania trwałości
Projektu (tj. zapewnienie trwałości wskaźników rezultatu Projektu finansowanego z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych od dnia zakończenia realizacji Projektu) przez okres 3 lat od zakończenia
jego realizacji oraz przedkładania NCBR informacji dotyczącej realizacji Projektu, a także poddania się kontroli
w zakresie realizacji Umowy. Umowa przewiduje możliwość wypowiedzenia jej przez NCBR i żądania zwrotu
dofinansowania lub wstrzymania dofinansowania w przypadkach przewidzianych w umowie. Jako gwarancję
należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Emitent złożył zabezpieczenie w postaci weksla in
blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem złożonym w obecności osoby upoważnionej przez
NCBR wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustanowiono do końca okresu trwałości Projektu.
Umowa o dotację na zrealizowanie projektu w zakresie opracowania innowacyjnych leków
immunoterapeutycznych w leczeniu nowotworów w ramach programu Horyzont 2020 z dnia 17 marca 2016 r.
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Na mocy tej umowy Komisja Europejska przyznała 11 podmiotowym, w tym Emitentowi, którzy utworzyli
konsorcjum PRECIOUS dotację w wysokości 8.291.217,50 EUR (ok. 35.101.698 PLN) na realizację projektu
ukierunkowanego na opracowanie nowych immunoterapii przez integrację nanonośników i leków
przeciwnowotworowych, którego okres realizacji przewidziano do 30 kwietnia 2021 r. Dofinansowanie
przekazywane jest Emitentowi w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą
wypłacane w wysokości odpowiadającej zaakceptowanym wnioskom o płatność i terminie wynikającym z umowy
o dofinansowanie, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania przyznana Emitentowi wynosi 637.500,00
EUR (ok. 2.703.382 PLN). Zgodnie z postanowieniami umowy członkowie konsorcjum zobowiązali się do
dostarczania wszelkich wymaganych informacji w celu weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów w
trakcie realizacji projektu. Ponadto, Emitent zobowiązał się do przechowywania i udostępniania na żądanie
dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat po wypłacie kwot kwalifikowalnych. Umowa
przewiduje możliwość dokonywania kontroli przez Komisję Europejską zarówno przez jej organy wewnętrzne,
jak i przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych. Kontrola może zostać wszczęta do 5 lat po ostatnim transferze
środków. W przypadku wykazania nieprawidłowości podczas kontroli umowa przewiduje możliwość odrzucenia
wniosku o zwrot kosztów, zmniejszenie udzielonej dotacji, roszczenie o zwrot przyznanych kwot, zawieszenie
wypłat, a w ostateczności możliwość wypowiedzenia umowy. Ponadto w umowie zostały zastrzeżone kary
umowne: (i) kara administracyjna polegająca na wykluczeniu beneficjenta z otrzymywania dotacji ze środków
unijnych przez okres kolejnych 5 lat (kara może zostać przedłużona do 10 lat) oraz (ii) kara finansowa w wysokości
od 2% do 10% przyznanej dotacji (kara może zostać zwiększona od 4% do 20%), które mogą zostać nałożone na
Emitenta w razie naruszeń określonych w umowie.
Umowy konsorcjum
Umowa konsorcjum z dnia 5 lutego 2015 roku
Na mocy umowy konsorcjum Emitent oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN im. M. Nenckiego założyły
konsorcjum biznesowe w celu wspólnego zrealizowania projektu „Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący
rozwój padaczki” („Projekt”). W ramach konsorcjum Emitent oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
im. M. Nenckiego zobowiązały się do ubiegania się o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach ścieżki A
przedsięwzięcia „Program Badań Stosowanych PBS” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju („NCBR”) oraz do wspólnego uczestnictwa w Projekcie.
Umowa konsorcjum z dnia 30 kwietnia 2015 roku
Na mocy umowy konsorcjum Emitent, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej, Nanovelos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie założyły
konsorcjum naukowe w celu przeprowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania
nowych cząsteczek chemicznych z możliwym zastosowaniem terapeutycznym, powstałych w wyniku modyfikacji
cząsteczek chemicznych będących inhibitorami arginazy i IDO/TDO i komercjalizacji wyników prac badawczych
objętych umową konsorcjum. Liderem konsorcjum został ustalony Emitent. W ramach konsorcjum strony umowy
zobowiązały się do realizacji Projektu DIMUNO oraz współpracy w celu wypełnienia zobowiązań wynikających
z zawartej umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie projektu pt.
„Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu
odpornościowego” realizowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”
STRATEGMED z dnia 8 czerwca 2015 roku Emitent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego do Projektu
w wysokości 21,52% swojej części dofinasowania. Wartość całości projektu w ramach programu Strategmed
przypadająca na Emitenta wynosi 14,165 mln PLN. Wkład własny do projektu wynosi 3,05 mln PLN.
Do Daty Prospektu Emitent wniósł środki o wartości 2,1 mln stanowiące 69% swojej części dofinasowania.
Umowa konsorcjum PRECIOUS z dnia 2 marca 2016 roku
Na mocy umowy konsorcjum Emitent wspólnie z 10 zagranicznymi podmiotami utworzyli międzynarodowe
multi-dyscyplinarne konsorcjum PRECIOUS w celu wspólnego zrealizowania projektu w zakresie opracowania
innowacyjnych leków immunoterapeutycznych w leczeniu nowotworów. Konsorcjum uzyskało na ten cel
dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 w wysokości 8.291.217,50 EUR (z
czego Emitent pozyskał 637.500 EUR). Kwota wypłacona na Datę Prospektu wynosi 175.000 EUR.
Koordynatorem konsorcjum PRECIOUS został Prof. Dr. Carl Figdor, światowej sławy ekspert w immunologii
eksperymentalnej, kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów (ang. Tumor Immunology Department w
Radboud University Medical Center) w Holandii, który zgodnie z umową konsorcjum jest podmiotem
pośredniczącym pomiędzy członkami konsorcjum a podmiotem udzielającym dofinansowania w ramach programu
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Horyzont 2020. Umowa konsorcjum została zawarta na czas realizacji projektu. Zgodnie z umową konsorcjum
prawa własności intelektualnej do wyników badań będą przysługiwały tym członkom konsorcjum, którzy te
wyniki osiągnęli, chyba że zgodnie z umową konsorcjum są to wyniki związane z informacjami chronionymi
prawami własności intelektualnej przysługującym innym członkom konsorcjum, które zostały udostępnione
pozostałym członkom konsorcjum wyłącznie na potrzeby realizacji projektu. Umowa konsorcjum została zawarta
pod prawem belgijskim.
Umowy licencyjne
Umowa licencyjna z dnia 16 stycznia 2015 roku
Emitent zawarł umowę licencyjną z Uniwersytetem Yale, na podstawie której Uniwersytet w Yale udzielił Spółce
wyłącznej sublicencji z prawem udzielania dalszych sublicencji do technologii pt. „Inhibitory kwaśnej chitynazy
ssaków”. Umowa została zawarta na czas określony i wygaśnie w dacie wystąpienia wcześniejszego
z następujących zdarzeń: (i) wygaśnięcia ochrony patentowej udzielonej technologii lub uznania jej za nieważną
lub (ii) po upływie 10 lat od daty pierwszej sprzedaży produktu opracowanego przy wykorzystaniu technologii
będącej przedmiotem umowy licencyjnej przez Spółkę w danym kraju. Zgodnie z postanowieniami umowy
licencyjnej Emitent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za udzielenie sublicencji oraz tantiem (procent z
przychodów ze sprzedaży leku).
Umowa licencyjna z dnia 30 kwietnia 2015 roku
Emitent zawarł umowę licencyjną z NanoVelos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452244 („NanoVelos”), na podstawie
której NanoVelos udzieliło Emitentowi licencji do technologii polegającej na sposobie wytwarzania nanocząstek
polisacharydowych poprzez utlenianie łańcuchów polisacharydowych oraz przyłączanie związków
hydrofobowych w tym leków chronionych zgłoszeniem patentowym PCT/PL2013/000030. Strony są jednocześnie
związane umową konsorcjum, która została opisana w rozdziale „Opis działalności Spółki”-„Istotne Umowy”„Umowy konsorcjum”. Wynagrodzenie dla NanoVelos za udzielenie licencji zostanie uwzględnione w korzyściach
z komercjalizacji praw własności intelektualnych powstałych w wyniku realizacji projektu pt. „Opracowanie
nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” w ramach
Programu „STRATEGMED”, na którego realizację strony, w ramach konsorcjum naukowego, uzyskały
dofinasowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa licencji została zawarta na okres 30 lat.
Pozostałe istotne umowy
Umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w Ścieżce A
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
Na mocy tej umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) przyznało Emitentowi dofinansowanie
realizacji projektu „Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki” („Projekt”). Projekt
realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych. Realizacja Projektu rozpoczęła się w dniu 1 stycznia
2015 roku, a termin jej zakończenia przewidziany został na dzień 31 grudnia 2017 roku. Całkowity koszt realizacji
Projektu wynosi 3.108.250 PLN. NCBR przyznało dofinansowanie w kwocie 2.914.250 PLN. Emitent zobowiązał
się do pokrycia w całości z wkładu własnego kosztów projektu nieobjętych dofinansowaniem w zadeklarowanej
wysokości tj. 194.000,00 PLN. Środki dofinansowania niewykorzystane na realizację Projektu podlegają zwrotowi
na rachunek NCBR. Emitent zobowiązany został do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej poniesione
koszty, którą NCBR ma prawo kontrolować w trakcie realizacji Projektu oraz w terminie 5 lat od jego zakończenia.
Emitent zobowiązał się do przekazywania NCBR raportów dotyczących realizacji Projektu w ustalonych
terminach oraz do niedokonywania zmian w realizacji Projektu bez zgody NCBR, a także do poddania się kontroli
w zakresie realizacji Projektu w czasie jego trwania, jak również w okresie 5 lat od jego zakończenia.
Umowa o wykonanie usługi badawczej obejmującej badania toksykologiczne i bezpieczeństwa farmakologicznego
w standardzie GLP z dnia 20 maja 2016 roku
Spółka zawarła umowę z Charles River Laboratories Edinburgh Ltd. z siedzibą w Edynburgu, (Wielka Brytania)
na wykonanie usługi badawczej obejmującej badania toksykologiczne i bezpieczeństwa farmakologicznego
w standardzie GLP.
Umowa o zorganizowanie i przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla
małocząsteczkowego podwójnego inhibitora kwaśnej chitynazy ssaków i chitotriozydazy OATD-01 z dnia 30 maja
2017 roku
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W związku z realizacją projektu: „IBD - badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii
astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15)” współfinansowanego ze środków
krajowych oraz ze środków UE Spółka zawarła umowę z Nuvisan GmbH z siedzibą w Neu-Ulm (Niemcy) na
zorganizowanie i przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla
małocząsteczkowego podwójnego inhibitora kwaśnej chitynazy ssaków i chitotriozydazy OATD-01.
Za przeprowadzenia badania klinicznego Spółka zobowiązała się zapłacić wynagrodzenie w wysokości
740.909,00 EUR (ok. 3.148.715 PLN). Wskazana cena obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw
własności intelektualnej do wyników badań na Spółkę.
Umowa o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego
W dniu 26 lutego 2018 roku Spółka OncoArendi Therapeutics SA podpisała umowę odofinansowanie w ramach
Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wysokości 109 972,00 PLN. Dofinansowanie zostało
pozyskane na opracowanie aplikacji o przyznanie kandydatowi na lek podawanej doustnie raz dziennie, cząsteczce
OATD-01, statusu leku sierocego do Europejskiej Agencji Leków.
Umowa o dofinansowanie w ramach programu 4 Stock
W dniu 29 listopada 2017 r. OncoArendi Therapeutics SA podpisała umowę na dofinansowanie na realizację
projektu: Wsparcie OncoArendi Therapeutics SA w dostępie do rynku kapitałowego poprzez zakup usług
doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o
charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (POIR.03.01.05-140015/17). Wartość projektu wynosi 1 813 020,00, dofinansowanie w kwocie 722 700,00 pochodzi z POIR,
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.
Umowa z KRISAN Biotech Co, Ltd
W związku z rozwojem programu badań nad cząsteczką OATD-01, Spółka zawarła umowę z KRISAN Biotech
Co, Ltd z siedzibą na Tajwanie, finansowaną ze środków własnych, w zakresie syntezy i wytworzenia substancji
aktywnej OATD-01 zgodnie z normami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Za realizację prac badawczych
Spółka zobowiązała się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 649 190 USD (ok. 2 200 000 PLN). Wskazana cena
obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wyprodukowanie i dostarczenie we wskazane miejsce 20 kilogramów
substancji.
Dotacja pozyskana przez Spółkę Zależną z National Institutes of Health (NIH)
W 2016 roku Spółka OncoArendi Therapeutics LLC otrzymała decyzję o uzyskaniu dotacji z National Institutes
of Health w wysokości 1 730 429 USD (ok. 6.230.000,00 PLN). Dofinansowanie zostało pozyskane na badania in
vivo w dodatkowych modelach chorób oraz na dodatkowe badania bezpieczeństwa farmakologicznego i
toksykologicznego umożliwiające rozpoczęcie badań klinicznych II fazy w dodatkowych wskazaniach w obszarze
chorób układu oddechowego.
Istotne rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Poniższa tabela zawiera podstawowe informacje na temat wartości bilansowej netto w tys. PLN rzeczowych
aktywów trwałych Emitenta na dzień 30 września 2017 r.
Stan na dzień 30 września 2017 r.
(w tys. PLN)
(niezbadane)
15

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

33

Urządzenia techniczne i maszyny

2.488

Inne środki trwałe, w tym:
Urządzenia laboratoryjne

151

Urządzenia laboratoryjno-pomiarowe

2.337
0

Zaliczki na środki trwałe w budowie

2.536

Razem
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Źródło: Emitent.

Na Datę Prospektu na powyższych aktywach trwałych nie zostały ustanowione obciążenia.
Na Datę Prospektu Emitent nie posiada istotnych rzeczowych aktywów trwałych.
Na Datę Prospektu Emitent nie planuje zakupu istotnych jednostkowo rzeczowych aktywów trwałych.
Wartości niematerialne
Na Datę Prospektu istotnymi aktywami niematerialnymi Grupy są (i) niezakończone prace rozwojowe, (ii) inne
aktywa niematerialne.
Poniższa tabela zawiera podstawowe informacje na temat wartości bilansowej netto w tys. PLN wartości
niezakończonych prac rozwojowych:
stan na 30 września 2017 r.
(w tys. PLN)
(niezbadane)
Nakłady poniesione na prace rozwojowe

43.089

Przychody z dotacji do prac rozwojowych

(28.542)

Wartość niezakończonych prac rozwojowych

14.547

Źródło: Emitent.

Poniższa tabela zawiera podstawowe informacje na temat wartości bilansowej netto w tys. PLN wartości innych
aktywów niematerialnych:
Stan na dzień 30 września 2017 r.
(w tys. PLN)
(niezbadane)
Oprogramowanie*

99

Pozostałe aktywa niematerialne

0

Zaliczki na poczet WNiP

0
99

Razem

* do kategorii tej należą między innymi: program do rysowania struktur związków chemicznych, czy program do odczytywania i obróbki
wyników Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Źródło: Emitent.

Od dnia 30 września 2017 r. do Daty Prospektu nie wystąpiły znaczące zmiany aktywów niematerialnych.
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.
Kwestie regulacyjne
Działalność prowadzona przez Spółkę nie jest działalnością regulowaną.
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.
Emitent jest stroną umów licencyjnych, w tym m.in. umowy licencyjnej z Uniwersytetem Yale z dnia 16 stycznia
2015 roku na wykorzystanie technologii pt. „Inhibitory kwaśnej chitynazy ssaków”. Opłata licencyjna zależna jest
proporcjonalna do poziomu zaawansowania prac. Umowa została szczegółowo opisana w rozdziale „Istotne
umowy” niniejszego rozdziału Prospektu. Ponadto Emitent jest stroną umowy licencyjnej z dnia 30 kwietnia 2015
r. z NanoVelos sp. z o.o. na wykorzystanie technologii polegającej na sposobie wytwarzania nanocząstek
polisacharydowych poprzez utlenianie łańcuchów polisacharydowych oraz przyłączanie związków
hydrofobowych w tym leków chronionych zgłoszeniem patentowym PCT/PL2013/000030. Opłata licencyjna
zależna jest proporcjonalna do poziomu zaawansowania prac.
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Znaki towarowe
Na Datę Prospektu Emitent nie posiada znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.
W dniu 15 października 2017 r. został zgłoszony wniosek o rejestrację znaku towarowego „OncoArendi
Therapeutics” do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, nr zgłoszenia: 017479651. Postępowanie
w sprawie rejestracji znaku słowno-graficznego „OncoArendi Therapeutics” jest na etapie weryfikacji.
Domeny internetowe
Na Datę Prospektu Emitent posiadała 1 zarejestrowaną domenę internetową: oncoarendi.com.
Patenty
Poniżej przedstawiono informacje na temat listy zgłoszeń patentowych oraz patentów Spółki.
Chitynazy
Rodzina patentowa wylicencjonowana od Uniwersytetu Yale Family nr 1 (AMCase nr 1 i nr 2) Podstawione
aminotriazole i sposoby ich zastosowania (ang. Substituted Amino Triazoles, and Methods Using Same) aplikujący:
The Institute for Drug Discovery
Numer zgłoszenia #
Kraj zgłoszenia
USA

Rodzaj zgłoszenia

Status
Wygasło;
kontynuacja
PCT

Zgłoszenie tymczasowe

61/919,117

2013-12-19

Zgłoszenie międzynarodowe

PCT/US2014/071490

2014-12-19

14871777.0

2014-12-19

11201605757S

2014-12-19

201617023975

2014-12-19

2016-560862

2014-12-19

No. 2016/04913

2014-12-19

2,937,147

2014-12-19

722080

2014-12-19

2014369053

2014-12-19

Faza
międzynarodowa
zakończona

EP

Postępowanie
toku

Singapur

Postępowanie
w toku

Faza krajowa zgłoszenia

Postępowanie

Faza krajowa zgłoszenia

w toku

Japonia

Postępowanie
w toku

Afryka
Południowa

Kanada

Postępowanie
w toku
Postępowanie
w toku

Nowa Zelandia

Postępowanie
w toku

Australia

Postępowanie
w toku

Data zgłoszenia

jako

PCT

Indie

/ Numer patentu

w

Europejskie
patentowe

zgłoszenie

PCT/US2014/071490

PCT/US2014/071490
Faza krajowa zgłoszenia
PCT/US2014/071490
Faza krajowa zgłoszenia
PCT/US2014/071490
Faza krajowa zgłoszenia
PCT/US2014/071490
Faza krajowa zgłoszenia
PCT/US2014/071490
Faza krajowa zgłoszenia
PCT/US2014/071490
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USA

Postępowanie

Faza krajowa zgłoszenia

w toku

2014-12-19

2014800760756

2014-12-19

PCT/US2014/071490
Faza krajowa zgłoszenia

Postępowanie
Chiny

15/037,090

w toku

PCT/US2014/071490

Źródło: Emitent.

Rodzina Patentowa nr 2 (AMCase nr3) Podstawione aminotriazole przydatne jako inhibitory kwaśnej chitynazy
ssaków (ang. Substituted amino triazoles useful as acidic mammalian chitinase inhibitors)
Numer zgłoszenia
Kraj zgłoszenia

Status

USA

Wygasło;
kontynuowane
zgłoszenie
tymczasowe

Rodzaj zgłoszenia

/ Numer patentu

Data zgłoszenia

Zgłoszenie tymczasowe

62/094,446

2014-12-19

jako
nie-

14/959,369
Polska

Postępowanie w toku

Zgłoszenie
dla
celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

P-415073

2015-12-04

USA

Patent udzielony

Zgłoszenie nie-tymczasowe

14/959,369

2015-12-04

13.09.2016
PATENT Nr. US 9,440,953
USA

Zgłoszenie
opublikowane
22.12.2016

Zgłoszenie
stanowiące
kontynuację zgłoszenia

15/254,538

2016-09-01

14/959,369

Pod nr.
US-2016-0368894A1
PCT

Faza międzynarodowa
zakończona

Zgłoszenie międzynarodowe

PCT/PL2015/050071

2015-12-18

Australia

Wejście
w
fazę
krajową 29.06.2017

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050071

2015363761

2015-12-18

Kanada

Wejście
w
fazę
krajową 16.06.2017

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050071

2971395

2015-12-18

Chiny

Wejście
w
fazę
krajową 18.08.2017

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050071

201580076502.5

2015-12-18

EPC

Postępowanie w toku

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050071

EP 15825641.2

2015-12-18

2017/04879

2015-12-18

19.07.2017
Afryka
Południowa

Wejście w fazę
krajową 18.07.2017

Faza krajowa zgłoszenia
PCT/PL2015/050071

Źródło: Emitent.
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Rodzina Patentowa nr 3 (AMCase nr 4) Podstawione aminotriazole przydatne jako inhibitory kwaśnej chitynazy
ssaków (ang. Substituted amino triazoles useful as acidic mammalian chitinase inhibitors)
Numer zgłoszenia
Kraj zgłoszenia
USA

Rodzaj zgłoszenia

Status
Wygasło;
kontynuowane
zgłoszenie
tymczasowe
15/255,226

jako
nie-

/ Numer patentu

Data zgłoszenia

Zgłoszenie
dla
celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

62/214,299

2015-09-04

Polska

Postępowanie w toku

Zgłoszenie
dla
celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

P-415078

2015-12-04

PCT

Postępowanie w toku

Zgłoszenie międzynarodowe

PCT/IB2016/055269

2016-09-02

USA

Postępowanie w toku

Zgłoszenie nie-tymczasowe

15/255,226

2016-09-02

Źródło: Emitent.

Arginaza
Rodzina Patentowa nr 1 (ARG1) Inhibitory arginazy i ich terapeutyczne zastosowania (ang. Arginase inhibitors
and their therapeutic applications)
Numer zgłoszenia
Kraj zgłoszenia

Status

Rodzaj zgłoszenia

/ Numer patentu

Data zgłoszenia

Polska

Postępowanie w toku

Zgłoszenie
dla
celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

P-410665

2014-12-29

USA

Wygasło

Zgłoszenie
dla
celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

62/097,163

2014-12-29

PCT

Faza międzynarodowa
zakończona

Zgłoszenie międzynarodowe

PCT/PL2015/050073

2015-12-22

Australia

Wejście
w
fazę
krajową 7.07.2017

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050073

2015372690

2015-12-22

Kanada

Wejście
w
fazę
krajową 29.06.2017

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050073

2973474

2015-12-22

Chiny

Wejście
krajową

fazę

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050073

201580077041.3

2015-12-22

EPC

Wejście
w
fazę
krajową 28.07.2017

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050073

EP15823405.4

2015-12-22

Afryka
Południowa

Wejście
w
fazę
krajową 29.06.2017

Faza
krajowa
zgłoszenia
PCT/PL2015/050073

2017/04419

2015-12-22

w
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USA

Wejście w fazę
krajową 29.06.2017

Faza krajowa zgłoszenia
PCT/PL2015/050073

15/540,888

2015-12-22

Źródło: Emitent.

Rodzina Patentowa nr 2 (ARG2) Inhibitory arginazy i ich terapeutyczne zastosowania (ang. Arginase inhibitors
and their therapeutic applications)
Numer zgłoszenia

Kraj
zgłoszenia

Status

Rodzaj zgłoszenia

/ Numer patentu

Data zgłoszenia

Polska

Postępowanie w toku

Zgłoszenie
dla
celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

P- 417066

2016-05-04

USA

Postępowanie w toku

Zgłoszenie tymczasowe

62/331,550

2016-05-04

Źródło: Emitent.

Rodzina Patentowa #2 (ARG2) Inhibitory arginazy i ich terapeutyczne zastosowania (ang. Arginase Inhibitors and
Their Therapeutic Applications)
Numer zgłoszenia

Kraj
zgłoszenia

Status

Rodzaj zgłoszenia

/ Numer patentu

Data zgłoszenia

USA

Postępowanie w toku

2-gie zgłoszenie dla celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

62/444,669

2017-01-10

Źródło: Emitent.

Rodzina Patentowa #2 (ARG2) Inhibitory arginazy i ich terapeutyczne zastosowania (ang. Arginase Inhibitors and
Their Therapeutic Applications)
Numer zgłoszenia #

Kraj
zgłoszenia

Status

Rodzaj zgłoszenia

/ Numer patentu

Data zgłoszenia

Polska

Postępowanie w toku

Zgłoszenie międzynarodowe

PCT/EP2017/060413

2017-05-02

USA

Postępowanie w toku

Zgłoszenie nie-tymczasowe

15/584,193

2017-05-02

Źródło: Emitent.

Rodzina Patentowa OAT-449 Pochodne 1-(podstawione sulfonylo) 2-aminoimidazoliny jako środki
przeciwnowotworowe i przeciwrozrostowe (ang. Derivatives of 1-(substituted sulfonyl)-2-aminoimidazoline as
antitumor and antiproliferative agents)
Numer zgłoszenia

Kraj
zgłoszenia

Status

Rodzaj zgłoszenia

/ Numer patentu

Data zgłoszenia

Polska

Postępowanie w toku

Zgłoszenie
dla
celów
zastrzeżenia pierwszeństwa

P-403491

2013-04-10
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USA

Udzielony
2015-08-04

Zgłoszenie
pierwszeństwo

zastrzegające

PATENT Nr. US 9,095,575

2014-04-09

Zgłoszenie będące kontynuacją

PATENT Nr. US 8,981,114

2014-06-17

Udzielony
USA

2015-03-17

Źródło: Emitent.

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 lub rentowności. Oprogramowanie wykorzystywane
w działalności Emitenta może zostać zastąpione dostępnym na warunkach rynkowych oprogramowaniem
alternatywnym o zbliżonej funkcjonalności.
Ubezpieczenia
Emitent posiada również ochronę ubezpieczeniową na próby kliniczne produktów farmaceutycznych. Umowa
ubezpieczenia została zawarta przez firmę Nuvisan GmbH, która jest wykonawcą badania klinicznego
z ErgoVersicherung AG, a okres ubezpieczenia kończy się z dniem 15 marca 2018 roku. Emitent występuje
w polisie jako dodatkowy ubezpieczony.
Emitent posiada ochronę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców,
za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, organizacją imprezy okolicznościowej, rażącym
niedbalstwem, w związku z cofnięciem się cieczy w systemach wodno-kanalizacyjnych, za szkody w mieniu
otaczającym powstałe wskutek czynności za- i wyładunkowych. Umowa ubezpieczenia została zawarta
z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., a okres ubezpieczenia kończy się z dniem 12 maja
2018 roku.
Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe
Na Datę Prospektu, oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent nie był stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek
postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki lub Emitenta.
Według informacji posiadanych przez Zarząd nie istnieje istotne ryzyko wszczęcia wobec Spółki ani Spółki
Zależnej żadnego postępowania administracyjnego, sądowego, arbitrażowego ani karnego, które samodzielnie
mogłoby wywrzeć istotny negatywny wpływ na jej działalność, ocenę jej aktywów i pasywów, sytuacji finansowej
oraz rachunków zysków i strat.
Pracownicy
Na Datę Prospektu Emitent zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, a także zleca wykonywanie
czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku u Emitenta zatrudnionych było
69 osób w opariu o umowę o pracę. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2017 roku na podstawie innych umów
cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o współpracy z osobami prowadzącymi działalność
gospodarczą) z Emitentem współpracowało 6 osób.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat liczby pracowników Emitenta zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę na daty w niej wskazane.
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Stan na 31 stycznia

Stan na 30
września

Stan na 30
czerwca

2018

2017

2017

Spółka
Spółka Zależna
Razem

Stan na dzień 31 grudnia

2016

2015

69

66

63

54

40

2

2

2

0

0

71

68

65

54

40

Źródło: Emitent.

Na Datę Prospektu Emitent nie zatrudnia pracowników młodocianych. Emitent nie zatrudnia pracowników
czasowych.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe zgromadzona przez Emitenta dla
pracowników oraz członków Zarządu wyniosła łącznie 42 tys. PLN. U Emitenta w latach 2015–2017 miało miejsce
0 wypadków przy pracy.
U Emitenta nie miały miejsca zwolnienia grupowe ani przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 23 1 kodeksu
pracy.
Spółka oraz Spółka Zależna nie są obecnie stroną żadnych istotnych postępowań dotyczących roszczeń
pracowniczych oraz postępowań związanych z zatrudnieniem osób na podstawie innej niż umowa o pracę.
Uczestnictwo pracowników w kapitale zakładowym Spółki
Na Datę Prospektu w Spółce zostały ustanowione programy motywacyjne kierowane do Zarządu, kadry
kierowniczej i pracowników Spółki. Opis programów motywacyjnych znajduje się w rozdziale „Ogólne
informacje o Emitencie” podrozdziałach „Kapitał zakładowy – I Program Motywacyjny” oraz „Kapitał zakładowy
– II 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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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, Komisji
Europejskiej, IMS 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.
Sytuacja gospodarcza w USA
Światowy kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził do głębokiej recesji w Stanach Zjednoczonych w 2009 r.,
po której w 2010 r. nastąpiło ożywienie. Nadchodzący kryzys był już dobrze widoczny w 2008 r. Doszło wtedy
do stosunkowo nieznacznego spadku realnego PKB w Stanach Zjednoczonych, a już w 2009 r. poziom realnego
PKB w Stanach Zjednoczonych obniżył się o 2,8 %. W USA ożywienie gospodarcze było nieco intensywniejsze
niż w UE w 2010 r. i porównywalne w roku 2011. Podczas gdy w 2012 r. ożywienie gospodarcze zostało
zahamowane w UE, trwało ono nadal w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzrost realnego PKB wyniósł powyżej
2,0 % w latach 2012–14 (dane Eurostat).
Według założeń amerykańskiego biura analiz gospodarczych (U.S. Bureau of Economic Analysis) realny PKB
w USA wzrósł o 3.0% w drugim kwartale 2017 roku po wzroście na poziomie 1,2% w pierwszym kwartale tego
roku. Zdaniem biura na wzrost realnego PKB w USA składają się głównie zwiększone wydatki konsumpcyjne,
inwestycje w środki trwałe inne niż nieruchomości oraz wzrost wydatków federalnych i eksportu. Jednocześnie
nominalny PKB w USA wzrósł w drugim kwartale 2017 r. o 4.0% tj. o 189.0 miliardów dolarów (wzrost
do wartości 19.246,7 miliardów dolarów).
Tabela poniżej wskazuje podstawowe dane dotyczące sytuacji makroekonomicznej USA na podstawie prognozy
(2017) Komisji Europejskiej.
2018E*

2017E*

2016

(% zmiana do roku poprzedniego)
PKB (% rok do roku)

2,2

2,3

1,6

Inflacja (% rok do roku)

2,5

2,4

1,3

Bezrobocie (%)

4,5

4,6

4,9

Saldo budżetowe (% PKB)

b/d

b/d

b/d

109,6

108,5

107,3

(3,5)

(3,0)

(2,5)

Dług publiczny brutto (% PKB)
Saldo rachunku obrotów bieżących (% PKB)
*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Zima 2017.
Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wf2017_usa.pdf

Sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej
Kryzys gospodarczy i finansowy na świecie, który rozpoczął się w roku 2007, miał również znaczący wpływ na
poziom wzrostu realnego PKB w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2009 r. gospodarka
europejska wkroczyła wtedy w recesję. Sytuacja uległa stopniowej poprawie od roku 2013 a w 2016 r. realny PKB
Unii Europejskiej wzrósł o 1,9% w stosunku do 2,2% w roku 2015. Przewidywania Komisji Europejskiej (źródło:
Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Zima 2017) wskazują na umiarkowane tempo wzrostu
gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2017-2018. Komisja Europejska przewiduje, że dynamika realnego
PKB Unii Europejskiej w 2017 i 2018 r. wyniesie 1,8%. Podkreśla się, że gospodarki wszystkich państw
członkowskich powinny wzrastać w 2017 i 2018 r.
Poniższa tabela przedstawia stopę wzrostu realnego PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2016 r.
oraz prognozy na lata 2017-2018.
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2018E*

2017E*

Kraj

2016

(% zmiana do roku poprzedniego)

UE

1,8

1,8

1,9

Wielka Brytania

1,2

1,5

2,0

Niemcy

1,8

1,6

1,9

Francja

1,7

1,4

1,2

Słowacja

3,6

2,9

3,3

Czechy

2,7

2,6

2,4

Hiszpania

2,1

2,3

3,2

Włochy

1,1

0,9

0,9

Irlandia

3,3

3,4

4,3

Litwa

2,8

2,9

2,2

*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Zima 2017.
Źródło: Eurostat.

Przewiduje się, że konsumpcja, wsparta przez poprawę współczynnika zatrudnienia oraz wzrost
w wynagrodzeniach, stanowić będzie główny czynnik napędowy wzrostu gospodarczego. Jednakże będzie ona
spadać wraz ze wzrostem inflacji. Inwestycje w całej Unii Europejskiej mają wzrosnąć w roku 2017 o 2,9% przy
prognozie 3,1% w roku 2018. Spodziewany powrót inflacji ma wpłynąć na ograniczenie wzrostu realnych
dochodów i tym samym umiarkowany wzrost spożycia prywatnego. W skali całej Unii Europejskiej prognozuje
się spadek stopy bezrobocia z 8,5% w 2016 r. do 8,1% w roku 2017 i 7,8% w roku 2018. Przy założeniu
kontynuacji dotychczasowej polityki budżetowej deficyt publiczny w strefie euro powinien zmniejszyć się z 1,7%
PKB w 2016 r. do 1,4% w roku 2017 i 2018. Przewiduje się także obniżenie wskaźnika zadłużenia do 89,2% PKB
w 2018 r.
Sytuacja gospodarcza w Polsce
Ponieważ działalność Emitenta prowadzona jest również na terytorium Polski, lokalna sytuacja
makroekonomiczna miała wpływ i w przyszłości będzie wpływać na sytuację i wyniki finansowe oraz rozwój
Spółki.
Poniższa tabela przedstawia wysokość podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Polski w roku 2016
oraz prognozy na lata 2017-2018.
2018E*

2017E*

2016

(% zmiana do roku poprzedniego)
PKB (% rok do roku) ........................................................................

3,1

3,2

2,8

Inflacja (% rok do roku)....................................................................

2,1

2,0

(0,2)

Bezrobocie (%) .................................................................................

4,7

5,6

6,3

Saldo budżetowe (% PKB) ...............................................................

(3,0)

(2,9)

(2,3)

Dług publiczny brutto (% PKB)........................................................

53,6

54,5

53,6

Saldo rachunku obrotów bieżących (% PKB) ...................................

(0,8)

(0,4)

0,2

*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Wiosna 2016
Źródło: Komisja Europejska.

Polska posiada stabilną gospodarkę o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej; jest także jedną z wiodących
gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2008 r. realny PKB Polski wzrósł łącznie o ponad 19%,
co stanowiło bezwzględnie najlepszy wynik spośród wszystkich państw członkowskich. Mimo światowego
kryzysu finansowego Polska, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, odnotowała także dodatnią dynamikę realnego
PKB w 2009 r. W 2016 r. wzrost realnego PKB w Polsce wynosił 2,8% w stosunku do 3,9% w roku 2015. Zdaniem
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Komisji Europejskiej spowolnienie dynamiki wzrostu w 2016 roku spowodowane było zmniejszeniem poziomu
realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych.
Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej, dynamika realnego PKB w Polsce wyniesie 3,2% w roku 2017
oraz 3,1% w roku 2018. Wedle szacunków GUS w II kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach
stałych przy roku odniesienia 2010) był o 1,1% wyższy w porównaniu z I kwartałem oraz o 4,4% wyższy niż w
roku 2016. Dane GUS wskazują na wzrost popytu krajowego wynoszący w II kwartale 2017 r. 5,6% w porównaniu
do 1,5% w I kwartale. Głównym czynnikiem wpływającym na otrzymane wyniki był wzrost akumulacji oraz
wzrost spożycia ogółem, który w II kwartale wynosił 4,3% wobec 3,9% w kwartale I oraz, wzrost akumulacji
brutto o 11,5% (wobec 5,2% w I kwartale). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,9% i było
wyższe niż w I kwartale 2017 r. (wzrost o 4,7%). Na dodatnie tempo wzrostu akumulacji brutto w II kwartale br.
wpłynął znaczny wzrost rzeczowych środków obrotowych i, notowany po raz pierwszy od IV kw. 2015 r., wzrost
nakładów brutto na środki trwałe, który wyniósł 0,8%. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu
gospodarczego wyniósł +5,4 pkt. proc. (wobec +3,9 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.). Wpływ spożycia ogółem na
wzrost realnego PKB wyniósł +3,4 pkt. proc. (wobec +3,2 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia
w sektorze gospodarstw domowych +2,9 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,5 pkt. proc. (odpowiednio w I
kwartale 2017 r.: +3,0 pkt. proc. i +0,2 pkt. proc.).
W II kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (wobec neutralnego wpływu w I kwartale
2017 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,9 pkt. proc.), przełożyło
się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2,0 pkt. proc. (wobec
+0,7 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.). W II kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo
wzrostu gospodarczego, który wyniósł -1,5 pkt. proc. wobec +0,1 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.
Poniższa tabela przedstawia skalę wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realnego PKB w Polsce w roku
2016 oraz w 1Q i 2Q 2017 r.
2017
IIQ

2016
IQ

I-IVQ

IQ

IIQ

IIIQ

IVQ

PKB ..............................................................................................

3,9

4,0

2,7

2,9

3,0

2,4

2,5

Popyt krajowy...............................................................................

5,4

3,9

2,4

3,4

1,8

2,7

1,7

Spożycie .......................................................................................

3,4

3,2

2,8

3,0

2,7

3,1

2,2

Akumulacja brutto ........................................................................

2,0

0,7

(0,4)

0,4

(0,9)

(0,4)

(0,5)

nakłady brutto na środki trwałe ....................................................

0,1

0,0

(1,6)

(1,4)

(0,8)

(1,3)

(2,8)

Saldo obrotów z zagranicą ............................................................

(1,5)

0,1

0,3

(0,5)

1,2

(0,3)

0,8

Wartość dodana brutto ..................................................................

3,2

3,3

2,3

2,4

2,5

2,0

2,3

w tym:

Źródło: GUS.

Zgodnie z danymi z GUS, w 2017 r., Polska, z liczbą mieszkańców wynoszącą 38,4 mln, zajmowała szóste miejsce
wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby mieszkańców. Polska gospodarka stanowi jednocześnie
największy rynek spośród wszystkich krajów regionu i jak cały region, charakteryzuje się dużymi możliwościami
rozwoju. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE. Przy PKB wynoszącym
424,2 mld EUR w 2016 roku polska gospodarka była ósmą co do wielkości gospodarką w UE (źródło: Eurostat),
a tym samym stanowiła największy pojedynczy rynek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Mimo
światowego kryzysu finansowego w 2009 roku, Polska była jedynym krajem UE, który odnotował dodatnią
dynamikę realnego PKB. W 2010 roku wzrost realnego PKB w Polsce wyniósł 3,6%, a w 2011 roku przyspieszył
do 5,0%. 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% a w 2015 roku polska gospodarka stała się piątą najszybciej rozwijającą
się gospodarką w UE (źródło: Eurostat), pozostawiając w tyle takie kraje jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja
(z tempem wzrostu PKB w 2015 roku na poziomie, odpowiednio, 2,2%,1,7%,1,3%). Ze wzrostem na poziomie
2,8% za rok 2016 Polska uplasowała się w połowie rankingu krajów UE w tej kategorii. Dla porównania średni
poziom wzrostu PKB dla tzw. krajów Europy Zachodniej wyniósł 1,7%.
Wykres poniżej przedstawia wskaźniki wzrostu realnego PKB dla Polski, średnią dla krajów Europy Wschodniej
(do której należą: Czechy, Węgry i Słowacja) oraz średnią dla Europy Zachodniej (do której należą: Francja,
Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Wielka Brytania).
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Zdaniem Komisji Europejskiej głównym źródłem wzrostu gospodarczego Polski jest rosnący popyt
konsumpcyjny, wspierany przez rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia oraz transfery z programów socjalnych.
Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest również wzrost inwestycji w sektorze publicznym, w którym
przewiduje się odbicie z niższych poziomów w 2016. Ponadto prognozy Komisji wskazują na kontynuację silnego
wzrostu eksportu w latach 2017 i 2018 napędzanego popytem zewnętrznym. Jednocześnie ożywienie
w inwestycjach, wzmożony poziom konsumpcji i poniekąd silny złoty powinny napędzać import. Na skutek tego,
wpływ eksportu na wartość wzrostu PKB może wskazywać wartości ujemne w latach 2017 i 2018.
Również środowisko biznesowe obserwuje poprawę, na co wskazuje coroczny ranking Banku Światowego, który
w roku 2017 umieścił Polskę na najwyższym z dotychczasowych 24 miejscu na świecie, wobec 25 miejsca w 2016
roku.

Źródło: Economist Inteligence Unit

Rynek biotechnologiczny na świecie
Zgodnie z raportem EY „Biotechnology 2017 - Beyond Borders - Staying in the course” („Raport EY”) w 2016
rynek biotechnologiczny zmniejszył się nieznacznie w stosunku do roku 2015. Autorzy raportu wskazują, że na te
wyniki główny wpływ miała presja zleceniodawców, retoryka związana z wyborami w USA, zmniejszona liczba
dopuszczonych na rynek leków oraz ograniczony dopływ kapitału na badania i rozwój na kluczowych rynkach
USA i Europy. Ponadto w 2016 roku rynek biotechnologiczny mierzył się - i dalej się mierzy - z dużą dozą
niepewności strategicznej i regulacyjnej. Szczególne znaczenie ma tu dojrzewający rynek biotechnologiczny Azji,
którego ambicje i możliwości finansowe pozwalają mu zaistnieć w przestrzeni globalnej.
Kapitalizacja całego rynku biotechnologicznego spadła w 2016 roku w porównaniu do roku poprzedniego.
Wartość dochodów na rynkach Europejskich i USA wzrosła o 7%, po dwucyfrowym wzroście w latach 2014-2015.
Jednocześnie firmy biotechnologiczne zainwestowały rekordowe środki w badania i rozwój. Autorzy raportu EY
twierdzą, że kapitał sektora oraz inwestorzy branżowi pozostają skupieni na leczeniu chorób rzadkich (sierocych)
oraz nowotworów.
Poniższa tabela prezentuje przykładowe transakcje (w milionach USD)
Licenjodawca
Pieris Pharma
Inventiva

Wartość

Licencjobiorca
Astra Zeneca

2.157

Boehringer Ingelheim

203

Incyte

750

MSD

400

Calithera*
Iomet Pharma

*Incyte i Calithera Biosciences ogłosili globalną współpracę w celu rozwoju i komercjalizacji CB-1158, drobnocząsteczkowego inhibitora
arginazy – potencjalnie pierwszego w swojej klasie. Na podstawie informacji publicznie dostępnych płaność upfront wyniosła 45 milionów
USD plus 8 milionów USD wkładu na kapitał Calithera oraz (i) 430 milionów USD oraz 60% w zyskach z rynku USA oraz wpływy z zysków
spoza USA w przypadku współfinansowania dalszego rozwoju leku lub (ii) 750 milionów USD, zyski z praw autorskich od globalnej sprzedażt
oraz zwrot poniesionych kosztów w przypadku braku współfinansowania dalszego rozwoju leku.
Źródło: Spółka
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Niepewność regulacyjna sektora spowodowana jest m.in. decyzją Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej,
co skutkować będzie przeniesieniem Europejskiej Agencji Leków z Londynu do nieznanej jeszcze lokalizacji. W
USA z kolei, nowa administracja może dokonać zmian w przepisach dotyczących ochrony zdrowia i wsparcia
farmakoterapii.
Wzrost poszczególnych kategorii w centrach biotechnologicznych USA i Europy (raport EY) w miliardach USD
2016

2015

Zmiana procentowa

Dane spółek publicznych
Dochody
Wydatki B+R
Zysk netto
Kapitalizacja rynku
Liczba pracowników
Spółki publiczne

139,4

130,3

7

45,7

40,6

12

7,9

16,3

(52)

862,5

1.041,2

(17)

203.210

178.690

14

708

680

4

Źródło: raport EY

Wedle informacji zawartych w raporcie Quintiles IMS Institute pt. “Outlook for Global Medicines through 2021”
z grudnia 2016 (“Raport IMS”), USA pozostają największym rynkiem farmaceutycznym, choć wzrost
amerykańskiego rynku medycznego zwolnił do ok. 6-7% w 2016 z 12% w roku 2015. Autorzy raportu przewidują,
że średnio do roku 2021 rynek ten będzie wzrastał na poziomie 6-9% rocznie. Wskazuje się, że przyczynami
spadku dynamiki wzrostu są: zmniejszenie liczby zachorowań na żółtaczkę typu C oraz zwiększony wpływ
wygasania ochrony patentowej leków na terenie USA - przyczyny analogiczne do trendów globalnych. Zdaniem
autorów Raportu IMS w latach 2014 i 2015 wzrost rynku medycznego w USA był spowodowany historycznie
wysokimi podwyżkami cen na fakturach za leki innowacyjne i generyczne. Biorąc pod uwagę ulgi producentów,
zakładany wzrost wydatków na leki w USA oszacowano na poziomie ok. 4-7% CAGR (skumulowany roczny
wskaźnik wzrostu) do roku 2021. Autorzy raportu wskazują, że ceny leków oryginalnych będą wzrastać na
poziomie 8-11% w porównaniu do 12-15% wzrostu w latach ubiegłych przy wzroście cen netto za produkty
podlegające ochronie wynoszącym 2-5%. Jednocześnie, ceny niektórych produktów mogą spadać z uwagi na
zwiększone zainteresowanie konkurencji oraz transparentność cen. Prognozuje się wzrost globalnych wydatków
medycznych z poziomu 30% w 2016 r. do 35% w 2021 na skutek innowacji i poszukiwania nowych terapii. Raport
IMS zakłada, że w USA odsetek leków specjalistycznych będzie wzrastał aż do poziomu stanowiącego 50%
wydatków na leki. Natomiast wzrost rynku leków specjalistycznych będzie ograniczany przez koszty i kontrolę
dostępu poprzez zwiększony nacisk na wycenę wartości.
Tabela poniżej wskazuje na główne globalne obszary wydatków medycznych i wzrostu (w miliardach USD).
Obszary Terapii

Wydatki 2016

2011–16 CAGR

Wydatki 2021

2016–2021CAGR

Onkologia (w tym
immunologia)

75.3

10.9%

120–135

9–12%

Cukrzyca

66.2

16.4%

95–110

8–11%

Autoimmunologia

45.1

18.2%

75–90

11–14%

Ból

67.9

7.1%

75–90

2–5%

Układ krążenia

70.5

-2.5%

70–80

0–3%

Układ oddechowy

54.4

3.4%

60–70

2–5%

Antybiotyki i szczepionki

54.4

2.5%

60–70

2–5%

Zdrowie umysłowe

36.8

-5.0%

35–40

(-1)–2%

HIV

24.6

11.5%

35–40

6–9%

Przeciwwirusowe EX-

33.2

38.1%

35–40

0–3%

230.2

5.5%

360–415

4–7%

Pozostałe
Źródło: Raport IMS
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Tabela poniżej prezentuje wydatki na leki związane z poszczególnymi chorobami (w milionach USD).
Astma

Rak jelita grubego

Glejak wielopostaciowy

IPF

2013

21.485,49

b/d8*

b/d*

2014

21.227,25

b/d

658,60

2015

21.921,78

8.148,77

666,93

907,36

2016

23.339,04

8.120,72

674,85

1.127,45

2017

24.897,45

8.208,73

706,63

1.322,87

2018

25.948,91

8.551,84

853,89

1.534,63

2019

27.432,66

8.896,19

1.121,88

1.744,59

2020

28.440,83

9.112,41

1.497,25

1.843,90

2021

29.225,31

9.456,39

1.933,03

2.167,50

2022

29.547,74

10.011,81

2.336,31

2.366,00

2023

30.350,43

10.394,03

2.829,28

2.640,13

2024

b/d*

10.678,76

3.264,97

2.875,37

2025

b/d*

10.966,84

b/d*

3.247,02

Źródło: GlobalData

Tabela poniżej prezentuje leki o największej globalnej sprzedaży (w milionach PLN).
Astma
Lek

Rak jelita grubego

Wydatki

Lek

Glejak wielopostaciowy

Wydatki

(w 2016)

Lek

(w 2016)

Seretide

19.174

Revlimid

23.871

Symbicort

10.760

Hercepit

22.987

Xolair

5.609

Avstin

22.898

Ventolin

4.320

Rituxan

19.659

Pulmicort

3.820

Opdivo

16.034

Gleevec

11.331

Wydatki

IPF
Lek

Wydatki

(w 2016)
Temodar

3.175

(w 2017)
Esbriet

2.679

Ofev

1.802

Źródło: GlobalData oraz Fierce Biotech

Rynek biotechnologiczny w Polsce
Zgodnie z wskazaniami raportu GlobalData “CountryFocus: Healthcare, Regulatory and Reimbursement
Landscape. Poland” z maja 2017 roku, wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stanowiły 6,3% PKB
w 2015 - co stanowi mniej niż średnia OECD równa 8,8%, przy wydatkach na osobę w kwocie USD 914,1.
Autorzy raportu zaznaczają, że ceny leków w Polsce są niższe niż w pozostałych krajach UE, a jako główny
czynnik napędzający wzrost sprzedaży leków wskazują na starzejące się społeczeństwo. Wedle wskazanych
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informacji w 2016 r. udział osób starszych w populacji wynosił 16,2% i prognozuje się jego wzrost w tempie 2,6%
CAGR do 18,2% w 2021 roku.
Pomimo, że biotechnologia należy do najszybciej rozwijających się sektorów w kraju, jest to wciąż sektor
wschodzący. Zdaniem PAIH w Polsce w najbliższych latach spodziewany jest dalszy, dynamiczny rozwój rynku
biotechnologii. Rozwój ten zapewniają realizacje innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez
polskie firmy biotechnologiczne i jednostki naukowe, jak również napływ inwestycji zagranicznych do tego
sektora. Polska stanowi bardzo atrakcyjną lokalizację inwestycyjną z uwagi na dużą dostępność wysoko
wykwalifikowanej kadry specjalistów przy jednoczesnych konkurencyjnych kosztach pracy oraz bogatym
zapleczu naukowym. Na studiach z biotechnologii można od lat zaobserwować wysoki stosunek kandydatów do
ilości dostępnych miejsc, a w skali kraju kierunek ten oferuje 39 uczelni wyższych. Z kolei zaplecze badawcze dla
sektora tworzy ponad 110 instytucji naukowych, w których pracuje ponad 2800 naukowców zajmujących się
biotechnologią oraz biologią molekularną.
Dodatkowo rozwój analizowanego rynku w Polsce wspierany jest przez liczne programy finansowania z funduszy
Unii Europejskiej, dzięki którym istnieje możliwość uzyskania znacznych dotacji na B+R Biotechnologia jest
jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, co jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach
programów finansowania ze środków UW takich jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Polska
Agencja Informacji i Handlu („PAIH”) wskazuje, że wydatki biznesowe na działalność B+R wzrosły w Polsce w
ciągu ubiegłego roku o przeszło 800% (z 61 mln EUR do 500 mln EUR). Również wydatki budżetowe
przeznaczane na ten cel znacząco wzrosły – środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z grantami
udzielonymi przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyniosły 302 mln EUR.
Liczba przedsiębiorstw biotechnologicznych jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem zaangażowania danego
kraju w stosowanie biotechnologii. Wadą wskaźnika opartego na liczbie przedsiębiorstw biotechnologicznych jest
jego ograniczona porównywalność, wynikająca z dużej różnorodności firm działających w dziedzinie
biotechnologii – przede wszystkim w skali i rodzaju ich zaangażowania w działalność biotechnologiczną, a także
według innych kryteriów (m.in. wielkości podmiotu, rodzaju działalności). Z tego powodu w analizach
dotyczących działalności w dziedzinie biotechnologii rozpatruje się przedsiębiorstwa w przekrojach
opracowanych przez OECD do analiz nowych technologii oraz według przyjętych w statystyce klasyfikacji
przedsiębiorstw. Zgodnie z raportem GUS z dnia 23 listopada 2016 roku pt. Biotechnologia i Nanotechnologia
w Polsce w 2015 roku” („Raport GUS”) w 2015 roku działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło
w Polsce 160 przedsiębiorstw, co daje wzrost o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wedle informacji zawartych w Raporcie GUS, wśród 160 przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie
biotechnologii (BF) 93 (58,1% ogólnej liczby) to przedsiębiorstwa, w których dominowała działalność oparta na
wykorzystywaniu technik biotechnologicznych. Jest to kategoria przedsiębiorstw biotechnologicznych
wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej
(DBF). W 106 (66,3%) przedsiębiorstwach prowadzono badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii. Kategoria ta w analizach OECD jest wyróżniona jako przedsiębiorstwa prowadzące działalność
B+R w dziedzinie biotechnologii (BRDF). Wśród nich 58 przedsiębiorstw zajmowało się tylko działalnością B+R
w dziedzinie biotechnologii, a 48 – łączyło działalność badawczą i rozwojową z produkcją biotechnologiczną.
Spośród przedsiębiorstw wskazanych w Raporcie GUS 54 (33,8%) przedsiębiorstwa zajmowały się tylko
produkcją biotechnologiczną. W zakresie wielkości 92 (57,5%) z tych przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa małe
(o liczbie pracujących 49 i mniej osób), 43 (26,9%) – przedsiębiorstwa średnie (od 50 do 249 osób), a 25 (15,6%)
– duże (250 osób i więcej).
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii (Raport GUS)
200
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Źródło: Spółka na podstawie Raportu GUS.

BF –przedsiębiorstwa zaangażowane w biotechnologię poprzez stosowanie co najmniej jednej z technik
biotechnologii, aby produkować wyroby i usługi i/lub prowadzić działalność B+R.
DBF –firmy, których dominująca aktywność skupiona jest na wykorzystaniu przynajmniej jednej techniki
biotechnologicznej do produkcji dóbr i usług lub/i działalności B+R i które przeznaczają 75% i więcej swoich
nakładów ogółem na działalność biotechnologiczną.
BRDF –przedsiębiorstwa prowadzące działalność B+R i wykazujące nakłady wewnętrzne na działalność
badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii. Jeśli nakłady na B+R w dziedzinie biotechnologii stanowią
75% lub więcej całkowitych nakładów na B+R przedsiębiorstwa, to takie przedsiębiorstwo zaklasyfikowane jest
do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R (DBRDF – Dedicated Biotechnology
Research & Development Firm).
Największa liczbę przedsiębiorstw biotechnologicznych (ok. dwie trzecie) skupiały województwa: mazowieckie,
wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i pomorskie. Co więcej, spółki oraz instytuty badawcze zazwyczaj lokowały
swoją działalność w jednym z sześciu klastrów biotechnologicznych, czyli w Warszawie, Łodzi, Trójmieście,
Krakowie, Wrocławiu lub Poznaniu.
Raport GUS wyjaśnia, że w 2015 r. działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii prowadziło
230 podmiotów. Przedsiębiorstwa stanowiły 46,1% z tych podmiotów. W relacji do 2014 r. wzrosła liczba
podmiotów zajmujących się działalnością badawczą i rozwojową we wszystkich sektorach instytucjonalnych.
Jednocześnie wzrost ten był największy w sektorze przedsiębiorstw tj. o 53,6%.
Podmioty prowadzące działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii według sektorów
Wyszczególnienie

2013

Ogółem

2014

2015

191

186

230

sektor przedsiębiorstw

79

69

106

sektor rządowy i sektor
prywatnych instytucji
niekomercyjnych

62

68

72

sektor szkolnictwa wyższego

50

49

52

Źródło: Raport GUS.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie GUS w 2015 r. wewnętrzne nakłady na działalność w dziedzinie
biotechnologii wyniosły u przedsiębiorców 989,8 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego wartość ta wzrosła
o 22,4%. Autorzy raportu wskazują, że największy wzrost nakładów odnotowano na działalność obejmującą
produkcję biotechnologiczną – tj. wzrost o 192,4 mln zł (40,9%). Jednocześnie nakłady na działalność badawczą
i rozwojową spadły o 11,1 mln zł (tj. 3,3%). Wedle wskazań Raportu GUS, największy wzrost nakładów na
działalność w dziedzinie biotechnologii odnotowano wśród przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 49 osób
(wzrost o 46,7%).
Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw biotechnologicznych w 2015 r.

Ogółem

Przedsiębiorstwa
biotechnologiczne (BF)

Wyspecjalizowane (DBF)

Wyszczególnienie

Prowadzące B+R (BRDF)

W tys. zł

Nakłady wewnętrzne ogółem

9.738.693,0

591.400,7

5.037.419,8

w tym na działalność w
dziedzinie biotechnologii

989.756,0

571.493,5

458,203,3

na działalność B+R

327.407,6

123.468,1

327.407,6

na produkcję

662.348,4

448,025,4

130.795,7

Źródło: Raport GUS.
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Nakłady wewnętrzne w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziedzinie biotechnologii (w mln zł)
1200
1000
800

2013

600

2014

400

2015

200
0
Ogółem (BF)

Wyspecjalizowane (DBF)

Prowadzące B+R (BRDF)

Źródło: Spółka na podstawie Raport GUS

W 2015 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosły 850,1 mln zł (Raport
GUS), z czego udział podmiotów sektora przedsiębiorstw wyniósł 38,5%, sektorów rządowego i prywatnych
instytucji niekomercyjnych – 37,5%, a sektora szkół wyższych – 24,0%.
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w sektorach wykonawczych
2013

2014

2015

(w tys. zł)

Wyszczególnienie
Ogółem

604.474,3

816.630,2

850.051,7

sektor przedsiębiorstw

190.694,4

338.490,0

327.407,6

sektor rządowy i sektor
prywatnych instytucji
niekomercyjnych

254.807,6

240.656,9

318.766,7

sektor szkolnictwa wyższego

158.972,3

237.483,3

203.877,4

Źródło: Raport GUS

Zwiększenie nakładów na działalność B+R w biotechnologii w sektorach rządowym i prywatnych instytucji
niekomercyjnych - wzrost o 32,5 w stosunku do 2014 r., przyniosło zwyżkę w wartości nakładów na działalność
B+R w biotechnologii - wzrost o 4,1% (Raport GUS).
Jak wykazano w Raporcie GUS w 2015 r. w działalność biotechnologiczną w Polsce zaangażowanych było 10016
osób, w tym 2534 osób pracowało w sektorze przedsiębiorstw, co daje o 8,4% (o 231 osób) mniej niż przed rokiem.
Biotechnologiczną działalnością badawczą i rozwojową zajmowało się w przedsiębiorstwach 1008 osób, tj. o 181
(o 21,9%) więcej niż w 2014 r.
Pracujący w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach
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Źródło: Spółka na podstawie Raport GUS

Wedle informacji z Raportu GUS w 2015 r. liczba personelu w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
wyniosła 8490 i była o 1,2% wyższa niż w 2014 r. Łącznie z sektorami wykonawczymi, personel
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w przedsiębiorstwach zwiększył się o 21,9%, natomiast w sektorach rządowym (łącznie z sektorem prywatnych
instytucji niekomercyjnych) oraz szkolnictwa wyższego – zmniejszył się odpowiednio o 1,0% i 1,1%.
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OTOCZENIE PRAWNE
Działalność Emitenta podlega regulacjom prawnym. Poniżej wskazane zostały kluczowe dla działalności Emitenta
akty prawne i ich przepisy.
Prawo międzynarodowe
Układ o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT)
Ochrona wynalazków w ujęciu międzynarodowym przyjęta została przez Układ o Współpracy Patentowej (PCT)
z 19 czerwca 1970 r., który podpisały 152 państwa. Procedury przewidziane w Układzie umożliwiają uzyskanie
przez zgłaszającego ochrony w wielu państwach jednocześnie. 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 dopiero 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
dotyczącą wynalazku (kryterium nowości, nieoczywistości, możliwości przemysłowego stosowania). Zgłoszenie
międzynarodowe jest przekazywane przez WIPO krajowym lub regionalnym urzędom, w których zgłaszający
ubiega się o patent. W fazie międzynarodowej sporządza się też sprawozdanie na temat zdolności patentowej.
W fazie krajowej, po dokonaniu czynności formalnych (uiszczeniu opłat, dostarczeniu tłumaczeń), dokonywana
jest natomiast ocena formalna i merytoryczna wniosku, na podstawie której urząd krajowy udziela lub odmawia
udzielenia patentu krajowego. Procedura przewidziana w Układzie ułatwia uzyskanie ochrony w większej ilości
państw jednocześnie - mimo że merytoryczna ocena dokonywana jest na poziomie poszczególnych urzędów
krajowych, faza międzynarodowa pozwala na jednokrotne dopełnienie niektórych formalności, co znacząco
zmniejsza nakład pracy oraz koszty zgłaszającego. Proces ten trwa zwykle od 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 i to ten urząd wydaje ostateczną decyzję w sprawie udzielenia patentu. Patent
europejski przyznaje takie same prawa jak patent krajowy, z tym ograniczeniem, że państwa mogą wymagać
tłumaczenia zastrzeżeń w celu przedłużenia automatycznej ochrony tymczasowej. W Polsce obowiązującą w tym
zakresie regulacją jest ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz
skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2). Czas trwania
patentu europejskiego wynosi 20 lat.
Prawo Unii Europejskiej
Rozporządzenie w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych
Przepisy prawa Unii Europejskiej doprowadziły do ujednolicenia regulacji z zakresu badań klinicznych produktów
leczniczych obowiązujących w państwach członkowskich. Prawo Unii Europejskiej w tym zakresie opiera się na
przepisach 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 (Dz. U.
UE L 158 z dnia 27 maja 2014 r.; „Rozporządzenie”), którego przepisy stosowane są bezpośrednio.
Rozporządzenie wprowadza zharmonizowane przepisy dotyczące procedury wydania pozwolenia na badania
kliniczne oraz jego istotną zmianę oraz wymogów stawianych dokumentacji wniosków o takie pozwolenia.
Rozporządzenie zawiera także regulacje, które mają na celu ochronę uczestników badań klinicznych, m.in.
wprowadza przesłanki wyrażenia świadomej zgody oraz warunki, które należy spełnić prowadząc takie badania.
Państwa członkowskie muszą zapewnić systemy odszkodowania za ewentualne szkody poniesione przez
uczestnika, wynikające z udziału w badaniu klinicznym. Przepisy normują również procedurę rozpoczęcia,
zakończenia, czasowego wstrzymania i zakończenia badania klinicznego oraz zgłaszanie tych etapów
zainteresowanym państwom członkowskim.
Rozporządzenie reguluje obowiązki badacza w zakresie zgłaszania sponsorowi oraz Europejskiej Agencji Leków
danych dotyczących bezpieczeństwa, w tym zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych
(gromadzonych przez Agencję w bazie danych EudraVigilance), obowiązki nadzorcze sponsora, jak również
wymagania dotyczące kwalifikacji osób prowadzących badania, jakości ośrodków badań klinicznych, sposobu
prowadzenia badania, w szczególności pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa badań oraz archiwizacji
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dokumentacji. Wprowadzone zostały także przepisy, odnoszące się do wytwarzania oraz importu produktów
leczniczych.
Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem Rozporządzenia i w tym celu
przeprowadzają inspekcje, również niezapowiedziane. Nieprzestrzeganie wymogów określonych
w Rozporządzeniu może skutkować zobowiązaniem sponsora do zmiany dowolnego aspektu badania klinicznego,
zawieszeniem badania lub cofnięciem zgody na badanie.
Prawo polskie
Ustawa Prawo Farmaceutyczne
Najważniejszą ustawą mającą zastosowanie w obszarze badań biotechnologicznych w Polsce jest ustawa z dnia 6
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm., „Prawo
farmaceutyczne”). W obszarze działalności Spółki istotne znaczenie mają regulacje ustawy określające warunki
prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych.
Prawo Farmaceutyczne reguluje zasady prowadzenia badania klinicznego: warunki umożliwiające jego
przeprowadzenie, wyrażenie świadomej zgody na udział w badaniu oraz prawa uczestników badania klinicznego,
warunki przeprowadzania badań z udziałem małoletnich i osób niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje
odpowiedzialność sponsora i badacza za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego,
przy jednoczesnym obowiązku zawarcia przez te podmioty umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Prawo Farmaceutyczne reguluje ponadto umowę przeniesienia własności danych lub praw do dysponowania
danymi przez sponsora na inny podmiot.
Zgodnie z ustawą, warunkami rozpoczęcia badania klinicznego są: uzyskanie pozytywnej opinii komisji
bioetycznej w sprawie prowadzenia badania, wydanie pozwolenia na prowadzenie badania przez Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych („Prezes URPL”) oraz dokonanie przez Prezesa URPL wpisu badania do
Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Prawo farmaceutyczne normuje procedurę ubiegania się o wyżej
wymienioną opinię i pozwolenie, a także tryb ich udzielania.
Przepisy Prawa Farmaceutycznego stanowią, że badania kliniczne prowadzi się zgodnie z wymaganiami Dobrej
Praktyki Klinicznej, które określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej
Praktyki Klinicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 489). Rozporządzenie to precyzuje obowiązki badacza i sponsora
w związku z prowadzeniem badania klinicznego, a także wskazuje wymogi, które spełniać musi podstawowa
dokumentacja badania klinicznego.
Prezes URPL może upoważnić Inspekcję Badań Klinicznych do inspekcji w zakresie zgodności badań klinicznych,
na każdym ich etapie, z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej. W zakresie prowadzenia kontroli badań
klinicznych Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych współpracuje z organami i instytucjami
europejskimi: na szczeblu europejskim oraz właściwymi organami państw członkowskich UE. Sankcje, które
może nałożyć Prezes URPL m.in. za nieprzestrzeganie warunków prowadzenia badania przewidzianych
w pozwoleniu, obejmują nakaz usunięcia uchybień, zawieszenie badania klinicznego, a nawet cofnięcie
pozwolenia na prowadzenie badania.
Do badań klinicznych, w zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo Farmaceutyczne, stosuje się przepisy
o eksperymencie medycznym, o którym mowa w rozdziale IV ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.).
Ustawa prawo własności przemysłowej
Ochrona wynalazków w prawie polskim realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 776). 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 określa szczegółowe regulacje dotyczące procedury zgłaszania wynalazków. Urząd Patentowy
RP ocenia zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie wydaje decyzję o udzieleniu lub
odmowie udzielenia patentu. Decyzja o udzieleniu patentu skutkuje przyznaniem zgłaszającemu prawa
wyłącznego korzystania z wynalazku przez okres 20 lat od dokonania zgłoszenia. Zakres przedmiotowy
udzielonego patentu określają zastrzeżenia patentowe. Ponadto ustawa reguluje kwestie związane z ochroną
prawną znaków towarowych. Znak towarowy zgłasza się do Urzędu Patentowego RP w formie tradycyjnej lub
przez zgłoszenie drogą internetową. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest, jeżeli stwierdzone zostanie
spełnienie warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. Ocena dokonywana przez Urząd Patentowy RP
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obejmuje zarówno warunki formalne i merytoryczne zgłoszenia, jak również rozstrzygnięcie w sprawie
ewentualnych sprzeciwów. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat od zgłoszenia znaku
w Urzędzie.
Ustawa o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych
Aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z patentem europejskim w Polsce jest ustawa z dnia 14 marca
2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2). Zgodnie z tą ustawą, europejskie zgłoszenie
patentowe może być dokonane w Urzędzie Patentowym RP. Polska regulacja przewiduje, że ochrona wynikająca
z europejskiego zgłoszenia patentowego jest skuteczna od daty zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Patentowego
informacji o tłumaczeniu na język polski zastrzeżeń. Poza tym dodatkowym wymaganiem, europejskie zgłoszenie
patentowe wywołuje takie same skutki jak zgłoszenie o udzielenie patentu na podstawie Prawa własności
przemysłowej. W razie odrzucenia lub wycofania europejskiego zgłoszenia patentowego, może ono zostać uznane
za zgłoszenie o udzielenie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy na podstawie polskich przepisów.
Jeżeli EPO wyda decyzję o udzieleniu patentu europejskiego, który przewiduje, że krajem ochrony będzie Polska,
uzyskanie tej ochrony przez uprawnionego uzależnione jest od złożenia przez niego w Urzędzie Patentowym RP
tłumaczenia patentu na język polski w nieprzywracalnym terminie trzech miesięcy od opublikowania przez
Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu.
Kodeks cywilny
Działalność Spółki podlega także przepisom Kodeksu Cywilnego. Zastosowanie znajdują przede wszystkim
przepisy dotyczące zobowiązań. Istotnym z punktu widzenia Emitenta zagadnieniem jest kwestia
odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania oraz
z odpowiedzialnością za produkt niebezpieczny.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
Przepisy Prawa Farmaceutycznego stanowią, że badania kliniczne prowadzi się zgodnie z wymaganiami Dobrej
Praktyki Klinicznej, które określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej
Praktyki Klinicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 489). Rozporządzenie to precyzuje obowiązki badacza i sponsora
w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Badacz ma obowiązek zaplanować badanie, zapewnić właściwe
warunki do jego przeprowadzenia oraz odpowiednią opiekę medyczną, prowadzić wymaganą dokumentację
medyczną, zapewnić ochronę danych, stanowiących własność sponsora, w tym danych uczestników badania
klinicznego, zapewnić i monitorować zgodność badania z obowiązującymi przepisami, a także zgłaszać
sponsorowi zdarzenia niepożądane. Badacz jest również odpowiedzialny za przekazanie uczestnikowi badania
informacji wymienionych w rozporządzeniu przed uzyskaniem od niego świadomej zgody.
Sponsor natomiast, zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, wybiera badacza i ośrodek badawczy, a następnie
monitoruje prowadzone badanie. To na nim spoczywa obowiązek określenia warunków przechowywania produktu
leczniczego oraz kontroli ich przestrzegania. Ponadto sponsor dokonuje bieżącej oceny bezpieczeństwa badanego
produktu leczniczego, a także sporządza i przekazuje roczne i końcowe sprawozdania 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
Istotna część kosztów prowadzonych przez Spółkę badań klinicznych pokrywana jest ze środków krajowych,
funduszy unijnych i programu Horyzont 2020. W związku z pozyskaniem środków w ramach programu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Spółka ma obowiązek stosować 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 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299, tekst
jednolity). Przepisy te wprowadzają m.in. zasadę konkurencyjności wydatków ponoszonych w trakcie
prowadzonych badań - koszty badań wykonywanych przez podmioty zewnętrzne muszą opierać się na warunkach
pełnej konkurencyjności. Ta sama zasada obowiązuje w zakresie wydatkowania środków przyznanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). W związku z przyznaniem Spółce
środków z programu Horyzont 2020, może ona zostać poddana kontrolom w aspekcie przestrzegania
odpowiednich przepisów unijnych.
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Dofinansowanie ze środków publicznych wiąże się z możliwością poddania Emitenta kontroli na poszczególnych
etapach realizacji projektu oraz po jej zakończeniu. Niestosowanie się do postanowień umów o przyznanie
dofinansowania oraz regulujących poszczególne programy aktów prawnych może skutkować uznaniem kosztów
za niekwalifikowalne przez drugą stronę umowy, zawieszeniem umowy, a nawet cofnięciem dofinansowania.
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.
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.
(„Wytyczne”), wydane na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, określają warunki i procedury
kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Na podstawie Wytycznych
analiza zgodności poniesienia wydatku z przepisami prawa unijnego oraz krajowego, decyzją w sprawie
zatwierdzenia wkładu finansowego i umową o dofinansowanie, a także Wytycznymi i innymi wiążącymi
beneficjenta dokumentami, dokonywana jest zarówno w trakcie realizacji projektu (w ramach weryfikacji
wniosków o płatność), jak i na etapie kontroli projektu. Regulacja wskazuje szczegółowe przesłanki
kwalifikowalności wydatków oraz katalog wydatków niekwalifikowalnych.
Wytyczne zawierają ponadto szczególne procedury zawierania procedury wyboru wykonawców oraz zawierania
umów z wykonawcami. Jeżeli w ramach realizacji projektu, konieczne jest udzielenie zamówienia o wartości
przekraczającej 50 tys. zł., beneficjent ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenia zamówienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych albo zasadą
konkurencyjności (w przypadku Emitenta zastosowanie ma wyłącznie zasada konkurencyjności). W przypadku
zamówień o wartości od 20 tys. zł. do 50 tys. zł., beneficjent powinien natomiast dokonać rozeznania rynku.
Wytyczne regulują szczegółowe warunki, którym odpowiadać musi postępowanie o udzielenia zamówienia w celu
spełnienia zasady konkurencyjności, a także sposoby rozliczenia poniesionych w ramach projektu wydatków.
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 20142020 z dnia 16 grudnia 2016 r. („Wytyczne POIR”) zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 i stanowią uszczegółowienie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020. Oznacza to, że w ramach realizacji projektów, które uzyskały środki z POIR, obowiązują zasady opisane w
poprzednim punkcie, w tym w szczególności zasada konkurencyjności w ramach zamówień realizowanych przez
podmioty trzecie (podwykonawców) na podstawie umowy z beneficjentem. Wytyczne POIR zawierają nieznaczne
odstępstwa od reguł zawartych w Wytycznych. Istotnym uszczegółowieniem jest wprowadzenie w Wytycznych
POIR szczególnych zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków w projektach objętych pomocą publiczną, a
także regulacja katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych działań i poddziałań POIR.
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OGÓLNE INFORMACJE O EMITENCIE
Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa i forma prawna:

OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna

Siedziba i adres:

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska

Numer telefonu:

+48 (22) 552 67 24

Strona internetowa:

https://oncoarendi.com/

Adres poczty elektronicznej:

contact@oncoarendi.com

KRS:

0000657123

REGON:

101380757

NIP:

7282789248

Spółka powstała z przekształcenia OncoArendi Therapeutics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OncoArendi Therapeutics sp. z o.o. z dnia
4 listopada 2016 r. W dniu 4 stycznia 2017 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego
rejestru pod numerem KRS 0000657123.
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
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.
Przedmiot działalności
Emitent prowadzi działalność w zakresie opracowywania i rozwijania nowych leków drobnocząsteczkowych
do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej.
Przedmiot działalności Spółki jest określony w § 2 Statutu w wersji obowiązującej na Datę Prospektu (§ 3
zmienionego Statutu).
Głównym przedmiotem działalności Spółki są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
Do pozostałego przedmiotu działalności Spółki należy, w szczególności produkcja pozostałych podstawowych
chemikaliów nieorganicznych, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, produkcja
pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych, produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, pozostała finansowa działalność
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, pozostałe
badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Kapitał zakładowy
Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 29.500,00 PLN i składał się z 590 udziałów o
wartości nominalnej 50 PLN każdy.
W dniu wpisania przekształconej Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki wynosił
100.300 PLN i składał się z 10.030.000 Akcji Istniejących o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, w tym:


1.360.000 akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A1360000, uprzywilejowanych co do głosu w
ten sposób, że każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy;



8.670.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B1 do B8670000.

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosił 116.700,00 PLN i składał się z 11.670.000 Akcji Istniejących
o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, w tym:


1.360.000 akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A1360000, uprzywilejowanych co do głosu w
ten sposób, że każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy;
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8.670.000 akcji imiennych serii B o numerach od B1 do B8670000, z czego akcje serii B o numerach od
B8500001 do B8670000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się dwa
głosy;



340.000 akcji imiennych serii C o numerach od C000001 do C340000, uprzywilejowanych co do głosu
w ten sposób, że każdej akcji serii C przyznaje się dwa głosy;



1.300.000 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D1 do D1300000.

Akcje serii A i C oraz Akcje serii B o numerach od B8500001 do B8670000 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.
Zgodnie z § 4 ust 2 Statutu przyjętego uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego
2018 r., na mocy której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyliło w całości dotychczasowe brzmienie Statutu
i przyjęło nowy tekst jednolity, z chwilą dematerializacji Akcji Istniejących w rozumieniu Ustawy o obrocie: (i)
zniesione zostanie uprzywilejowanie akcji imiennych serii A, akcji serii B o numerach od B8500001 do B8670000
oraz akcji serii C; (ii) akcje imienne serii A, B, C i D staną się akcjami na okaziciela.
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.
Statut nie zawiera postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego.
Na Datę Prospektu:


Spółka nie posiada akcji własnych, akcji nie posiada również żadna 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;



istnieje 360.000 warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A000001 do A360000
uprawniających ich posiadaczy do objęcia łącznie nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii E na warunkach określonych w regulaminie I Programu Motywacyjnego;



istnieje 390.000 warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach od B000001 do B390000
uprawniających ich posiadaczy do objęcia łącznie nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii G na warunkach określonych w regulaminie II Programu Motywacyjnego; oraz



nie istnieją inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego
(docelowego) ale niewyemitowanego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Spółki.

Zmiany kapitału zakładowego
W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym miały miejsce następujące zmiany kapitału zakładowego Spółki.
W dniu 25 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.400 PLN w drodze emisji 340.000 akcji zwykłych imiennych serii
C o wartości nominalnej 0,01 zł. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na kwotę 0,01 zł. Akcje nowej emisji
zostały w całości objęte za wkłady pieniężne w łącznej wysokości 3.400 zł.
Jednocześnie w dniu 25 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 13.000 PLN w drodze emisji 1.300.000 akcji zwykłych
imiennych serii D o wartości nominalnej 0,01 zł. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na kwotę 13,80 zł.
Akcje nowej emisji zostały w całości objęte za wkłady pieniężne w łącznej wysokości 17.940.000 zł.
Akcje serii C i D zostały objęte w dniu 25 stycznia 2017 r. i były obejmowane również przez podmioty powiązane
ze Spółką, m.in. członków Zarządu oraz spółkę Szumowski Investments sp. z o.o.
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Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu
8 marca 2017 r.
Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami
Zgodnie z § 10 Statutu zbycie Akcji osobom spoza grona akcjonariuszy lub obciążenie Akcji wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy. Zgodnie ze zmienionym Statutem, postanowienia § 10 Statutu tracą moc
z chwilą dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Ponadto zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 17 grudnia 2014 r. akcjonariusze, którzy objęli akcje serii A i B
zobowiązali się do niezbywania oraz nieobciążania objętych akcji do czasu wystąpienia wcześniejszego z
następujących zdarzeń: (i) dopuszczenia i wprowadzenia jakichkolwiek akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym lub (ii) 31 grudnia 2018 r. Szczegółowy opis umowy znajduje się w rozdziale „Znaczni
Akcjonariusze – Kontrola nad Spółką”.
I Program Motywacyjny
Na Datę Prospektu Spółka przyjęła program motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad
motywacyjnego programu kierowanego do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics
S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („I Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło I Program Motywacyjny na lata 2017-2020. I Program
Motywacyjny zakłada zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz
pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A
uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych imiennych serii E. Liczba warrantów
subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach I Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od
pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób
uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana
wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Powyższe oznacza, iż
I Program Motywacyjny nie zostanie realizowany w przypadku niewprowadzenia Akcji do obrotu na rynku
regulowanym. Warunki realizacji I Programu Motywacyjnego w przypadku wprowadzenia Akcji do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW określa Regulamin I Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020
stanowiący załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej
0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie,
natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom
warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie za wkłady pieniężne.
Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w
dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje
zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą
uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E będą miały prawo wykonać przysługujące im prawa
z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
II Program Motywacyjny
Na Datę Prospektu Spółka przyjęła program motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia i ustalenia zasad II
Programu Motywacyjnego kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics
S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („II Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło II Program Motywacyjny na lata 2018-2022. II Program
Motywacyjny zakłada zaoferowanie osobom uczestniczącym w II Programie Motywacyjnym, tj. Zarządowi Spółki
oraz osobom wskazanym w uchwałach Zarządu nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B
uprawniających do objęcia nie więcej 390.000 akcji zwykłych imiennych serii G. Liczba warrantów
subskrypcyjnych serii B przyznawanych w ramach II Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od
pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób
uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana
wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Powyższe oznacza, iż
II Program Motywacyjny nie zostanie realizowany w przypadku niewprowadzenia Akcji do obrotu na rynku
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regulowanym. Warunki realizacji II Programu Motywacyjnego w przypadku wprowadzenia Akcji do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW określa Regulamin II Programu Motywacyjnego na lata 2018-2022
stanowiący załącznik do uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2018 r.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
7.500 PLN poprzez emisję nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej
0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie,
natomiast, zgodnie z upoważnieniem, cena emisyjna akcji serii G zostanie określona przez Zarząd. Akcje serii G
będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyłącznie za wkłady pieniężne.
Akcje serii G, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w
dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. Akcje Serii G zarejestrowane na rachunku
papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w
którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
Osoby uprawnione będą mogły wykonać prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B w terminie od 1
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Emitent
Na Datę Prospektu Grupę tworzy Spółka oraz Spółka Zależna. Na Datę Prospektu podmiotem dominującym Grupy
jest Spółka.
Spółka Zależna
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Spółki Zależnej, czyli podmiotu bezpośrednio zależnego
od Spółki.
OncoArendi Therapeutics LLC
Spółka posiada 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki OncoArendi Therapeutics LLC (spółka prawa stanu
Delaware), co uprawnia do wykonywania 49% głosów.
Nazwa i forma prawna:

OncoArendi Therapeutics LLC

Siedziba i adres:

93 Shennnecossett Road, Groton, CT 06340

Kraj inkorporacji:

Stan Delaware, USA

Główny przedmiot działalności:

Działalność badawczo-rozwojowa

Źródło: Emitent

Spółka OncoArendi Therapeutics LLC prowadzi obecnie aktywną działalność badawczo-rozwojową finansowaną
z National Institutes of Health (NIH). Celem spółki jest prowadzenie działalności badawczo rozwojowej. Środki
pozyskane w ramach grantu NIH przez Spółkę Zależną w kwocie 1,7 mln USD są wykorzystywane w
dodatkowych badaniach związanych z cząsteczką OATD-01, w szczególności w testowaniu skuteczności związku
w modelach zwierzęcych chorób płuc, na materiale od pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz w
zleceniu realizacji 6-9 miesięcznych badań toksykologicznych w celu wykazania bezpieczeństwa
długoterminowego podawania OATD-01 przed przystąpieniem do badań klinicznych fazy drugiej w leczeniu
chorób takich jak idiopatyczne włóknienie płuc (skrót ang. IPF) lub sarkoidoza. Na mocy umowy dwustronnej o
współpracy Spółka posiada prawa dostępu do wszystkich wyników badań prowadzonych w Spółce Zależnej.
Spółka Zależna nie prowadzi badań w zakresie chemii medycznej, nie opracowuje własnych cząsteczek
chemicznych i nie posiada własnych laboratoriów, a wszystkie badania zleca wykonawcom zewnętrznym –
amerykańskim jednostkom badawczym oraz specjalistycznym jednostkom typu CRO.
Pozostali udziałowcy spółki OncoArendi Therapeutics LLC zostali wskazani w rozdziale „Opis działalności
Spółki” podrozdziale „Historia Spółki”.
Emitent posiada 49% głosów w spółce OncoArendi Therapeutics LLC, natomiast jednym z trzech pozostałych
udziałowców OncoArendi Therapeutics LLC jest Pan Stanisław Pikul, który posiada 17% głosów i jednocześnie
pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta. Ponadto zgodnie z umową operacyjną spółki OncoArendi Therapeutics
LLC 100% zysków tej spółki jest należne Emitentowi. Oba elementy dowodzą sprawowania kontroli Emitenta nad
spółką OncoArendi Therapeutics LLC, w związku z tym nie będzie miał zastosowania MSSF 11 „Wspólne
ustalenia umowne”.
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Dodatkowo wpłaty dokonywane do spółki OncoArendi Therapeutics LLC dokonywane są zgodnie wyłącznie z jej
bieżącym zapotrzebowaniem. W spółce typu LLC nie ma instytucji odpowiadającej w polskim prawie jako kapitał
zakładowy. Na Datę Prospektu tylko i wyłącznie Emitent dokonywał wpłat do spółki OncoArendi Therapeutics
LLC.
Suma bilansowa pochodząca ze sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics LLC stanowi odpowiednio:


0,54% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2015
r.,



0,24% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2016
r,



0,42% sumy bilansowej śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30
czerwca 2017 r.,



0,57% sumy bilansowej śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30
września 2017 r.

OncoArendi Therapeutics LLC w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz w okresie od 01 stycznia
2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nie osiągnęła przychodów z podstawowej działalności operacyjnej.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej pochodzące ze sprawozdania finansowego OncoArendi
Therapeutics LLC:


za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. stanowią 24,78% przychodów z podstawowej
działalności operacyjnej Spółki w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ten sam
okres,



za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. stanowią 12.06% przychodów z podstawowej
działalności operacyjnej Spółki w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ten sam
okres.
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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,
Statut oraz Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązujące na Datę Prospektu.
Zarząd
Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd.
Zarząd jest powoływany na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
Skład Zarządu
Zgodnie ze Statutem w wersji obowiązującej na Datę Prospektu oraz po zarejestrowaniu zmian, Zarząd składa się
z jednego albo większej liczby członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie ze Statutem w wersji obowiązujacej na Datę Prospektu członkowie Zarządu powoływani są na czas
nieokreślony a po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki na okres wspólnej kadencji
wynoszącej 3 (trzy) lata.
Ponadto, Rada Nadzorcza może odwołać każdego z członków z podaniem lub bez podania przyczyny.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie z ważnych powodów 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 rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
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. Ponadto Zarząd
nie później niż do 15 grudnia każdego roku przygotowuje oraz przedstawia Radzie Nadzorczej strategię i ramowy
biznes plan na następny rok finansowy, obejmujący szacunkowy budżet oraz strategiczne przedsięwzięcia w
zakresie działań Spółki planowanych w następnym roku finansowym. Zarząd decyduje również o wszelkich
sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Sposób funkcjonowania Zarządu
Zgodnie ze Statutem w wersji obowiązującej na Datę Prospektu oraz po zarejestrowaniu zmian uchwały Zarządu
zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymagania. W razie
równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym.
Zgodnie ze Statutem w wersji po zarejestrowaniu zmian, Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom
Zarządu. Ponadto, każdy z członków zarządu może wnioskować o zwołanie posiedzenia, które powinien zwołać
Prezes Zarządu, a przypadku nie zwołania posiedzenia w terminie wskazanym przez wnioskodawcę,
wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenia.
Każdy członek Zarządu może samodzielnie dokonywać czynności prawnych i składać oświadczenia w imieniu
Spółki, które dotyczą umów lub transakcji, których kwota w całym okresie ich trwania nie przekracza 500.000
PLN. Do dokonywania czynności i składania oświadczeń woli w kwocie powyżej wskazanej w zdaniu poprzednim
wartości wymagana jest reprezentacja Prezesa Zarządu, dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu
łącznie z prokurentem.
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 złożonych przez nich oświadczeń.
Imię i Nazwisko
Marcin Jan Szumowski

Wiek
49

Stanowisko
Prezes Zarządu

Data rozpoczęcia obecnej
kadencji

Data upływu obecnej
kadencji

5 marca 2018 r.

5 marca 2021 r.
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Adres miejsca pracy
ul. Żwirki i Wigury 101,
02-089 Warszawa

Stanisław Wiesław Pikul 60

Członek Zarządu

5 marca 2018 r.

5 marca 2021 r. r.

Sławomir Piotr
Broniarek

Członek Zarządu

5 marca 2018 r.

5 marca 2021 r. r.

44

ul. Żwirki i Wigury 101,
02-089 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 101,
02-089 Warszawa

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

Mandaty Członków Zarządu wygasają nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członka Zarządu, tj. za rok
2020.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Zarządu
Poniżej przedstawiono krótkie opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obecnych członków Zarządu.
Marcin Jan Szumowski
Pan Marcin Szumowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Marcin Szumowski ukończył magisterium i doktorat na University of Illinois w USA oraz uzyskał tytuł MBA
z zakresu zarządzania. Pan Marcin Szumowski ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami
badawczymi i inwestycyjnymi, w tym ponad 15 lat w branży biotechnologicznej oraz diagnostyki medycznej (ang.
Life Science). Pan Marcin Szumowski zarządzał m.in. projektami realizowanymi w ramach 5, 6 i 7 Programu
Ramowego (PR) UE oraz Programu Horyzont 2020, funduszy strukturalnych w ramach programów SPO WKP,
PO IG oraz PO IR, projektami finansowanymi ze środków krajowych w ramach programów InnoTech oraz
StrategMed oraz projektami realizowanymi w USA finansowanymi przez Narodową Fundację Nauki (NSF),
Departament Obrony (DoD) oraz Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) w podmiotach takich jak University of Illinois
(UIUC) oraz Desert Research Institute (DRI) 1995-2001, Europroject Management Consulting Sp z o.o. (20032006), Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN (2002-2007 i
2010-2012), Medicalgorithmics SA (2007-2010) i OncoArendi Therapeutics (2012-obecnie). Uczestnik trzech
niezależnych paneli eksperckich, doradzających Komisji Europejskiej w ocenie Inicjatywy Leków Innowacyjnych
(ang. Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking – IMI JU) w latach 2012-2013 i 2016-17, współautor
trzech opublikowanych raportów. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2014-2015. Łącznie
prowadził ponad 50 projektów B+R o łącznym budżecie ponad 250 mln euro. Współtworzył lub zarządzał
szeregiem start-upów technologicznych w obszarze Life Science, w szczególności największym sukcesem
zakończył się rozwój Medicalgorithmics SA, którą założył wspólnie z Markiem Dziubińskim w 2005 roku.
Obecnie Medicalgorithmics wyceniane jest na GPW na ok. miliard złotych.
W Spółce jest odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie nadzór nad finansami i administracją oraz zespołem
zarządzającym procesem B+R. Odpowiedzialność ta obejmuje wyznaczanie strategii i celów działalności
Emitenta, pozyskiwaniem finansowania (dotacje i rundy inwestycyjne) oraz działania o charakterze business
development (spotkania i negocjacje z partnerami strategicznymi).
Ze Spółką jest związany od grudnia 2012 roku.
Stanisław Wiesław Pikul
Pan Stanisław Pikul pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.
Pan Stanisław Pikul jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera.
Ponadto, obronił doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN, a następnie odbył staż podoktorski u Prof. M.
Isobe, Nagoya University w Japonii i Prof. E.J. Corey (laureat nagrody Nobla), Harvard University w USA. Autor
31 złożeń patentowych i 45 prac oryginalnych. Pan Stanisław Pikul jest światowej klasy specjalistą w chemii
medycznej, w zakresie opracowań procesów chemicznych oraz realizacji produkcji substancji aktywnych w
standardzie GMP. Pan Stanisław Pikul posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z
odkrywaniem i rozwojem innowacyjnych leków wynikające z ponad 20 lat pracy w przemyśle farmaceutycznym
głównie w Stanach Zjednoczonych. Pan Stanisław Pikul prowadził m.in. badania nad nowymi lekami
obniżającymi cholesterol, lekami o właściwościach przeciwzapalnych, związkami onkologicznymi czy nowymi
lekami na choroby sieroce, jako pracownik firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Doświadczenie zdobył
w trakcie udziału w, i prowadzenia szeregu projektów chemii medycznej w firmie P&G Pharmaceuticals oraz
całościowych programów ukierunkowanych na odkrywanie nowych leków w firmach Avalon Pharmaceuticals czy
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PTC Therapeutics. Pan Stanisław Pikul doświadczenie zdobywał również w chińskiej firmie farmaceutycznej
ScinoPharm (Changshu) Pharmaceuticals, Ltd. W latach 2006 do 2015 Pan Stanisław Pikul prowadził firmę
doradczą Princeton API Services LLC, która zajmowała się opracowywaniem nowych procesów chemicznych
oraz nadzorem produkcji substancji aktywnej i formy leku w standardzie GMP na potrzeby małych firm
biotechnologicznych. W Spółce zajmuje stanowisko dyrektora ds. rozwoju leków (VP Development) i jest
odpowiedzialny za rozwój programów badawczych w zakresie CMC (rozwój procesów oraz wdrożenie do
produkcji API i formy leku w standardzie GMP), badania bezpieczeństwa związków (toksykologia
przedkliniczna), przygotowywanie zgłoszeń regulacyjnych oraz planowanie i nadzorowanie badań klinicznych.
Jako współzałożyciel firmy ze Spółką jest związany od marca 2012 roku.
Sławomir Piotr Broniarek
Pan Sławomir Broniarek pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.
Pan Sławomir Broniarek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Marketingu i Zarządzania,
studiów podyplomowych w zakresie zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz
kursu Management 2008® prowadzonego przez Canadian International Management Institute i Harvard Business
School Publishing. Pan Sławomir Broniarek posiada prawie 20 letnie doświadczenie na rynkach finansowych. Pan
Sławomir Broniarek pracował jako Dyrektor Finansowy m.in. w Towarzystwie Funduszy Emerytalnym
Pocztylion-Arka, Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Opera, Domu Maklerskim Opera, Domu Maklerskim
TMS Brokers. W Spółce jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości i finansów Grupy.
Ze Spółką jest związany od kwietnia 2015 roku.
Funkcje pełnione przez członków Zarządu 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.
Pełniona funkcja

Czy obecnie pełni
funkcję?

członek rady nadzorczej

tak

prezes zarządu

nie

Szumowski Investments sp. z o.o.

prezes zarządu, wspólnik

tak

Szumowski Investments S.K.A**

wspólnik, prezes zarządu

nie

wspólnik

nie

Simplicardiac sp. z o.o.

prezes zarządu

nie

Medicalgorithmics S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Life Science Innovations sp. z o.o. sp. k.

wspólnik

nie

Kardiosystem Alpejska sp. z o.o.

wspólnik

nie

BTM Innovations sp. z o.o.

prokurent

nie

członek zarządu

nie

wspólnik/prokurent

nie

Nazwa podmiotu
Marcin Jan Szumowski

Warszawskie Centrum Nowych
Technologii sp. z o.o.
Vestera sp. z o.o.*

Szumowski Assets sp.j.***

Sławomir Piotr Broniarek

Bakart sp. z o.o.

Stanisław Wiesław Pikul

Lumisep sp. z o.o.

* Podmiot został wykreślony z KRS w dniu 1.06.2017 r. Spółka została wykreślona z KRS w wyniku przekształcenia w spółkę Szumowski Assets
spółka jawna.
** Podmiot został wykreślony z KRS w dniu 17.12.2015 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w wyniku przekształcenia w spółkę Szumowski
Investments sp. z o.o.
*** Podmiot został wykreślony z KRS w dniu 14.11.2016 r. bez postępowania likwidacyjnego.
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Poza informacjami wskazanymi w tabeli powyżej, żaden z członków Zarządu 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.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada
Nadzorcza jest powoływana na wspólną trzyletnią kadencję.
Skład Rady Nadzorczej
Zgodnie ze Statutem Spółki w wersji obowiązującej na Datę Prospektu, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż
3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa liczbę członków Rady
Nadzorczej danej kadencji.
Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, Rada Nadzorcza będzie się składała z nie mniej niż
3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, przy czym od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu
Ustawy o Obrocie Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie
każdorazowo określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności
Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać
kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane
w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)
(2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Kandydat na członka rady nadzorczej, o którym mowa jest powyżej, powinien złożyć Spółce,
przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
W przypadku zaistnienia sytuacji, która powodować będzie niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady
Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. W sytuacji, gdy powyższy wymóg co do
liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej nie jest spełniony, wówczas Zarząd zobowiązany jest
niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący
zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na
dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie
dotychczasowym.
Na Datę Prospektu, w ocenie Spółki, członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryterium niezależności w
rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW są Krzysztof Laskowski, Piotr Żółkiewicz, Henryk
Gruza oraz Grzegorz Miroński.
W ocenie Emitenta na Date Prospektu Krzysztof Laskowski, Piotr Żółkiewicz, Henryk Gruza oraz Grzegorz
Miroński. spełniają kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
Kompetencje
Statut obowiązujący na Datę Prospektu
Zgodnie § 10 z Statutu obowiązującego na Datę Prospektu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy


wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółki;



weryfikacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz
weryfikacja sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia
strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności;



opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;



zatwierdzanie działań Zarządu opisanych w Par 11, punkt 1 i 2;



zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, o którym mowa w Par 9 pkt 4 wraz ze strategią rozwoju Spółki
na następny rok obrotowy;



ustalanie jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
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wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub
zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.



uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;



wybór, powołanie lub zmiana biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;



wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;



wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;



ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;



zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
oraz delegowania 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;



wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów, której wartość przekracza 10% kapitału
własnego z podmiotami wskazanymi w Statucie.

Ponadto tozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej
wartość 2.000.000 (dwóch milionów) złotych, wymaga wyrażenia zgody Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów
w formie uchwały.
Zmieniony Statut
Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, Rada Nadzorcza będzie sprawował stały nadzór
nad działalnością Spółki. Zgodnie z § 22 Statutu po zmianie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w
szczególności:


powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;



ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu
co do podziału zysku lub pokrycia straty;



ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;



opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;



wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
przekraczającej wartość 2.000.000 PLN;



zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz strategii rozwoju przedstawianych przez Zarząd;



ustalanie jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym;



wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub
zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego;



wyrażanie zgody na czynności określone w ramach warunkowego podwyższania kapitału zakładowego
Spółki;



wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;



wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;



ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;



zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;



wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów z podmiotem powiązanym;



wybór oraz powołanie lub zmiana biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki.
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Rada Nadzorcza może na czas oznaczony delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy
niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej
Zgodnie ze Statutem obowiązującym na Datę Prospektu posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący,
a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w
roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej.
Rada Nadzorcza, o ile co innego nie wynika ze Statutu, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów
członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do
Przewodniczącego. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są
protokołowane.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu Spółek Handlowych.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
1Członkowie 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.
Zgodnie ze Statutem po zmianach, Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Uchwały Rady Nadzorczej
zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział
w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści
projektu. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyborów Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w
czynnościach tych osób.
Tryb działania Rady Nadzorczej szczegółowo określa ustalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady
Nadzorczej.
Komitety Rady Nadzorczej
Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu, w skład
którego wchodzić będzie co najmniej trzech jej członków.
Na podstawie art. 129 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach w skład Komitetu Audytu wchodzi
przynajmniej trzech członków rady nadzorczej, przy czym większość członków komitetu audytu, w tym
przewodniczący, powinni spełniać warunki niezależności, a przynajmniej jeden z nich powinien posiadać wiedzę
i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Zgodnie z Ustawą o Biegłych Rewidentach, do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: (i) monitorowanie
procesu sprawozdawczości finansowej; (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i
systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; (iii)
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę
audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego
wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; (iv) kontrolowanie i monitorowanie
niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; (v) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania
oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,
a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; (vi) dokonywanie oceny niezależności biegłego
rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
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(vii) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, opracowywanie polityki
świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską
oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; określanie procedury
wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; (viii) przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej
powołania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, zgodnie z politykami, o których mowa w punkcie (vii)
powyżej; oraz (ix) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
Na Datę Prospektu w skład Komitetu Audytu zostali powołani: (i) Pan Krzysztof Laskowski jako przewodniczący
Komitetu Audytu oraz (ii) Pan Piotr Żółkiewicz oraz Pan Henryk Gruza jako członkowie Komitetu Audytu.
Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki niezależności, natomiast Pan Piotr Żółkiewicz posiada
wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie, stosownie do
art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, członkiem Komitetu Audytu posiadającym niezbędną wiedzę i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent jest Henryk Gruza.
Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń.
Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin
Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza nie powołała komitetu do spraw wynagrodzeń.
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

Data rozpoczęcia
obecnej kadencji

Data wygaśnięcia
obecnej kadencji

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

21 lutego 2018 r.

21 lutego 2021 r.

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
Warszawa

Członek Rady
Nadzorczej

21 lutego 2018 r.

21 lutego 2021 r.

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
Warszawa

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

21 lutego 2018 r.

21 lutego 2021 r.

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
Warszawa

Członek Rady
Nadzorczej

21 lutego 2018 r.

21 lutego 2021 r.

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
Warszawa

21 lutego 2018 r.

21 lutego 2021 r.

Wiek

Stanowisko

Mariusz Ryszard
Gromek

57

Piotr Żółkiewicz

35

Krzysztof Adam
Laskowski

38

Henryk Gruza

56

Grzegorz Miroński

50

Członek Rady
Nadzorczej

Adres miejsca pracy

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
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, tj. za rok 2020.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej
Poniżej przedstawiono krótkie opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obecnych członków Rady
Nadzorczej.
Mariusz Ryszard Gromek
Pan Mariusz Ryszard Gromek pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Ukończył studia w Szkole
Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Pełnił funkcję prezesa zarządu
spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych między innymi: NOMI SA i Cersanit SA.
Jest specjalistą od budowy i nadzoru dużych organizacji przemysłowych i handlowych. Przez wiele lat był
przewodniczącym Rady Nadzorczej Barlinek SA – największej na świecie firmy produkującej naturalne podłogi
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drewniane, posiadającej zakłady produkcyjne w 5 krajach i eksportującej swoje wyroby do ponad 50 państw.
Posiada doświadczenie we współpracy z dużymi branżowymi partnerami zagranicznymi i funduszami
inwestycyjnymi.
Piotr Żółkiewicz
Pan Piotr Żółkiewicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Piotr Żółkiewicz posiada 15-letnie
doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie.
Karierę rozpoczynał jako inwestor indywidualny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez wiele
lat był dyrektorem w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem, Europroject
Management Consulting oraz spółkom z Grupy Eko Park. W latach 2009-2015 współtworzył sukces giełdowy
spółki Medicalgorithmics, jako jej wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów i zarządzania operacyjnego
(CFO & COO). Jest twórcą funduszu inwestycyjnego Żółkiewicz & Partners. Od sierpnia 2015 roku pełni funkcję
członka rady nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Ze Spółką jest związany od czerwca 2017 roku.
Krzysztof Adam Laskowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych.
Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć w sektorach: stalowym,
nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie
inwestycji: od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Przy pomocy zespołu
młodszych prawników zapewnia klientom LSW kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółek
handlowych. Zasiada w radach nadzorczych firm Rochstar S.A., OncoArendi Therapeutics SA, Adiuvo
Investments S.A., Airway Medix S.A., Cambridge Chocolate Technologies Polska S.A.
Henryk Gruza
Pan Henryk Gruza pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W 2000
r. obronił doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN. W latach 2000-2005 pracował w Dziale Badań i
Rozwoju API w spółce Ipochem sp. z o.o. Następnie w latach 2005-2012 w Temapharm sp. z o.o. pełnił funkcję
Członka Zarządu oraz Dyrektora Badań i Rozwoju. Od 2013 r. do 2015 r. był Dyrektorem Badań i Rozwoju API
w Polpharma S.A. Od 2015 r. pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w spółce Sensilab Polska sp.
z o.o. S.K.A. Ponadto, począwszy od 2012 r. jest wspólnikiem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu FDFPHARMA
sp z. o.o.
Grzegorz Miroński
Pan Grzegorz Miroński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w
Kielcach. Wieloletnia działalność zawodowa Pana Grzegorza Mirońskiego obejmuje m.in. obsługę podmiotów
gospodarczych, w tym także notowanych na GPW. Współpracował miedzy innymi ze spółkami Echo Investment
S.A., Mitex S.A., Cersanit S.A. czy Synthos S.A. Ponadto jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i
prywatnych.
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.
Pełniona funkcja

Czy obecnie pełni
funkcję?

Synthos S.A.

członek rady nadzorczej

nie

North Food Polska S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Nazwa podmiotu
Mariusz Ryszard Gromek

członek rady nadzorczej

nie

członek komisji rewizyjnej

tak

Barlinek S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Life Flow sp. z o.o.

członek rady nadzorczej

tak

Żółkiewicz & Partners sp. z o.o

prezes zarządu, wspólnik

tak

Medicalgorithmics S.A.

akcjonariusz/członek rady
nadzorczej

tak

Nanovelos S.A.
Klub Sportowy Cersanit

Piotr Żółkiewicz
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Krzysztof Adam Laskowski

Medicalgorithmics S.A.

wiceprezes zarządu do spraw
finansowych i operacyjnych

nie

Stalica Trading Limited*

członek rady dyrektorów

nie

Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum
S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Watchout sp. z o.o.

prezes zarządu

nie

Vascular Surgery Clinic sp. z o.o.

prezes zarządu

tak

wspólnik

nie

SPV Projekty Warszawskie sp. z o.o.

prezes zarządu

nie

Sfumato Arte Investments sp. z o.o.

wspólnik

tak

Sfumato – Gustave Dore sp. z o.o.

prezes zarządu

tak

Rochstar S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Rochstar Events S.A. w upadłości
układowej**

członek rady nadzorczej

tak

Południowo Afrykańskie Towarzystwo
Handlowe S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Nutra sp. z o.o.

członek rady nadzorczej

tak

LSW Twenty Four sp. z o.o.

prezes zarządu

tak

LSW Twenty Five sp. z o.o.

prezes zarządu

nie

LSW Thirteen sp. z o.o.

wspólnik

tak

LSW sp. z o.o.

wspólnik

tak

Loving Vincent sp. z o.o.

wspólnik

nie

Technofer sp. z o.o.

wspólnik

nie

Live Twelve sp. z o.o.

wspólnik/prokurent

nie/tak

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp.k.

wspólnik/prokurent

tak

Legia Warszawa S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Legia Warszawa Sekcja Koszykówki
S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Legia Holding sp. z o.o.

wspólnik/prezes zarządu

nie

LOG Partners sp. z o.o. w likwidacji***

Legia Finance sp. z o.o.
HW Pietrzak Holding S.A. w upadłości
likwidacyjnej****
Fundacja Warsaw Sports Group
Essenoids sp. z o.o.
Econ sp. z o.o. w
likwidacji*****(dawniej LSW Fourteen
sp. z o.o.)

prezes zarządu

nie

członek rady nadzorczej

nie

członek rady fundacji

tak

członek rady nadzorczej

nie

wspólnik

nie

wspólnik

nie

członek rady nadzorczej

nie

wspólnik

tak

Carocelle S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Cambridge Chocolate Technologies S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Amida S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Airway Medics S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Airway Medics Bis sp. z o.o.******

prezes zarządu

nie

Adiuvo sp. z o.o.

prezes zarządu

tak

Adiuvo Investments S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Henryk Gruza

FDFPHARMA sp. z o.o.

wspólnik/prezes zarządu

tak

Grzegorz Miroński

Ustra S.A.*******

członek rady nadzorczej

nie

Early Stage sp. z o.o.
Claims Handling System S.A.
CH Lublin sp. z o.o.
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Synthos S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Sklepy Komfort S.A.

członek rady nadzorczej

tak

North Food S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Megastore.pl S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Magellan Sanitary Tech S.A. w
likwidacji********

członek rady nadzorczej

tak

FTF Galleon S.A.

członek rady nadzorczej

tak

FTF Columbus S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Cersanit S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Barlinek S.A.

członek rady nadzorczej

tak

* W lipcu 2016 r. spółka Stalica Trading Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, złożyła do tamtejszego rejestru dokumenty likwidacyjne w
związku z brakiem celu dalszego działania.
** Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w dniu 4
września 2015 r. W dniu 27 stycznia 2017 r. wierzyciele opowiedzieli się za przyjęciem układu zaproponowanego przez Spółkę.
*** Podmiot został wykreślony z KRS w dniu 11.09.2017 r. Otwarcie likwidacji - uchwała o rozwiązaniu spółki LOG Partners s p. z o.o.,
otwarciu likwidacji, powołaniu likwidatora z dnia 24.03.017 r.
**** Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika zostało wszczęte postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. wydanym
przez Sad Rejonowy w Katowicach
***** Podmiot został wykreślony z KRS w dniu 15.05.2017 r. Otwarcie likwidacji - uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia tej spółki z dnia
02.10.2015 r.
****** Podmiot został wykreślony z KRS w dniu 16.01.2014 r. bez postępowania likwidacyjnego.
******* Podmiot został wykreślony z KRS w dniu 3.07.2017 r. wskutek połączenia ze spółką FTF Columbus S.A.
******** Magellan Sanitary Tech S.A. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie nie rozwinęła w pełni zakładanej działalności, z uwagi na to, że
projekt, dla którego została utworzona nie wszedł w fazę realizacji, wobec czego w dniu 8 grudnia 2016 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie
tej spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.

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.
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 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;



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 żadne powiązania rodzinne między członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w innych spółkach
Poza wyjątkami opisanymi powyżej (zob. „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.
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Konflikt interesów
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. Na Datę Prospektu Stanisław
Wiesław Pikul pełni funkcję członka Zarządu Emitenta i jest jednocześnie wspólnikiem Spółki Zależnej. (zob.
„Zarząd−Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach” oraz „Rada Nadzorcza−Funkcje pełnione
przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach”).
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. W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi, jak również na Datę
Prospektu, za wyjątkiem transakcji opisanych w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”, 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 wynagrodzeń za pełnienie funkcji
w organach Spółki lub świadczeniem usług na rzecz Spółki, opisanymi w niniejszym rozdziale.
Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy
których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej
Na Datę Prospektu zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 25 stycznia 2017 r. akcjonariusze posiadający więcej
niż 20% Akcji są uprawnieni do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższa umowa została opisana
w rozdziale „Znaczni Akcjonariusze” podrozdziale „Kontrola nad Spółką - Umowy inwestycyjne - Umowa
inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2014 r.” Za wyjątkiem powyższego, na Datę Prospektu nie istniały żadne umowy
ani porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami Spółki, klientami, dostawcami ani innymi podmiotami, na
podstawie których jakikolwiek członek Zarządu zostałby powołany w skład Zarządu.
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.
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:
Imię i nazwisko

Liczba akcji

% kapitału zakładowego/
% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu

Marcin Szumowski

1.189.500

10,2% / 10,41%

11. 895,00

w tym bezpośrednio

51.000

0,44% / 0,75%

510,00

w tym pośrednio poprzez Szumowski Investments sp. z
o.o.

1.138.500

9,76% / 9,66%

11.385,00

Stanisław Wiesław Pikul

826.250

7,08% / 8.61%

8.262,50

Sławomir Piotr Broniarek

34.000

0,29% / 0,50%

340,00

Wartość nominalna
Akcji (w PLN)

Na Datę Prospektu obecni członkowie zarządu Emitenta zawarli umowy uczestnictwa w programie
motywacyjnym uprawniające do objęcia warrantów warranty zamiennych na akcje przyznane na podstawie I
Programu Motywacyjnego opisanego w rozdziale „Ogólne informacje o Emitencie” podrozdziale „Kapitał
zakładowy – I Program Motywacyjny”: Pan Sławomir Piotr Broniarek zawarł umowę uczestnictwa w programie
motywacyjnym uprawniające do objęcia w 6.000 warrantów zamiennych na akcje, Pan Stanisław Wiesław Pikul
zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniające do objęcia 8.500 warrantów zamiennych
na akcje, Pan Marcin Jan Szumowski zawarł umowę uczestnictwa w programie motywacyjnym uprawniające do
objęcia 8.500 warrantów zamiennych na akcje. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane w ramach I Programu
Motywacyjnego uprawniają do objęcia akcji serii E po cenie emisyjnej 13,80 zł za jedną akcję serii E. W związku
z powyższym może występować rozbieżność pomiędzy Ceną Akcji Oferowanych a faktycznymi kosztami
gotówkowymi, które zostaną poniesione na objęcie akcji serii E przez członków Zarządu. Powyższa rozbieżność
wynika ze specyfiki programów motywacyjnych, wobec czego, aby w pełni zrealizować zamierzone cele I
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Programu Motywacyjnego, cena emisyjna akcji serii E została ustalona na preferencyjnym poziomie 13,80 PLN
za jedną akcję serii E. Ponadto, w okresie ostatnich 12 miesięcy od Daty Prospektu obecni członkowie Zarządu i
Rady Nadzorczej Spółki nie nabywali akcji Spółki.
Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie likwidacji
Za wyjątkiem wskazanych powyżej w tabeli na Datę Prospektu, 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.
Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu
Zgodnie ze Statutem, zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta ustala Rada Nadzorcza.
Wysokość wynagrodzenia oraz wartość świadczeń niepieniężnych członków Zarządu w 2017 roku
Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych i należnych obecnym członkom Zarządu przez Grupę za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok obrotowy 2017, wyniosła 938.397 PLN.
Na Datę Prospektu w Spółce i w Spółce Zależnej nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone
przysługujące członkom Zarządu. Spółka i Spółka Zależna nie przyznała także członkom Zarządu świadczeń w
naturze za usługi świadczone przez członków Zarządu na rzecz Spółki i Spółki Zależnej za ostatni pełny rok
obrotowy.
W związku z tym, że członkowie Zarządu nie świadczą pracy na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, nie
istnieją świadczenia wypłacane członkom Zarządu w chwili rozwiązania stosunku pracy, w szczególności
członkowie Zarządu nie świadczą usług na rzecz Spółki na podstawie jakichkolwiek umów. Członkowie Zarządu
pełnią funkcje na podstawie powołania.
W tabelach poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez obecnych członków Zarządu
od Emitenta i Spółki Zależnej:
Wynagrodzenie otrzymane
od Grupy za rok 2017
(PLN brutto) za rok
Marcin Jan Szumowski

367.200

Stanisław Wiesław Pikul

379.197*

Sławomir Piotr Broniarek

192.000

Łącznie

938.397

* w tym wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę Zależną
Źródło: Emitent

W ocenie Emitenta, wysokość wynagrodzenia wypłaconego obecnym członkom Zarządu w 2017 r. jest adekwatna
do zakresu obowiązków i jakości sprawowanych w Spółce funkcji.
Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Zgodnie z postanowieniami Statutu, członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać za wykonanie swoich czynności
wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Na Datę Prospektu, obecnym członkom Rady Nadzorczej
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) a przewodniczącemu Rady
Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1.500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych), przyznane uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 r. Wynagrodzenie obecnych członków Rady
Nadzorczej delegowanych na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować
swoich czynności, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych i należnych obecnym członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę za
ostatni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2017, wyniosła 21.000 PLN.
Na Datę Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone przysługujące obecnym
członkom Rady Nadzorczej.
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Spółka nie przyznała członkom Rady Nadzorczej świadczeń w naturze za usługi świadczone przez członków Rady
Nadzorczej na rzecz Spółki za ostatni pełny rok obrotowy.
W związku z tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie świadczą pracy na rzecz Spółki na podstawie stosunku
pracy, nie istnieją świadczenia wypłacane członkom Rady Nadzorczej w chwili rozwiązania stosunku pracy,
w szczególności członkowie Zarządu nie świadczą usług na rzecz Spółki na podstawie umów.
Wartość wynagrodzeń wypłaconych obecnym członkom Rady Nadzorczej poszczególnym z tytułu udziału
w posiedzeniu Rady Nadzorczej na Datę Prospektu przedstawia się następująco:
Wynagrodzenie otrzymane
od Spółki za rok 2017
Imię i nazwisko

(PLN brutto)

Mariusz Gromek

6.000

Piotr Zółkiewicz

6.000

Krzysztof Laskowski

9.000

Henryk Gruza*

0

Grzegorz Miroński*

0

Łącznie

21.000

** Pan Henryk Gruza oraz oraz Pan Grzegorz Miroński zostali powołani do sładu Rady Nadzorczej w dniu 21 lutego 2018 r.
Źródło: Emitent

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w 2017 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia
od Spółki z tytułu usług świadczonych na podstawie jakichkolwiek umów.
W ocenie Emitenta, wysokość wynagrodzenia wypłaconego obecnym członkom Rady Nadzorczej w 2017 r. jest
adekwatna do zakresu obowiązków i jakości sprawowanych w Spółce funkcji oraz do posiadanej wiedzy i
umiejętności członków Rady Nadzorczej. Ponadto, Emitent rozważy zmianę wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej.
Ponadto, w ocenie Emitenta, biorąc pod uwagę charakter działalności Emitenta, zakres obowiązków
i odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej (członkowie niezależni i posiadający określone kwalifikacje),
obecnie ustalone wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest adekwatne do zakresu ich obowiązków
i odpowiedzialności.
Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Zgodnie z Regulaminem GPW spółki notowane na rynku równoległym 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 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 następujących:
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Szczegółowa zasada I.Z.1.3. – schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków
zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasady I.Z.1.3 w związku z niestosowaniem przez Spółkę szczegółowej
zasady II.Z.1.


Szczegółowa zasada I.Z.1.8. – zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat
działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.

Spółka wskazuje, że zamierza prezentować dane za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym
przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Spółka wskazuje jednak, że w związku z przekształceniem w
2016 r. sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF UE i zaprzestaniem sporządzania przez Spółkę sprawozdań
finansowych zgodnych z PSR, w pierwszym roku notowania Akcji na GPW, na stronie internetowej Spółki
dostępne będą jedynie dane finansowe za ostatnie 3 lata działalności, zgodnie ze Skonsolidowanym Rocznym
Sprawozdaniem Finansowym.


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

Emitent nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo
ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Emitenta.
Emitent będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz
udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu obrad
Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Emitenta zapisu przebiegu obrad
Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie
przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej
Emitenta. W ocenie Emitenta również forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń zapewnia wysoki
stopień transparentności oraz ochrony praw wszystkich akcjonariuszy Emitenta.


Zasada I.Z.2 - Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub
mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również
spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub
charakter i zakres prowadzonej działalności.

Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, a struktura akcjonariatu
Spółki lub charakter i zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za stosowaniem tej zasady. Spółka
zamierza częściowo stosować powyższą zasadę. Spółka będzie posiadała anglojęzyczną wersję korporacyjnej
strony internetowej, jednakże zakres zamieszczanych informacji jest węższy, aniżeli wynika to z powyższej
zasady. Spółka nie może zagwarantować, że wszystkie wskazane w zasadzie informacje zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Spółki w języku angielskim. Jednocześnie Spółka dokłada starań aby strona internetowa w
języku angielskim była dostępna w możliwie najszerszym zakresie.


Rekomendacja II.R.2 – Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady
nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów,
między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

Spółka na Datę Prospektu nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie
Nadzorczej. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, prowadząc jednocześnie politykę, zgodnie z
którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie
zawodowe i wykształcenie. Jednocześnie Spółka nie ma wpływu na skład organów.


Szczegółowa zasada 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.


Zasada II.Z.10 Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza
sporządza i przedstawia określone sprawozdania i oceny zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu.

Spółka wyłącza zastosowanie powyższej zasady, w zakresie, w jakim odnosi się do oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. W Spółce nie funkcjonuje
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ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance czy funkcja audytu zewnętrznego.
Na Datę Prospektu zadania te wykonuje Zarząd Spółki i w ocenie Spółki takie rozwiązanie jest stosowne
i adekwatne do obecnego etapu rozwoju i skali działalności Spółki oraz zapewnia efektywne zarządzanie.


Zasada III.Z.1 Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

W ocenie Spółki z uwagi na obecny etap rozwoju i skalę działalności Spółki nie jest konieczne wdrożenie
i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego.


Zasada 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.

Na Datę Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza
przestrzegać powyższej zasady.


Zasada 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.

Na Datę Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza
przestrzegać powyższej zasady.


Zasada 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.

Na Datę Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza
przestrzegać powyższej zasady.


Rekomendacja 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.

Spółka wskazuje, że zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej będzie pociągać niewspółmierne
do potencjalnego zainteresowania akcjonariuszy taką możliwością koszty oraz inne zasoby Spółki. W związku
z tym Spółka nie planuje przeprowadzania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.


Zasada 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 przewiduje możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego
Zgromadzenia, w tym w szczególności transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji
w czasie rzeczywistym. Zdaniem Spółki powyższe wiąże się z zagrożeniami prawidłowego i sprawnego
przeprowadzania Walnego Zgromadzenia o naturze prawnej i technicznej. W ocenie Spółki istnieje wysokie
ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa takiego rodzaju komunikacji, jak również wystąpienia zakłóceń technicznych.
Ponadto, Spółka nie dysponuje stosownym zapleczem organizacyjno-technicznym umożliwiającym wdrożenie
powyższej zasady. Co więcej, wdrożenie tej zasady obciążyłoby Spółkę dodatkowymi, wysokimi kosztami. Z
uwagi na powyższe, Spółka nie będzie stosować powyższej rekomendacji.


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

Spółka nie przewiduje możliwości obecności przedstawicieli mediów podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
W ocenie Emitenta, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie
o Raportach, w sposób wystarczający, regulują realizowanie przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych
dotyczących jawności i transparentności obrad Walnego Zgromadzenia, jak również spraw stanowiących jego
przedmiot.
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Zasada VI.R.1 Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno
wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Na Datę Prospektu Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń, jednak dążeniem Emitenta jest przyjęcie
odpowiedniej polityki wynagrodzeń członków organów spółki w ciągu 6 miesięcy po dopuszczeniu Akcji
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. Obecnie wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza, zaś w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej - Walne Zgromadzenie Spółki.


Zasada VI.R.2 - Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami
krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna
uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Na Datę Prospektu Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń, jednak dążeniem Emitenta jest przyjęcie
odpowiedniej polityki wynagrodzeń członków organów spółki. Obecnie wynagrodzenia dla poszczególnych
członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zaś w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej - Walne
Zgromadzenie Spółki.


Zasada VI.R.3 - Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie
jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.


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

Na Datę Prospektu Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń, jednak dążeniem Emitenta jest przyjęcie
odpowiedniej polityki wynagrodzeń członków organów spółki. Obecnie wynagrodzenia dla poszczególnych
członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zaś w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej - Walne
Zgromadzenie Spółki.
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE
Znaczni Akcjonariusze
Poniższa tabela przedstawia Znacznych Akcjonariuszy 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)

% kapitału/głosów

%
kapitału/głosów
po
przeprowadzeni
u Oferty i
dopuszczeniu
akcji do obrotu
na GPW*

%
kapitału/głosó
w po
przeprowadze
niu Oferty i
dopuszczeniu
akcji do
obrotu na
GPW**

Adam Gołębiowski

799.000

7.990,00

6,85% / 8,29%

6,56%

5,84%

Jakub Gołąb

816.000

8.160,00

6,99% / 8,54%

6,70%

5,96%

Stanisław Pikul

826.250

8.262,50

7,08% / 8,61%

6,78%

6,04%

Marcin Szumowski

1.189.500

11.895,00

10,20% / 10,41%

9,77%

8,70%

w tym bezpośrednio

51.000

510,00

0,44% / 0,75%

0,41%

0,37%

1.138.500

11.385,00

9,76% / 9,66%

9,35%

8,32%

New Europe Ventures
LLC***

764.500

7.645,00

6,55% / 5,65%

6,28%

5,59%

Piotr Jeleński

611.500

6.115,00

5,24% / 4,52%

5,02%

4,47%

4.135.000

41.350,00

35,43% / 30,54%

33,97%

30,24%

9.141.750

91.417,50

77,90% / 79.74%

75,08%

66,84%

w tym pośrednio poprzez
Szumowski Investments sp. z
o.o.

IPOPEMA 112 FIZ
Aktywów
Niepublicznych****
Ogółem

* przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 500.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez inwestorów 500.000 Akcji Oferowanych
w Ofercie oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 12.170.000 Akcji.
** przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 2.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez inwestorów 2.000.000 Akcji
Oferowanych w Ofercie oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 13.670.000 Akcji.
*** Partnerami (wspólnikami) New Europe Ventures LLC są Pan Marcin Jasiński oraz Pan Andrew Rasiej, niebędący akcjonariuszami ani
członkami organów Spółki.
**** Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani akcjonariusze Spółki nie posiadają certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA 112
FIZ Aktywów Niepublicznych. Właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych ten fundusz jest FTF Columbus S.A., której
właścicielem jest Michał Andrzej Sołowow.
Źródło: Spółka

Kontrola nad Spółką
Na Datę Prospektu Spółka nie jest bezpośrednio kontrolowana przez któregokolwiek z akcjonariuszy.
Podmiotami mającymi znaczny wpływ na spółkę są Znaczni Akcjonariusze w tym IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych (IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada podmiotu dominującego
w rozumieniu przepisów prawa).
Kodeks Spółek Handlowych przewiduje szereg instytucji, których celem jest zapobieganie nadużywaniu pozycji
dominującej w spółce akcyjnej. Do katalogu tych instytucji należy m.in. prawo do zaskarżania uchwał Walnego
Zgromadzenia, zwoływania Walnego Zgromadzenia i składania wniosków o umieszczenie określonych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu
oddzielnymi grupami czy zakaz wydawania wiążących poleceń członkom Zarządu. Także Ustawa o Ofercie
Publicznej zawiera pewne mechanizmy, które chronią akcjonariuszy mniejszościowych, w tym w szczególności
prawo do żądania zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonej sprawy, jak również obowiązki
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ujawniania stanu posiadania akcji spółki publicznej czy szczególne obowiązki podmiotów przekraczających
określone progi liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, w tym obowiązki związane
z ogłaszaniem wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji (zob. „Prawa i obowiązki związane
z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie”).
Umowy inwestycyjne
Umowa inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2013 r.
Spółka zawarła umowę o dofinansowanie z inwestorami prywatnymi: New Europe Ventures LLC, spółką
utworzoną i działającą zgodnie z prawem Stanu Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, Piotrem Jeleńskim, Rafałem
Janczykiem oraz Tomaszem Mularczykiem. W wyniku tzw. pierwszej rundy finasowania, połączonej z konwersją
pożyczki od Szumowski Investments Spółka Komandytowo-Akcyjna, Spółka pozyskała finansowanie na
prowadzenie dalszej działalności w wysokości 3.450.000 złotych. Umowa zawiera standardowe postanowienia
dotyczące zobowiązania inwestorów do przekazania dofinansowania na prowadzenie dalszej działalności
badawczej Spółki w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W wykonaniu
umowy New Europe Ventures LLC objęła 27 udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny w wysokości
810.000,00 PLN; Piotr Jeleński objął 33 udziały w Spółce w zamian za wkład pieniężny w wysokości 990.000,00
PLN; Rafał Janczyk objął 16 udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny w wysokości 480.000,00 PLN,
Tomasz Mularczyk objął 14 udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny w wysokości 420.000,00 PLN.
Ponadto, w umowie Spółka zobowiązała się, że na wypadek emisji dłużnych papierów wartościowych, sprzedaży
lub obciążenia przysługujących jej praw własności intelektualnych lub zaciągnięcia dodatkowego zadłużenia
konieczne będzie uzyskanie zgody pozostałych stron umowy (tj. New Europe Ventures LLC, Piotra Jeleńskiego,
Rafała Janczyka oraz Tomasza Mularczyka). W umowie zawarto również postanowienie dotyczące zawarcia w
przyszłości umów opcji kupna z kluczowymi pracownikami Spółki na podstawie którego kluczowi
współpracownicy Spółki m.in. Adam Gołębiowski, Jakub Gołąb, Jacek Olczak, Stanisław Pikul i inni
współpracownicy, którzy zostaną określeni w przyszłości jako kluczowi dla Spółki, będą upoważnieni do objęcia
nowych 30 udziałów w kapitale zakładowym Spółki za cenę emisyjną w wysokości 50 złotych za udział nie później
niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Na Datę Prospektu prawo do objęcia 30 udziałów zostało już w całości zrealizowane.
Ponadto w umowie zastrzeżono na rzecz Spółki opcję kupna udziałów należących do kluczowych
współpracowników tj. Adama Gołębiowskiego, Jakuba Gołąb, Jacka Olczak lub Stanisława Pikul dla Spółki na
wypadek naruszenia zakazu konkurencji przez wyżej wymienione osoby za cenę nominalną w wysokości 50
złotych za 1 udział. W związku z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną i wejściem przez spółkę
przekształconą w prawa i obowiązki spółki przekształcanej, umowa pozostaje ważna. Jednakże, umowa jest
realizowana z uwzględnieniem specyfiki spółki akcyjnej.
Umowa inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2014 r.
Spółka zawarła umowę o dofinansowanie z inwestorami prywatnymi. Umowa zastąpiła postanowienia umowy
inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2013 r. W wykonaniu zawartej umowy inwestor instytucjonalny – IPOPEMA 112
FIZ Aktywów Niepublicznych wpłacił 10.250.000 złotych w zamian za objęcie 205 nowoutworzonych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym. Pozostałe 45 nowoutworzonych udziałów zostało przeznaczone do
objęcia przez inwestorów prywatnych: Rafała Janczyka, New Europe Venture LLC, Piotra Jeleńskiego, Tomasza
Mularczyka oraz Szumowski Investments S-KA, którzy brali udział w poprzedniej, pierwszej rundzie
finansowania oraz wspólnikom i pracownikom Spółki. Zgodnie z umową wspólnicy Spółki zobowiązali się do
zawarcia w przyszłości umów opcji kupna udziałów z kluczowymi pracownikami Spółki do 31 grudnia 2018 r.
Ponadto na podstawie zawartej umowy strony postanowiły powołać radę nadzorczą w Spółce.
W dniu 25 stycznia 2017 r. został zawarty aneks do umowy na podstawie którego dotychczasowej umowie
inwestycyjnej została nadana całkowicie nowa treść. Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D, przyjęcia planu motywacyjnego dla
kluczowych pracowników Spółki oraz uprzywilejowania w zakresie prawa głosu wybranych akcji serii B. Zgodnie
z postanowieniami umowy akcje serii C miały zostać zaoferowane do objęcia przez kluczowych pracowników i
współpracowników Spółki, podczas gdy akcje serii D miały zostać zaoferowane do objęcia przez akcjonariuszy
Spółki oraz nowych inwestorów. W umowie zastrzeżono opcję kupna akcji na rzecz Spółki na wypadek
opuszczenia Spółki przez kluczowych członków Spółki. Ponadto w umowie zastrzeżono ograniczenie zbywania
akcji serii C i D przed wejściem Spółki na giełdę, chyba że nie nastąpi to przed 31 grudnia 2018 r. Wszyscy nowi
akcjonariusze Spółki, którzy objęli akcje spółki w ramach emisji akcji serii C i D przystąpili to umowy
inwestycyjnej.
Umowa Inwestycyjna przestaje obowiązywać w pierwszym dniu notowania Akcji Spółki na GPW.
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Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę
akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty.
Akcjonariusz

Stan na Datę Prospektu

Stan po przeprowadzeniu Oferty*

Stan po przeprowadzeniu Oferty**

Liczba akcji

% głosów na
WZ

Liczba akcji

% głosów na
WZ

Liczba akcji

% głosów na
WZ

Obecni
akcjonariusze

11.670.000

100%

11.670.000

85,37%

11.670.000

95,90%

Nowi
akcjonariusze

-

-

2.000.000

14,63%

500.000

4,10%

11.670.000

100%

13.670.000

100%

12.170.000

100%

Razem

* przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 2.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez inwestorów 2.000.000 Akcji
Oferowanych w Ofercie.
** przy założeniu zaoferowania przez Spółkę 500.000 Akcji Oferowanych w Ofercie oraz objęcia przez inwestorów 500.000 Akcji Oferowanych
w Ofercie.
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Spółka zawierała w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi
w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” („MSR 24”) (Załącznik do
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe
standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z
Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 1).
Spółka zawiera następujące transakcje z podmiotami powiązanymi:


transakcje pomiędzy Spółką a Spółką Zależną;



transakcje pomiędzy Spółką a członkami organów Spółki Zależnej;



transakcje ze Znacznymi Akcjonariuszami i podmiotami powiązanymi Znacznych Akcjonariuszy;



transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi podmiotami powiązanymi z Emitentem były:
OncoArendi Therapeutics LLC (spółka zależna Emitenta), Szumowski Investments sp. z o.o. (podmiot będący
Znacznym Akcjonariuszem Spółki), Trimen Chemicals S.A. (podmiot powiązany z akcjonariuszami Spółki
(Panem Jackiem Olczak, Panem Przemysławem Pilaszek oraz Panem Witoldem Mozga) posiadającymi łącznie
10,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), Pani Monika Kowaleczko-Szumowska (osoba fizyczna
powiązana ze Znacznym Akcjonariuszem - Panem Marcinem Szumowskim) oraz członkowie organów Emitenta.
W niniejszym rozdziale opisano dane na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2017 r. jako możliwe do uzyskania
i najbliższe danym na Datę Prospektu. W okresie przedstawionym w niniejszym rozdziale, Spółka nie zawierała
transakcji nieodpłatnych z podmiotami powiązanymi. Od dnia 31 grudnia 2017 r. do Daty Prospektu Emitent nie
zawierał żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi wykraczających poza normalny zakres
działalności operacyjnej.
Transakcje pomiędzy Spółką a Spółką Zależną
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat transakcji Spółki ze Spółką Zależną we wskazanych okresach
(dane w tys. PLN).
Rok finansowy
zakończony
31 grudnia
Podmiot powiązany

2015 r.

2016 r.

Na dzień
30 czerwca

Na dzień
30 września

Na dzień
31 stycznia

2017

2017

2018

OncoArendi Therapeutics LLC
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych

0

0

0

0

0

Zakupy od podmiotów powiązanych

0

0

0

0

0

Należności od podmiotów powiązanych

0

0

0

0

0

Zobowiązania wobec podmiotów
powiązanych

0

0

0

0

0

- w tym odsetki

0

0

0

0

0

113

0

0

176

0

Wpłaty na kapitał własny OncoArendi
Therapeutics LLC
Źródło: Spółka.

Transakcje ze spółką OncoArendi Therapeutics LLC
Transakcja ze spółką OncoArendi Therapeutics LLC dotyczyła nawiązania współpracy w zakresie opracowywania
innowacyjnych leków w chorobach nowotworowych oraz chorobach o podłożu zapalnym i prowadzących do
włóknienia tkanek, w szczególności chorobach układu oddechowego.
W 2015 roku spółka wpłaciła na kapitał OncoArendi Therapeutics LLC kwotę 30.000 USD. W 2017 roku Spółka
dokonała dwóch dopłat do kapitału OncoArendi Therapeutics LLC na kwoty 15.000 USD i 50.000 USD oraz w
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grudniu 2017 r. udzieliła Spółce Zależnej pożyczki krótkoterminowej na kwotę 50.000 USD, oprocentowanej
5,25% w skali roku na okres do 28 lutego 2018 roku
Umowa o współpracy
W dniu 2 sierpnia 2016 r. Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia programów
badawczych w celu wykrycia i rozwoju nowych leków w leczeniu chorób zapalnych i nowotworowych.
Na podstawie zawartej umowy Spółce przysługują prawa do uzyskania ochrony prawnej na wynalazek
dokonanego w wyniku współpracy Spółki i Spółki Zależnej, w zamian za co Spółka Zależna będzie miała prawo
do korzystania z wynalazku na podstawie bezpłatnej licencji. Umowa została zawarta na okres 5 lat.
Transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami i podmiotami powiązanymi Znacznych Akcjonariuszy
Transakcje ze spółką Szumowski Investments sp. z o.o.
W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi Emitent nie zawierał transakcji ze spółką Szumowski
Investments sp. z o.o., za wyjątkiem umowy pożyczki opisanej poniżej, która dotyczyła czasowego
dofinansowania Emitenta.
Umowa zawarta w dniu 19 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą a Szumowski Investments
sp. z o.o. jako pożyczkodawcą. Przedmiotem umowy jest pożyczka w wysokości 1.000.000 PLN z odsetkami w
wysokości 2 % w skali rocznej, udzielona na okres do dnia 24 maja 2016 r. Pożyczka została spłacona w całości,
wartość odsetek wynosiła 1.917,81 PLN.
Transakcje ze spółką Trimen Chemicals S.A.
W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi Emitent zawierał ze spółką Trimen Chemicals S.A. umowy
dotyczące cesji należności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie badań klinicznych oraz umowy najmu
powierzchni laboratoryjnej. Spółka Trimen Chemicals S.A. jest powiązana z akcjonariuszami Spółki (Panem
Jackiem Olczak, Panem Przemysławem Pilaszek oraz Panem Witoldem Mozga) posiadającymi łącznie 10,70%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umowa cesji należności z długu
Umowa została zawarta w dniu 27 października 2014 r. Na podstawie zawartej umowy spółka Trimen Chemicals
S.A. przeniosła prawa do wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonej syntezy kilkudziesięciu związków do programu
poszukiwania inhibitorów kwaśnej chityznazy ssaków (AMCase) przeprowadzonych przez Trimen Chemicals
S.A. na rzecz Institute of Drug Discovery do wysokości 160.000 USD. W zamian za przeniesienie przez spółkę
Trimen praw do przedmiotowej wierzytelności Emitent zobowiązał się, w wypadku komercjalizacji programu,
wypłacić spółce Trimen Chemicals S.A. wynagrodzenie w wysokości 160.000 USD powiększone o 5% w skali
rocznej skumulowanej pomiędzy datą dokonania cesji (27 października 2014 r.) a datą komercjalizacji jednak nie
dłużej niż do dnia 31.12.2025 r. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Na Datę Prospektu Emitent nie dokonał
komercjalizacji programu, w związku z czym nie był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Trimen
Chemicals S.A.
Zgodnie z posiadaną wiedzą prawa majątkowe dotyczące zakończonych prac wykonanych przez Trimen
Chemicals SA na rzecz Institute of Drug Discovery (IDD), zostały przeniesione przez IDD na Uniwersytet w Yale.
Powyższe dotyczy również zobowiązań względem Trimen Chemicals SA. W rezultacie Uniwersytet w Yale spłacił
Emitentowi scedowaną wierzytelność w wysokości 160.000 USD w dwóch równych ratach po 80.000 USD każda
w 2015 i 2016 r. W konsekwencji Emitent odzyskał pełną kwotę.
Umowa wynajmu powierzchni laboratoryjnej oraz udostępniania aparatury i sprzętu
Umowa najmu została zawarta w dniu 1 lipca 2015 r. Na podstawie zawartej umowy Spółka wynajmuje
laboratorium o powierzchni 270 m2 położone przy ul. Piłsudskiego w Łodzi. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony, jednak wynajmujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Miesięczny czynsz z tytułu najmu wynosi 27.000 PLN powiększony o podatek VAT.
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Rok finansowy
zakończony
31 grudnia
Podmiot powiązany

2015 r.

2016 r.

Na dzień
30 czerwca

Na dzień
30 września

Na dzień
31 stycznia

2017

2017

2018

Trimen Chemicals S.A.
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych
Zakupy od podmiotów powiązanych

0

0

0

0

0

1.147

396

179

269

29

0

0

0

0

0

100

37

73

37

36

0

0

0

0

0

Należności od podmiotów powiązanych
Zobowiązania wobec podmiotów
powiązanych
- w tym odsetki

Źródło: Spółka.Transakcje z Panią Moniką Kowaleczko-Szumowską
W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi transakcje Emitenta z Panią Moniką Kowaleczko-Szumowską
dotyczyły tłumaczenia materiałów prezentacyjnych Emitenta.
Rok finansowy
zakończony
31 grudnia
Podmiot powiązany

2015 r.

2016 r.

Na dzień
30 czerwca

Na dzień
30 września

Na dzień
31 stycznia

2017

2017

2018

Monika Kowaleczko-Szumowska
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych

0

0

0

0

0

Zakupy od podmiotów powiązanych

0

3

1

1

0

Należności od podmiotów powiązanych

0

0

0

0

0

Zobowiązania wobec podmiotów
powiązanych

0

0

0

0

0

- w tym odsetki

0

0

0

0

0

Źródło: Spółka.

Transakcje z pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są członkami kluczowego personelu kierowniczego Spółki w rozumieniu
MSR 24.
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady
Nadzorczej Spółki we wskazanych okresach (dane w tys. PLN).
Rok finansowy
zakończony
31 grudnia
2015
Wynagrodzenie członków Zarządu
Wynagrodzenie członków Rady
Nadzorczej
Razem

2017

Na dzień
30 czerwca

Na dzień
30 września

Na dzień
31 stycznia

2017

2017

2018

1.277

1.149

448

679

67

0

0

0

11

4

1.277

1.149

448

690

71

Źródło: Spółka.
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNYM ZGROMADZENIEM
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. 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 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. W związku z powyższym w okresie poprzedzającym uzyskanie przez Spółkę statusu spółki
publicznej 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 zmienionym Statutem, do chwili dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi znajdują zastosowanie postanowienia ograniczające możliwość rozporządzenia
Akcjami (zob. „Ogólne informacje o Grupie – Kapitał zakładowy – Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami”).
Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na GPW znajduje
się w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”.
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).
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 może zostać wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie
kolejnych 3 miesięcy, licząc od tego dnia.
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. 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 na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki na poczet
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dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. 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 10 lat, począwszy od
dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki do
wypłaty akcjonariuszom. 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.
Poza opisanymi poniżej, nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendą w
przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. W przypadku dochodów z dywidend wypłacanych
nierezydentom w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych, zastosowanie preferencyjnych stawek albo
zwolnienie z podatku zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia
zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ
administracji podatkowej. Podmiotem zobowiązanym do dostarczenia takiego certyfikatu jest podmiot
zagraniczny, który uzyskuje z polskich źródeł odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji służy przede
wszystkim ustaleniu czy płatnik powinien zastosować stawkę bądź zwolnienie ustalone w umowie
międzynarodowej, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. Jeżeli nierezydent udowodni, że
w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję
krajowej stawki podatkowej (włącznie z całkowitym zwolnieniem), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i
zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
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 powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie
kolejnych 3 miesięcy, licząc od tego dnia. 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.
O planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Zarząd ogłasza co najmniej na 4 tygodnie przed
rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty
przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien
przypadać w okresie 7 dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
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 § 106 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 § 106 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.
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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.
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.
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. W takim przypadku udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, uchwały zapadają
bezwzględną większością głosów oddanych.
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, a także akcjonariusze, których akcje mające postać dokumentu
zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie
zostaną odebrane przed zakończeniem tego dnia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki niebędący
akcjonariuszami mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez prawa zabierania głosu. 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) oraz na podstawie
akcji mających postać dokumentu i złożonych w siedzibie Spółki, 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.
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Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki 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 ze 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 Spółki zwołuje, w miarę potrzeby, Zarząd z własnej inicjatywy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać: Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane
oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej dziesięć procent kapitału zakładowego.
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 nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
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,
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treść proponowanych zmian, a w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka
podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego teksu 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.
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.

Zgodnie z §8 Statutu w wersji obowiązującej na Datę Prospektu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy,
oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, także tworzenie funduszy celowych
i decydowanie o przeznaczeniu na nie odpisów z zysku lub z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z §26 zmienionego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.:


rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;



podział zysku lub pokrycie straty;



udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
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postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru;



dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat;



zmiana Statutu;



emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
subskrypcyjnych lub innych papierów wartościowych dających prawo objęcia, nabycia lub złożenia
zapisu na akcje Spółki;



podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;



umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego;



połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki;



tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;



powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;



uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz uchwalanie zmian tego Regulaminu;



ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;



rozwiązanie Spółki.

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 celem wyboru
jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej w zależności od liczby reprezentowanych akcji przez członków tej
odrębnej grupy.
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:
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Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;



akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu;



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.
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.
W przypadku, gdy:


uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje spółki mają być objęte w całości
przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
Spółki celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale;



uchwała stanowi, że nowe akcje Spółki mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze Spółki, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im
akcji;

do podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru nie jest wymagana większość czterech piątych głosów.
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.
Umorzenie Akcji
Zgodnie z §5 Statutu w wersji obowiązującej na Datę Prospektu, mocą uchwały Walnego Zgromadzenia - Akcja
może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Zgodnie z §7 zmienionego Statutu, Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie
dotyczy (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału
zakładowego Spółki.
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.
Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość
wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w
sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między
akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
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Zamiana Akcji
Zgodnie z KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej.
Na podstawie zmienionego Statutu Spółki zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w
okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi.
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.
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
należy przedłożyć Zarządowi na piśmie. 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 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.
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WARUNKI OFERTY
Oferta
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda
(„Akcje Oferowane”), które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia OncoArendi Therapeutics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 roku.
Akcje Oferowane będą stanowić do 14,63% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym
samym do 14,63% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Oferta Akcji Oferowanych przeprowadzana 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 zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na regulowanym (rynku równoległym)
prowadzonym przez GPW nie więcej niż 13.670.000 Akcji w tym: (i) 11.670.000 Akcji Istniejących tj. 1.360.000
akcji imiennych serii A, 8.670.000 akcji imiennych serii B, 340.000 akcji imiennych serii C, 1.300.000 akcji
imiennych serii D (akcje imienne zostaną zamienione na akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji; z chwilą
dematerializacji zostanie również zniesione uprzywilejowanie co do głosu 1.360.000 akcji serii A, 170.000 akcji
serii B oraz 340.000 akcji serii C); oraz (ii) nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji zwykłych
na okaziciela serii F i nie więcej niż 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00498 Warszawa, który będzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na
zasadach określonych w Regulaminie KDPW i w wydanych na jego podstawie Szczegółowych Zasadach Działania
KDPW.
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.
Spółka zwraca uwagę inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby
przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Akcji Oferowanych jest niniejszy Prospekt wraz z zatwierdzonymi
przez KNF i opublikowanymi aneksami do Prospektu.
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 około 10%
wszystkich Akcji Oferowanych



na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone około 90%
wszystkich Akcji Oferowanych.

Emitent w porozumieniu z Oferującym zastrzega sobie prawo zmiany tych proporcji do dnia ustalenia Ceny
Ostatecznej Akcji Oferowanych i liczby ostatecznej Akcji Oferowanych.
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 zostanie ustalona w uzgodnieniu z Oferującym 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
podwyższony kapitał zakładowy Spółki) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia,
o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 2.000.000 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 spowoduje konieczność dokonania redukcji
zapisów, która może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, gdyby Emitent nie skorzystał
z uprawnienia z art. 432 § 4 KSH.
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Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego nie później
niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych. Informacja o niedojściu emisji
Akcji Oferowanych do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu aktualizującego,
w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. stosownie do art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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.
Do uczestnictwa w budowie Księgi Popytu uprawnieni będą Inwestorzy Instytucjonalni, którzy otrzymali
od Oferującego 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.
Podmioty koordynujące lub przeprowadzające ofertę Akcji Oferowanych
Podmiotem koordynującym Ofertę jest 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 13.500.000,00 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/.
Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym
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.
Oferujący zamierza stworzyć 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 publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do
Prospektu, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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 16 marca 2018 roku

publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną (przy założeniu, że
zatwierdzenie aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną nastąpi nie później niż 16 marca 2018
roku)

19 – 27 marca 2018 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 27 marca 2018 roku do godziny 23:59)

19 marca 2018 roku

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych

28 marca 2018 roku

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

29 marca - 3 kwietnia
2018 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

4 kwietnia 2018 roku

przydział Akcji Oferowanych

Około 2 tygodni od
przydziału Akcji
Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących
i Praw do Akcji na rynku regulowanym
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Około 1 miesiąca od
przydziału Akcji
Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych na rynku
regulowanym

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki, uwzględnione
w niniejszym harmonogramie, 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 aneksu do Prospektu (po jego uprzednim
zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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 zmianie ulegnie termin
zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, odpowiedni komunikat aktualizujący
zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w przeddzień upływu terminu.
Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi
Popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym 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.
Warunki odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia
Odwołanie Oferty
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może odwołać Ofertę, bez podawania przyczyn. Odwołanie
Oferty nie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku
regulowanym. W przypadku odwołania Oferty Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Istniejących do
obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW, o ile będzie spełniał wymogi
określone Regulaminem GPW. Na Datę Prospektu, w przypadku Akcji Istniejących, Emitent spełnia te wymogi,
zarówno w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia.
W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta
do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie
komunikatu aktualizującego w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.
Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia 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 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) gdy wynik procesu budowy Księgi Popytu lub zapisów
okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, tj. nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów
lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym lub gdy wystąpi
ryzyko niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu na rynku regulowanym; (vi) nagłe
i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki; lub (vii)
wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a Oferującym o oferowanie Akcji Oferowanych.
Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji
Istniejących do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie
podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, 52 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
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dokonane płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 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 Oferującym
może ponownie przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka w
uzgodnieniu z Oferującym 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 łącznie z informacją o zawieszeniu Oferty, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej,
tj. w formie aneksu do 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 Akcji Oferowanych. W tym przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie
aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks 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 dłuższym, niż 2 dni od
dnia udostępnienia aneksu do Prospektu lub w terminie dłuższym, o ile zostanie to wskazane w aneksie. Jeżeli
zapisy oraz dokonane wpłaty zostaną uznane za nieważne, w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia aneksu dokonany
zostanie zwrot uiszczonych wpłat.
Niedojście Oferty do skutku
Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:


Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty; lub



Zarząd nie złoży w 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; lub



niezłożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału
zakładowego, o którym mowa w art. 310 KSH;



nieobjęcia zapisem i nieopłacenia należycie co najmniej 500.000 Akcji Oferowanych na dzień
zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Prospekcie.

Na mocy Uchwały w Sprawie Podwyższenia Zarząd Spółki został upoważniony do określenia Ostatecznej Liczby
Akcji Oferowanych 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 Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Oferty, i subskrybowania przez
inwestorów mniejszej liczby Akcji Oferowanych, 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 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych, uzależniona jest
także od złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia określającego ostateczną sumę, o jaką ma zostać
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podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie
wysokości kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Oferowanych 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 spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji
Oferowanych i tym samym niedojście emisji Akcji Oferowanych do skutku.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych 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
PDA z KDPW. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat stanowić będzie iloczyn liczby Praw do Akcji
znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora oraz Ceny Akcji Oferowanych. W przypadku,
gdy Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych przekroczy Cenę Maksymalną, kwota
zwracanych środków dla wszystkich inwestorów obliczona zostanie w oparciu o Cenę Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Instytucjonalnych.
Cena Maksymalna
Spółka w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną dla Akcji Oferowanych na potrzeby składania
zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. W związku z ustaleniem Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF
z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Aneks do
Prospektu zawierający informację o Cenie Maksymalnej zostanie udostępniony niezwłocznie po zatwierdzeniu
przez KNF, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili jego zatwierdzenia.
Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny
przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie.
Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród Inwestorów
Instytucjonalnych. W okresie trwania budowy księgi popytu inwestorzy będą składać deklaracje popytu oparte na
dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na które zgłoszony jest popyt oraz cenie.
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych
Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali ostateczną cenę Akcji Oferowanych („Cena Akcji Oferowanych”)
na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych („Księga
Popytu”).
Cena Akcji Oferowanych będzie spełniać poniższe kryteria:


cena dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie większa niż Cena Maksymalna;



cena dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie niższym lub wyższym niż
Cena Maksymalna;



w sytuacji, gdy cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena
Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej cenie dla Inwestorów
Instytucjonalnych.

Informacja odnośnie ustalonej Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art.
54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt oraz w trybie
określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis przed
przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty
Spółka w porozumieniu z Oferującym ustali odpowiednio ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną
zaoferowane w Ofercie („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”), najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji
Oferowanych.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu z Oferującym 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
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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 2.000.000 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 spowoduje konieczność dokonania redukcji
zapisów, która może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, gdyby Emitent nie skorzystał
z uprawnienia z art. 432 § 4 KSH.
Informacja odnośnie ustalonej Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości
w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt oraz w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis przed
przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje
uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie,
w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o Ostatecznej Liczbie Akcji
Oferowanych.
Zasady składania zapisów oraz płatności na Akcje Oferowane
Inwestorzy Indywidualni
Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w wybranych placówkach firm inwestycyjnych, których
lista będzie udostępniona na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Oferującego (www. trigon.pl).
.

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane na formularzach dostępnych w firmach inwestycyjnych
przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Złożenie zapisu oznacza, że potencjalny Inwestor:


zapoznał się z treścią Prospektu i go zaakceptował;



wyraził zgodę na brzmienie Statutu Spółki;



wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazał w formularzu zapisu;



wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty
oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami.

Jednocześnie potencjalny Inwestor Indywidualny składający zapis jest zobowiązany do podania informacji
wymaganych w formularzu zapisu oraz do upoważnienia podmiotu 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 Oferującego i Spółki do
otrzymania takich informacji.
Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez
jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 Akcji Oferowanych, ale nie więcej niż 50.000
Akcji Oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 50.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie
uznawany za zapis złożony na 50.000 Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w
transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej.
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
inwestycyjnym. 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.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych powyżej przypadków,
kiedy Inwestorowi Indywidualnemu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu,
zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego
zapisu następuje przez złożenie oświadczenia na piśmie w firmie inwestycyjnej, w której złożył zapis, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu lub informacji o ostatecznej
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cenie lub ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, zapis nie może zawierać żadnych zastrzeżeń. Złożony
zapis wiąże składającego zapis Inwestora Indywidualnego do momentu przydziału Akcji Oferowanych bądź
odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty.
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 jest nieważny.
Sposób traktowania przy przydziale zapisów nie może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot
lub za pośrednictwem jakiego podmiotu jest on dokonywany.
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 zbudowanej Księgi Popytu, po zakończeniu procesu jej budowania, Spółka, w porozumieniu
z Oferującym, dokona 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. W przypadku dokonania zapisu 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.
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.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek
zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia
odstąpienia od przeprowadzenia ramach Oferty.
Prospekt nie zawiera informacji o Cenie Akcji Oferowanych jak również o Ostatecznej Liczbie Akcji
Oferowanych. Stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis przed
przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiednio informacji o Cenie Akcji Oferowanych lub o Ostatecznej
Liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu
przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości
odpowiednio informacji o Cenie Akcji Oferowanych lub o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych. Przy
założeniu, że harmonogram i konstrukcja Oferty zaproponowane w Prospekcie nie ulegnie zmianie
tj. opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych nastąpi przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, Inwestorom Instytucjonalnym nie będzie
przysługiwało prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3
Ustawy o Ofercie Publicznej.
Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
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 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.
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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.
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.
Nie przewiduje się wydawania dokumentów dotyczących Akcji Oferowanych. Zawiadomienia o zapisaniu Akcji
Oferowanych na rachunku papierów wartościowych inwestora zostaną przekazane Inwestorom Instytucjonalnym
zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim. Jednakże termin przekazania Inwestorom
Instytucjonalnym takiego zawiadomienia nie ma wpływu na termin rozpoczęcia notowań Akcji.
Przydział Akcji Oferowanych
Zamknięcie Oferty nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane, na podstawie
których zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych. Spółka nie zamierza dokonywać przydziału Akcji
Oferowanych za pośrednictwem GPW.
Decyzje o: (i) liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom, oraz (ii) przydziale
Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom, będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Spółkę,
w uzgodnieniu z Oferującym, po zakończeniu przyjmowania zapisów.
Przed przydziałem Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane Inwestorom Indywidualnym, w liczbie, w jakiej nie
zostaną objęte zapisami Inwestorów Indywidualnych, mogą zostać przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym,
przy czym przesunięcie to nie będzie stanowić zmiany liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach i
nie będzie podawane do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu.
Informacja odnośnie przydziału Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie
z art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy
Prospekt.
Ponadto zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia o Raportach, informacje dotyczące wprowadzenia Akcji
Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW, w tym
przydziału Akcji Oferowanych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Ponadto, stosownie do art. 439 KSH wykaz subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu
z nich akcji zostanie wyłożony najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawiony do wglądu
w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
Inwestorzy Indywidualni
Zawiadomienia o przydzieleniu Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie
z regulacjami podmiotów, prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zostaną zapisane Akcje
Oferowane. Nie jest możliwy obrót Akcjami Oferowanymi przed dokonaniem przydziału, natomiast od momentu
przydziału Akcji Oferowanych powstaną Prawa do Akcji, którymi Inwestorzy będą mogli obracać.
Warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym jest prawidłowe wypełnienie
formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej, 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 do
najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym,
którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych.
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W przypadku nieotrzymania Akcji Oferowanych, redukcji liczby przyznanych Akcji Oferowanych w stosunku do
złożonego zapisu, bądź uznania zapisu za nieważny, Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot wpłaconych bądź
nadpłaconych kwot (bez odsetek) w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych.
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.
Redukcja zapisów może nastąpić w przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu na większą
liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu. Wtedy uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny złożył zapis
na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. W takim przypadku nadpłacone kwoty
zostaną zwrócone Inwestorom Instytucjonalnym w terminie 14 dni od dokonania przydziału Akcji Oferowanych,
na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach określonych w Prospekcie
lub jej dokonanie w niepełnej wysokości powoduje nieważność zapisu.Akcje Oferowane, w stosunku do których
Inwestorzy Instytucjonalni, uchylili się od skutków złożonych zapisów oraz które nie zostały objęte, mogą zostać
przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy uczestniczyli w budowaniu Księgi Popytu, jak i
pozostałym, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na
zaproszenia do zapisywania się na Akcje Oferowane. W przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego popytu w
trakcie oferty, Emitent podejmie decyzję o przedłużeniu subskrypcji przed przydziałem w granicach określonych
w KSH.
Akcje Oferowane, w stosunku do których, zarówno Inwestorzy Indywidualni, jak i Inwestorzy Instytucjonalni
uchylili się od skutków złożonych zapisów oraz które nie zostały objęte, mogą zostać zaoferowane i przydzielone
Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy uczestniczyli w budowaniu Księgi Popytu, jak i pozostałym,
pod warunkiem prawidłowego wypełnienia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenia do
zapisywania się na Akcje Oferowane.
Zawiadomienia o przydzieleniu Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przekazane przez
Oferującego, w imieniu Emitenta. Nie jest możliwy obrót Akcjami Oferowanymi przed dokonaniem przydziału,
natomiast od momentu przydziału Akcji Oferowanych powstaną Prawa do Akcji, którymi Inwestorzy będą mogli
obracać.
W przypadku, gdy wskutek odwołania Oferty lub niedojścia Oferty do skutku, Emitent nie dokona przydziału
Akcji Oferowanych, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym inwestorom w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia o odwołaniu Oferty lub niedojściu Oferty do skutku.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Akcji Oferowanych. Rejestracja podwyższenia
kapitału zakładowego przez emisję Akcji Oferowanych umożliwi zawarcie z KDPW umowy o rejestrację Akcji
Oferowanych. Następnie, po zawarciu umowy o rejestrację Akcji Oferowanych w KDPW, KDPW zapisze Akcje
Oferowane na koncie depozytowym agenta emisji i Akcje Oferowane zostaną rozksięgowane na konta depozytowe
uczestników KDPW wskazane agentowi emisji przez Emitenta. Dopiero po dokonaniu zapisów na kontach
depozytowych uczestników, na rachunkach inwestycyjnych inwestorów zostaną zapisane Akcje Oferowane.
Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Informacja o wynikach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Spółki
zgodnie z § 33 i 34 Rozporządzenia o Raportach. Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana
do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Notowanie Akcji
Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku
równoległym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 13.670.000 Akcji, w tym 11.670.000 Akcji Istniejących,
tj. 1.360.000 akcji imiennych serii A, 8.670.000 akcji imiennych serii B, 340.000 akcji imiennych serii C,
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1.300.000 akcji imiennych serii D, nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji zwykłych na
okaziciela serii F i nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Na Datę Prospektu Akcje Istniejące nie są ani nie były notowane na żadnym z rynków regulowanych.
Emitent zamierza jednocześnie notować Akcje Istniejące oraz Prawa do Akcji. Zwraca się uwagę inwestorów, że
w dniu 12 września 2006 r. Zarząd GPW przyjął stanowisko, zgodnie z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i
wprowadzenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych są podejmowane po analizie obejmującej w
szczególności wielkość i strukturę oferty publicznej, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży
instrumentów finansowych (lock-up). Z uwagi na powyższe może nie można wykluczyć, że Zarząd GPW wyrazi
zgodę na wprowadzenie do obrotu Akcji Istniejących dopiero po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, Spółka podejmie kroki celem
wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję Akcji Oferowanych umożliwi zawarcie z KDPW
umowy o rejestrację Akcji Oferowanych. Następnie, po zawarciu umowy o rejestrację Akcji Oferowanych w
KDPW, KDPW zapisze Akcje Oferowane na koncie depozytowym agenta emisji i Akcje Oferowane zostaną
rozksięgowane na konta depozytowe uczestników KDPW wskazane agentowi emisji przez Emitenta. Dopiero po
dokonaniu zapisów na kontach depozytowych uczestników, na rachunkach inwestycyjnych inwestorów zostaną
zapisane Akcje Oferowane.
W celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do notowań na GPW – poza przeprowadzeniem
dematerializacji Akcji Oferowanych i zawarciem umowy z KDPW w sprawie rejestracji Akcji w depozycie
papierów wartościowych – niezbędna jest również uchwała Zarządu GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji
do obrotu na GPW.
Uchwała Zarządu GPW jest podejmowana na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w ciągu 14 dni od jego
złożenia. Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 12 Regulaminu GPW, tj.: (i) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa
odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w
rozumieniu przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie,
udostępnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu nie jest wymagane; (ii) ich zbywalność
nie jest ograniczona; (iii) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne
lub likwidacyjne; (iv) 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 (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 EUR
(słownie: piętnaście milionów 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 GPW alternatywnym
systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000,00 EUR;
oraz (v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na
walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do
obrotu giełdowego, oraz (ii) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości
równej co najmniej 4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 EUR (słownie: jeden
milion euro), liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.
Na Datę Prospektu w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5%
głosów znajduje się 2.579.250 akcji Spółki (free float), co stanowi 22,10% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. W przypadku ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW wyłącznie
Akcji Istniejących, na Datę Prospektu, Emitent spełnia wymogi, zarówno w zakresie kapitalizacji, jak
i rozproszenia akcji.
W zakresie kapitalizacji, iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji
wynoszą co najmniej 60.000.000 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 EUR. Niemniej
jednak należy zaznaczyć, że na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitały własne Emitenta wyniosły 29.814 tys. PLN i
zatem Emitent nie spełniałby wymogu dotyczącego kapitalizacji, w przypadku gdy określenie prognozowanej ceny
rynkowej akcji Emitenta byłoby niemożliwe.
Przy założeniu wyemitowania 2.000.000 Akcji Oferowanych (akcje serii F) kapitał zakładowy będzie dzielił się na
13.670.000 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)
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w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów będzie
musiało znajdować się co najmniej 2.050.500 akcji Spółki. Biorąc pod uwagę, że obecnie we free float znajduje
się 2.528.250 akcji Spółki, dla spełnienia warunku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w
zakresie rozproszenia akcji ani jedna Akcja Oferowana nie musi zostać subskrybowana i opłacona (wynika to z
różnicy pomiędzy liczbą 2.050.500 a liczbą akcji pozostających we free float obecnie). Wskazany wyżej warunek
dopuszczenia akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie rozproszenia akcji jest spełniony.
Rozpoczęcie notowań Praw do Akcji powinno nastąpić w terminie około tygodnia od przydziału Akcji
Oferowanych, z kolei rozpoczęcie notowań Akcji Oferowanych na rynku regulowanym nastąpi w terminie około
1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych.
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SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI
(LOCK-UP)
Umowa o Gwarantowanie Oferty
W związku z emisją Akcji Oferowanych, Spółka nie zamierza podpisywać umowy o subemisję usługową
czy subemisję inwestycyjną.
Plasowanie
Zamiarem Spółki i Oferującego jest zawarcie nie później niż w dniu ustalenia ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych
umowy plasowania Akcji Oferowanych („Umowa Plasowania Akcji”).
Umowa Plasowania Akcji będzie zawierała zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia Spółki, m.in. co do stanu
prawnego i sytuacji finansowej Emitenta oraz ważności i skuteczności emisji Akcji Oferowanych.
Ponadto w Umowie Plasowania Akcji zostaną określone zobowiązania Spółki związane z przeprowadzaniem
Oferty, w tym zobowiązania do sporządzania i publikowania odpowiednich informacji związanych z Ofertą,
składania wymaganych dokumentów do GPW, KDPW i sądu rejestrowego oraz prowadzenia akcji promocyjnej
w związku z Ofertą.
Zgodnie z Umową Plasowania Akcji, Spółka zamierza zobowiązać się ponadto do zwolnienia Oferującego
z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być
dochodzone lub zostać poniesione przez Oferującego w związku z naruszeniem przez Spółkę zapewnień,
oświadczeń lub zobowiązań wynikających z Umowy Plasowania Akcji (tzw. klauzula indemnifikacyjna).
W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja o zawarciu Umowy Plasowania Akcji
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o
Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zmiana warunków Umowy Plasowania Akcji lub terminu
jej zawarcia mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie
udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie
Publicznej. Informacja o niezawarciu Umowy Plasowania Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w
formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przekazanie informacji
na temat Ceny Akcji, a także ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczby Akcji
Oferowanych przeznaczonych dla poszczególnych kategorii inwestorów w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej będzie równoznaczne z zawarciem porozumienia dotyczącego ustalenia ceny na warunkach
określonych w powyższej informacji.
Spółka nie planuje podpisania umowy dotyczącej gwarantowania emisji z Oferującym lub jakimkolwiek domem
maklerskim.
Działania stabilizacyjne
Na Datę Prospektu nie przewiduje się podejmowania działań stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia w
Sprawie Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji
dodatkowego przydziału typu „greenshoe”.
Umowne ograniczenia zbywalności Akcji
Spółka
W Umowie Plasowania Akcji Spółka zobowiąże się wobec Oferującego, że od dnia zawarcia Umowy Plasowania
Akcji Oferty do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnej
zgody Oferującego nie będzie emitować, oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani
publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować
działań zmierzających do lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych
Spółki podobnych do papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty, papierów wartościowych
wymiennych bądź zamiennych na papiery wartościowe będące podobne do papierów wartościowych stanowiących
przedmiot Oferty lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami
wartościowymi, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami.
Akcjonariusze Spółki
Jednocześnie, nie później niż w dniu ustalenia ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, niektórzy z akcjonariuszy
Spółki (tj. Pan Adam Gołębiowski, Pan Jakub Gołąb, Pan Stanisław Pikul, Pan Sławomir Broniarek, Pan Jacek
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Olczak, Pan Bruce Conway, Pani Karolina Dzwonek, Pan Marcin Szumowski, Szumowski Investments sp. z o.o.,
New Europe Ventures LLC, Pani Marta Borkowska, Pan Nicolas Benzeun, Pan Paweł Dobrzański, Pan
Przemysław Pilaszek, Pan Witold Mozga, Pan Piotr Jeleński, Pan Rafał Janczyk, Pan Tomasz Mularczyk oraz
IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych), zobowiążą się wobec Oferującego, że od dnia zawarcia Umowy
Plasowania Akcji Oferty do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez
pisemnej zgody Oferującego, nie będą oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani
publicznie ogłaszać oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań
zmierzających do lub mogących skutkować ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki (innych
niż akcje Spółki nabyte w związku z działaniami stabilizacyjnymi) podobnych do papierów wartościowych
będących przedmiotem Oferty, papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na papiery wartościowe
będące podobne do papierów wartościowych stanowiących przedmiot Oferty lub umożliwiających ich uzyskanie
w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, włącznie ze swapami na akcje,
kontraktami terminowymi i opcjami.

Powiązania w ramach innych transakcji
Oferujący i jego podmioty powiązane (także jako część organizacji międzynarodowych lub o zasięgu globalnym,
świadczących usługi finansowe) jest lub może być zaangażowany w działalność w zakresie bankowości
inwestycyjnej, bankowości korporacyjnej, papierów wartościowych, zarządzania inwestycjami oraz
indywidualnego zarządzania majątkiem. W zakresie działalności dotyczącej papierów wartościowych każdy
z podmiotów powiązanych zajmuje się lub może się zajmować subemisją papierów wartościowych, obrotem
papierami wartościowymi (na rachunek własny lub klientów), usługami maklerskimi, obrotem walutami, obrotem
na giełdach towarowych i instrumentami pochodnymi (na rachunek własny lub klientów), a także świadczeniem
usług maklerskich, usług bankowości inwestycyjnej, sporządzaniem analiz, usług finansowania i doradztwa
finansowego oraz w zakresie bankowości korporacyjnej, udzielania kredytów lub świadczenia innych usług
bankowych przez nich lub ich podmioty powiązane. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa
i zasady dotyczące konfliktu interesów odnośnie do prowadzenia działalności maklerskiej i w ramach bankowości
inwestycyjnej oraz bankowości korporacyjnej (a) w normalnym toku działalności związanej z dokonywaniem
obrotu instrumentami finansowymi, świadczeniem usług maklerskich lub usług finansowania Oferujący i jego
podmioty powiązane mogą w dowolnym czasie posiadać inwestycje długo- lub krótkoterminowe, zapewniać
finansowanie inwestycji oraz może – na rachunek własny lub swoich klientów – angażować się w obrót lub w inny
sposób strukturyzować lub przeprowadzać transakcje dotyczące dłużnych lub udziałowych papierów
wartościowych lub kredytów uprzywilejowanych dowolnego podmiotu uczestniczącego w Ofercie lub transakcje
dotyczące jakiejkolwiek waluty albo towaru związanych z Ofertą, lub transakcje dotyczące dowolnych
powiązanych instrumentów pochodnych; (b) Oferujący i ich podmioty powiązane, ich dyrektorzy, członkowie
organów zarządzających lub nadzorczych, członkowie kadry kierowniczej i pracownicy mogą w dowolnym czasie
inwestować na własny rachunek lub zarządzać funduszami inwestującymi na własny rachunek w dłużne lub
udziałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolny podmiot uczestniczący w Ofercie, w jakiekolwiek
waluty lub towary związane z Ofertą lub w jakiekolwiek powiązane instrumenty pochodne; (c) Oferujący lub ich
podmioty powiązane mogą w dowolnym czasie dokonywać w zwykłym toku czynności maklerskich na rzecz
jakiegokolwiek podmiotu uczestniczącego w Ofercie; (d) Oferujący lub jego podmioty powiązane w zakresie
dozwolonym przez przepisy prawa mogą w zakresie bankowości korporacyjnej udzielać kredytów lub świadczyć
inne usługi bankowe.
W związku z Ofertą Oferujący oraz jego podmioty powiązane działają wyłącznie na rzecz Akcjonariuszy
Sprzedających oraz Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponoszą
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakichkolwiek innych osób.
Oferujący lub jego podmioty powiązane mogą nabywać instrumenty finansowe emitowane przez, Spółkę, jej
podmioty powiązane lub instrumenty finansowe powiązane z instrumentami finansowymi emitowanymi przez
wskazane powyżej podmioty. W związku z Ofertą Oferujący lub każdy z jego podmiotów powiązanych może
również działać jako inwestor na własny rachunek, nabyć Akcje oferowane w Ofercie, a następnie je posiadać,
zbyć lub rozporządzić nimi w inny sposób. Oferujący przekaże informacje o nabyciu Akcji Oferowanych lub o
dokonywaniu transakcji opisanych powyżej jedynie w przypadku, gdy obowiązek ujawniania takich transakcji
będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
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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.
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 8 marca 2018 r. na GPW
notowano akcje 477 spółek.
.

Dematerializacja papierów wartościowych
Papiery wartościowe stanowiące przedmiot oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, co do zasady, nie mają formy
dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie właściwej umowy z KDPW - spółką pełniącą funkcje
depozytowe i rozrachunkowe, tj. od chwili ich dematerializacji. 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 - dom maklerski lub bank powierniczy, 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 do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem
terminu jego ważności świadectwa depozytowego 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 zawierają informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z
wcześniejszym wystawieniem innych świadectw.
Zniesienie dematerializacji akcji
KNF, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu warunków
określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu
(zniesienie dematerializacji akcji), wskazując jednocześnie termin zniesienia dematerializacji akcji, który nie może
być dłuższy niż miesiąc. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom
wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem
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ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w
rozdziale Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczącym znacznych pakietów akcji spółek publicznych.
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 zniesieniu dematerializacji akcji. Żądanie zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały w
przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji może zgłosić akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w
porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji 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 zniesieniu dematerializacji akcji 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 zniesieniu dematerializacji
akcji 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 posiadających status członków GPW. Od 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 takie instrumenty przestały spełniać
warunki obowiązujące na GPW, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów
inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 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.
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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
rozliczeniaZarząd GPW określa minimalną wartość transakcji pakietowej zgodnie z zasadami
określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP. Minimalną wartość
transakcji pakietowej określa s 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.
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 o
Nadzorze 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, w dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR, stosowane bezpośrednio na terenie całej
Unii Europejskiej, obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia, jak w szczególności: manipulacja na rynku,
informacje poufne oraz nabywanie akcji spółek publicznych w trakcie trwania okresów zamkniętych. Wybrane
postanowienia Rozporządzenia MAR w zakresie, w jakim dotyczą przedmiotowych zagadnień, zostały omówione
poniżej.
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
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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 - 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 (na Datę Prospektu taki rynek stanowi rynek równoległy GPW);



5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym
rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych;

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 w tym samym dniu, zmiana udziału
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub
przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
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.
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,
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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, 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 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 do publikacji w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wezwanie dotyczące 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, 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 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.
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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.
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 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.
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej, albo w przypadku spółki, w
stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe 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
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 obowiązku ogłoszenia wezwania zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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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. Zakaz ten dotyczy 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.
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 akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% 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 90% 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.
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 90% 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 90% 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 90% 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 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 90% 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 90%
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.
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:
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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 tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez:







inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;



inne 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 tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez:


inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w
rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,



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

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 o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie akcji
wchodzących w skład zarządzanych pakietów 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 na walnym zgromadzeniu;



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 przez te podmioty 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, posiadają akcje
spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach;



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

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



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



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.

Za informacje na cele zdefiniowania informacji poufnych, 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. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli
sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych.
Ponadto za informacje na cele definicji informacji poufnej uznaje się 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, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby,
opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.
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 pełnieniem funkcji w organach spółki lub innym podmiocie,
posiadaniem w spółce lub innym podmiocie akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej
z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, jak i innego stosunku prawnego o podobnym charakterze; (ii) posiada
informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa; (iii) posiada informację poufną pozyskaną w inny sposób
niż określony w poprzednich dwóch punktach, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się
dowiedzieć, że jest to informacja poufna, nie może wykorzystywać tej informacji.
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,
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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.
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:


wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd 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;


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 wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd 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 i
wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika
referencyjnego.
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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;



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.

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących manipulacji, 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; (iv)
naruszenia obowiązków wykonujących z Rozporządzenia MAR, dotyczących zawierania na własny rachunek
transakcji przez osoby zajmujące funkcje zarządcze.
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.
Ponadto, Komisja może nałożyć karę w wysokości 5.000.000 PLN lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5 lub zastosować obie kary łącznie za dokonanie manipulacji.
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 podaje do
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wiadomości publicznej zgodnie z prawem krajowym oraz 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.
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.
Za osobę bliską 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 sprawuje osoba pełniąca
obowiązki zarządcze lub osoba wskazana w pkt. (i)-(iii), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią
kontrolę, która została utworzona by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w
znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.
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 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. 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 trzech dni
roboczych od zawarcia transakcji w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do tych informacji
zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi regulowanymi przez Rozporządzenie MAR.
Za naruszenie obowiązków wskazanych w poprzednim akapicie, związanych z zawiadomieniami dotyczącymi
transakcji osób mających dostęp do transakcji poufnych, 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 KNF może nałożyć karę
pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
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 zawieszenia wykonywania prawa
głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących ponad 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.
Ponadto uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem obowiązku zawiadomienia wskazanego
powyżej jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów
nieważnych.
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:
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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 3 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.
Kontrola koncentracji - Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Również Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ustanawia pewne szczególne obowiązki dotyczące
nabywania akcji.
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.

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.
Przedsiębiorcami, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, są osoby będące
przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, 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;
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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,



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 nałożyć w drodze decyzji na przedsiębiorcę, który dokonał koncentracji bez uzyskania zgody
Prezesa UOKiK, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
241

OPODATKOWANIE
Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy skutków
podatkowych w prawie polskim związanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji przez inwestorów. Z
tych względów wszystkim inwestorom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców
podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów
administracyjnych właściwych w tym zakresie.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób
prawnych
Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby
fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (osoby mające miejsce
zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w Polsce obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów
(nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za osobę mającą miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),
lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wskazane
powyżej zasady stosować należy z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Dochody uzyskane przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych (w tym praw poboru i akcji), zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych opodatkowane są podatkiem wynoszącym 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z Ustawą o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stanowi osiągnięta w
roku podatkowym nadwyżka przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (tj. wartość
tych papierów wartościowych wyrażona w cenie określonej w umowie zbycia) nad kosztami uzyskania przychodu
(wydatki poniesione na nabycie lub objęcie tych papierów wartościowych). Jeżeli cena papierów wartościowych
wyrażona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego
zbycia określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Na podstawie art.
24 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia
papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych
papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie
dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego
rachunku papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 30b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodów z tytułu odpłatnego
zbycia aktywów wskazanych w ust. 1 (w szczególności papierów wartościowych) nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych.
W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku pobierania podatku z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych przez płatnika, ani zapłaty związanych z tym zaliczek na poczet podatku dochodowego przez
podatników. Po zakończeniu roku podatkowego, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych, zobowiązani są wykazać je w odrębnym rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny
podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. Roczne zeznanie podatkowe
podatnicy powinni sporządzić do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, na podstawie
przekazanych im przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do końca lutego roku następującego
po roku podatkowym, imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
Jeżeli podatnik poniesie w roku podatkowym stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, strata ta może
obniżyć dochód uzyskany z tego źródła (tj. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), w najbliższych pięciu
kolejno po sobie następujących latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie
może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Strata poniesiona z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie
łączy się ze stratami osiągniętymi przez podatnika z innych źródeł przychodów.
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Zgodnie z art. 30b ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, powyższe zasady nie mają
zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności
gospodarczej. W takim przypadku przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych kwalifikowane
powinny być jako dochody z wykonywania działalności gospodarczej i rozliczone na zasadach właściwych dla
dochodu z tego źródła.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne
podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (niemające na terytorium Rzeczypospolitej
miejsca zamieszkania dla celów podatkowych)
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 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). Zasadę tę stosować należy z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., za dochody (przychody) osiągane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych, uważa się w szczególności dochody (przychody) z 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.
Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, osoby objęte
ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia
papierów wartościowych, również podlegają opisanym wyżej regułom opodatkowania dochodów z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 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 podatkowej.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu (osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej)
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody (przychody) z tytułu
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskiwane przez osoby fizyczne
podlegające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Za dochód
(przychód) z udziału w zyskach osób prawnych uważany jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego
udziału. Zgodnie z art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodu, o którym mowa
w art. 30a ust. 1 tejże ustawy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 tejże
ustawy.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości
pieniężnych (m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności (płatnicy). Na
płatniku spoczywa obowiązek przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji (według
ustalonego wzoru) do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatek od dywidend 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. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku płatności
z tytułu dywidend związanych z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach zbiorczych podatek
pobierają i odprowadzają 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.
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Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do końca lutego roku
następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje według
ustalonego wzoru.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie pobrany
przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym,
składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Na podstawie art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody (przychody) z
dywidend oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przekazywane 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 (podmiot prowadzący rachunek
zbiorczy) pobiera 19% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości dochodów (przychodów)
przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku
zbiorczego. Zgodnie z art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatnicy są
zobowiązani wykazać kwoty dywidend w zeznaniu rocznym, jeśli papiery wartościowe były zapisane na
rachunkach zbiorczych, a tożsamość podatnika nie została ujawniona płatnikowi. W zakresie dotyczącym takich
podatników, płatnik nie ma obowiązku sporządzania ani przesyłania imiennych informacji o wysokości dochodu.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
(niemające na terytorium Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania dla celów podatkowych)
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 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). Zasadę tę stosować należy z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Co do zasady, dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych otrzymywaniach przez osoby objęte w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonym obowiązkiem
podatkowym opodatkowane są analogicznie do dochodów (przychodów) osób podlegających nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%
uzyskanego przychodu. Jednakże, zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą
przewidywać inne zasady opodatkowania (najczęściej zastosowanie niższej stawki podatku lub też niepobranie
podatku w Polsce).
Zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką
umową, możliwe jest pod warunkiem udokumentowania przez daną osobę objętą w Rzeczpospolitej Polsce
ograniczonym obowiązkiem podatkowym miejsca swojego zamieszkania dla celów podatkowych odpowiednim
certyfikatem rezydencji podatkowej.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości
pieniężnych (np. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności (płatnicy).
Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dywidend 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.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w przypadku płatności z tytułu
dywidend związanych z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach zbiorczych, podatek
pobierają i odprowadzają 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.
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Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku
podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są
obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dodatkowo, płatnicy w terminie do końca
lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym,
którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 42 ust. 4 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia
tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji o
wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41, sporządzonej według ustalonego wzoru.
Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody (przychody) z dywidend
oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej 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, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik (tj. podmiot prowadzący rachunek
zbiorczy) od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich
podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Roczne zeznanie podatkowe dotyczące tych
dochodów jest składane przez płatnika w urzędzie skarbowym właściwym dla opodatkowania osób zagranicznych.
W zakresie dotyczącym takich podatników, płatnik nie ma obowiązku sporządzania ani przesyłania imiennych
informacji o wysokości dochodu.
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób
prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (posiadających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, spółki kapitałowe w
organizacji i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających
osobowości prawnej) są podatnikami podatku od osób prawnych. Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych stosuje się również do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 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.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy którzy mają siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają w Rzeczpospolitej Polsce obowiązkowi podatkowemu
od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (podatnicy ci mają tzw. nieograniczony
obowiązek podatkowy w Rzeczpospolitej Polsce).
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 roku, wprowadzona została nowa kategoria przychodów
w postaci przychodów z zysków kapitałowych, która obejmuje m.in. (i) przychody z udziału w zyskach osób
prawnych (wprowadzono szczegółowy katalog) oraz (ii) ze zbycia udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych,
W związku z tym przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód
stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł. Dochodem 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, przy czym zgodnie z nowelizacją przepisów obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. straty z danego
źródła przychodów poniesione przez podatnika nie podlegają sumowaniu. Oznacza to, że jeżeli podatnik uzyska
dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu
podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę
poniesioną w drugim źródle przychodów.
Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z językowym brzmieniem znowelizowanego art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych powstała wątpliwość czy opodatkowaniu podlegają również wkłady pieniężne
wnoszone do spółek kapitałowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegają temu
podatkowi. W dniu 2 marca 2018 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 marca
2018 r. w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni powoduje powstanie
przychodu po stronie podmiotu wnoszącego. Zgodnie z opublikowaną interpretacją Minister Finansów wyjaśnił,
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że art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie obejmuje swoim zakresem
przypadków wnoszenia do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych. A zatem wniesienie wkładu pieniężnego
do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje powstania – po stronie podmiotu wnoszącego –
przychodu. Powyższa interpretacja zasadnie minimalizuje ryzyko uznania przez organy podatkowe, że na gruncie
znowelizowanego art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych opodatkowaniu
podlegają również wkłady pieniężne wnoszone do spółek kapitałowych przez podatników podatku dochodowego
od osób prawnych, Należy również podkreślić, że zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, który został już skierowany do Sejmu, ustawodawca zamierza częściowo
powrócić do poprzedniej wersji wyżej wymienionego przepisu, co pozwoli uniknąć wskazanych powyżej
wątpliwości interpretacyjnych w zakresie opodatkowania wyłącznie wkładów niepieniężnych wnoszonych do
spółek lub spółdzielni.
Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym sprzedaży akcji) jest różnica między przychodem
(tj., co do zasady wartością papierów wartościowych wyrażoną w cenie określonej w umowie zbycia), a kosztem
jego uzyskania (tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów wartościowych).
Przychód rozpoznawany jest co do zasady na zasadach ogólnych. Jednocześnie, w przypadku przychodów
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za przychody osiągnięte w roku podatkowym, uważa się
także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. W przypadku, gdy cena papierów
wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego
zbycia może określić organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie akcji oraz papierów wartościowych, nie uznaje
się za koszty uzyskania przychodu w chwili poniesienia; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu w
chwili odpłatnego zbycia tych akcji oraz papierów wartościowych (w tym z tytułu wykupu przez emitenta
papierów wartościowych).
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, dochód z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych wraz z dochodami z innych źródeł łączy się w podstawie opodatkowania. W tym przypadku
podatek jest płatny na zasadach ogólnych tj. uwzględniany w miesięcznych zaliczkach oraz uwzględniany w
rocznym zeznaniu podatkowym. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, co
do zasady, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi
19% podstawy opodatkowania oraz począwszy od 1 stycznia 2017 roku, w stosunku do małych podatników oraz
podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność) – 15%
podstawy opodatkowania.
W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik jest zobowiązany do
samodzielnego rozliczenia podatku, który nie jest pobierany przez podmiot dokonujący wypłaty. Podatnik jest
zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku
podatkowym dochodu albo poniesionej straty (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Termin na złożenie tego zeznania upływa z końcem 3 (trzeciego) miesiąca roku następującego po roku
podatkowym. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany zapłacić należny podatek.
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób
prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (nieposiadających siedziby lub
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli podatnicy nie mają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku, za dochody (przychody) osiągane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: (i) 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 oraz (ii) tytułu przeniesienia m.in.
własności udziałów (akcji) w spółce, w której co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio,
stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.
Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, podatnicy podatku
dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na terytorium
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Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, również podlegają opisanym wyżej zasadom
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
Podatnik taki jest, co do zasady, zobowiązany do przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej w celu
udokumentowania zasadności zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo braku podatku zgodnie z taką umową.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu (posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody (przychody) z zysków
kapitałowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, uzyskane m.in. z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane są
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku
dochodowego przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, (z
wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowoakcyjnej), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:


wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;



uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania;



spółka uzyskująca dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki
wypłacającej dywidendę;



spółka uzyskująca dochody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, 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 udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w
wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej
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).
Zgodnie z art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli jednak opisane warunki
posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie zostaną dotrzymane,
podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz
pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia.
Zwolnienie jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) pisemnego
oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalające
na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Omawiane zwolnienie stosuje się:


jeżeli posiadanie udziałów (akcji), w spółce wypłacającej dywidendę (nie mniej niż 10% udziałów
(akcji) w kapitale spółki) oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach, wynika z tytułu własności;



w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:


własności;
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innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby
posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Zwolnienie stosuje się również do dochodów wypłacanych (przypisanych) m.in. na rzecz położonego na
terytorium państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu m.in. spółki podlegającej
opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli spółka ta spełnia warunki określone powyżej.
Zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych nie stosuje się, jeżeli osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub
dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym
z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie
wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), zaś czynności, o których mowa
wyżej nie mają rzeczywistego charakteru. Dla celów art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim
nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w
drodze czynności, o których mowa w art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód),
wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie przedmiotowego
zwolnienia jest możliwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do
wypłacanych należności zostały spełnione warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, tj., że uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów (bez względu na źródło ich osiągania).
Zgodnie z art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku dokonywania
wypłat należności z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych za
pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, obowiązek
pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat spoczywa na podmiotach prowadzących te
rachunki. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze pobierają
zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów
wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych
albo rachunki zbiorcze przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby
podatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek pobrano. W tym samym
terminie podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze zobowiązane są przesłać
podatnikowi informacje o pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, w terminie do
końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty
podatku, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, zobowiązane są
przesłać roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru, do urzędu skarbowego, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika.
Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli wypłata dywidendy jest
dokonywana 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, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik od łącznej
wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników, za
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Płatnicy, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2a tej Ustawy, nie
są zobligowani do przesłania podatnikom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku.
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Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników
podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podatku dochodowego od osób prawnych
(nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, osoby objęte
ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujące na terytorium Polski dochody z zysków kapitałowych,
również podlegają opisanym wyżej zasadom opodatkowania.
Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku
dochodowego przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (z wyjątkiem
dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej),
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:


wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;



uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania;



spółka uzyskująca dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki
wypłacającej dywidendę;



spółka uzyskująca dochody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, 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 udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w
wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej
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).
Zgodnie z art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli jednak opisane warunki
posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie zostaną dotrzymane,
podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz
pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia.
Omawiane zwolnienie stosuje się:


jeżeli posiadanie udziałów (akcji), w spółce wypłacającej dywidendę (nie mniej niż 10% udziałów
(akcji) w kapitale spółki) oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach, wynika z tytułu własności;



w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:


własności;



innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby
posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Powyższe zasady dotyczące zwolnienia dochodów (przychodów) z tytułu dywidend od podatku dochodowego od
osób prawnych mają również odpowiednie zastosowanie do: (i) spółdzielni zawiązanych na podstawie
rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz.
Urz. WE L 207 z 18.08.2003); (ii) dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony
powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, wynosi nie mniej niż 25%; (iii) dochodów wypłacanych (przypisanych) na
rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG albo w
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Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich
osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub
innym państwie należącym do EOG (istnienie zagranicznego zakładu powinno jednak zostać udokumentowane
przez spółkę korzystającą ze zwolnienia, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej państwa jej siedziby lub zarządu albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym zakład jest
położony).
Powyższe zasady dotyczące zwolnienia dochodów (przychodów) z tytułu dywidend od podatku dochodowego od
osób prawnych stosuje się do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zwolnienie ma zastosowanie w
odniesieniu do podmiotów, podlegających w tym kraju opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale
spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej
niż 25%.
Zgodnie z art. 26 ust. 1c pkt 1 oraz ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie
powyższego zwolnienia jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania przez podatnika, miejsca jego siedziby
dla celów podatkowych, certyfikatem rezydencji podatkowej oraz przedstawienia pisemnego oświadczenia, że w
stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend, spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie
zwolnienia, określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1g, w przypadku, gdy podmiotem uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest: (i)
instytucja wspólnego inwestowania (w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 10 oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych); (ii) podatnik posiadający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, prowadzący program emerytalny w zakresie
dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, spełniający warunki określone w art. 6
ust. 1 pkt 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wówczas powyższe zwolnienie może mieć
zastosowanie wyłącznie pod warunkiem:


udokumentowania przez taki podmiot jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, za pomocą
certyfikatu rezydencji podatkowej oraz



złożenia pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika
dywidend oraz spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a i pkt 11a Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku dokonywania
wypłat należności z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych za
pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, obowiązek
pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat spoczywa na podmiotach prowadzących te
rachunki. 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 podatkowej.
Podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze pobierają zryczałtowany podatek
dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub
posiadacza rachunku zbiorczego. Podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze
przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek pobrano. Dodatkowo,
podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, zobowiązane są przesłać
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone
według ustalonego wzoru do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym
dokonano wypłat. Ponadto, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego
wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach i
pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru.
Dodatkowo, zgodnie z art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do końca
pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku,
m.in. podmioty, prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, zobowiązane są przesłać
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roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru, do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli wypłata dywidendy jest
dokonywana 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, 19% zryczałtowany podatek dochodowy, pobiera płatnik od łącznej
wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim przypadku oraz w przypadku dywidend z papierów
wartościowych, zapisanych na rachunkach zbiorczych wypłacanych na rzecz podatników podatku dochodowego
od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, podatek jest pobierany
przez podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek
pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie
z art. 26 ust. 3 płatnicy, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2a, nie są zobowiązani do przesłania podatnikom
informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku.
Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, w zw. z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych,
podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: (i) rzeczy znajdujące się na
terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski; lub (ii) rzeczy znajdujące się za granicą
lub 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.
Co do zasady, sprzedaż akcji spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawana jest za sprzedaż
praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym podlega podatkowi
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%, przy czym podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa
rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem
ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia
dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i w przypadku umowy sprzedaży
ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, o ile podatek nie
jest pobierany przez płatnika (w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu
notarialnego jest nim notariusz), podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia
powstania obowiązku podatkowego.
Na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, zwolniona od podatku od czynności
cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:


firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub



dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub



dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; lub



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.
Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega
nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw
majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym akcji i innych papierów
wartościowych), m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny oraz
polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych
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(spadkobiercy, zapisobiercy, obdarowanym). Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn,
podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów
(czysta wartość), ustalona według stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku
podatkowego. Kwotę podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.
Zaliczenie do poszczególnych grup podatkowych następuje na podstawie stopnia pokrewieństwa, powinowactwa
lub innego osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa
majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w
zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne
od podatku.
Zgodnie z art. 17a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, z wyjątkiem przypadków, w których podatek
jest pobierany przez płatnika, podatnicy są zobowiązani, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku
podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw
majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na
określenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika
urzędu skarbowego, ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności
rzeczy lub praw majątkowych (w tym akcji i innych papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw
majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania
obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego
warunku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla
nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub
obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub na terytorium takiego państwa.
Zgodnie z art. 3 pkt 1) Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi nie podlega nabycie własności
rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających
wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym akcji i innych papierów wartościowych), 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.
Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła
Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków obliczenia,
pobrania i wpłacenia podatku właściwemu organowi podatkowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za
podatek niepobrany lub podatek pobrany, lecz niewpłacony. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli odrębne
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ
podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, co do zasady, podmioty dokonujące
wypłat (świadczeń) lub stawiających do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych między innymi
z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń)
lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. W związku z tym podmioty te
ponoszą odpowiedzialność majątkową zgodnie z wyżej opisanymi zasadami.
Jednakże, zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek
dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz
dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 (dochód z umorzenia udziałów lub akcji,
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, dopłaty w gotówce otrzymywane
w związku z przejęciem, łączeniem, podziałem), a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w
art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5 (przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, od dochodu z tytułu udziału
w funduszach kapitałowych), 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.
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Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, od
wyżej wymienionych dochodów i przychodów są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem
których należności z tych tytułów są wypłacane.
Podobnie zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podmioty dokonujące wypłat
należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium RP, są obowiązane jako płatnicy pobierać, co do zasady, w dniu dokonania
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku wypłat
należności z tytułu:


odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na
rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2
(nierezydenci),



dywidend oraz przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz g (przychody z umorzenia
udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją
osoby prawnej lub spółki, dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez
wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych) uzyskanych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych

obowiązek pobierania podatku ciąży na podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych albo
rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Płatnicy ci pobierają
zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów
wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
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INFORMACJE DODATKOWE
Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku
równoległym GPW oraz o ich rejestrację w KDPW
Podstawę prawną Oferty i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku
równoległym GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
stanowi uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości, zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii A, B, C i D, E i F („Uchwała w Sprawie
Podwyższenia”).
Akcje Oferowane zostaną wyemitowane na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i będą emitowane
w złotych polskich.
Uchwała w Sprawie Podwyższenia została załączona do Prospektu (zob. „Załączniki-Uchwała w Sprawie
Podwyższenia”).
Emitent szacuje, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nastąpi
w marcu 2018 r.
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) zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata zakończone
31 grudnia 2015 r., 31 grudnia 2016 r., 30 czerwca 2017 r. oraz 30 września 2017 r.
Od dnia opublikowana Prospektu w okresie jego ważności, Prospekt i ewentualne aneksy do Prospektu, jak
również komunikaty aktualizujące, informacja o Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych
i informacja o Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, informacja o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych w Ofercie i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom
inwestorów będą dostępne na stronie internetowej Spółki w formie elektronicznej (www .oncoarendi.com).
.

Biegli rewidenci
Rolę niezależnej firmy audytorskiej Spółki pełni UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Moniuszki 50, 31-523 Kraków („Firma Audytorska”). Firma Audytorska nie jest w żaden sposób powiązany ze
Spółką. Firma Audytorska jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.
Niezależny biegły rewident Aleksandra Sasin (nr ewidencyjny 12728), w imieniu Firmy Audytorskiej,
przeprowadziła (i) badanie Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz wydała opinię z
badania bez zastrzeżeń oraz (ii) przegląd Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, w
stosunku, do którego wydał raport bez zastrzeżeń. Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie było
przedmiotem badania ani przeglądu biegłego rewidenta. W okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi, nie było przypadku rezygnacji lub zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Spółki lub Emitenta.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą.
Publiczne oferty przejęcia
W ciągu ostatniego roku obrotowego ani w trakcie bieżącego roku obrotowego Akcje istniejące nie były
przedmiotem żadnej publicznej oferty przejęcia.
Informacje pochodzące od osób trzecich
Z zastrzeżeniem raportów i opinii biegłego rewidenta dotyczących Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych
oraz danych dotyczących udziałów rynkowych, w Prospekcie nie wykorzystano informacji stanowiących
oświadczenia lub raporty ekspertów, ani informacji pochodzących od osób trzecich.
Podmioty zaangażowane w Ofertę
Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę. U podmiotów zaangażowanych w Ofertę nie występuje
konflikt interesów.
Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
254

Oferujący
Oferującym 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 Publicznej, Oferujący pełni również
funkcję Zarządzającego budową księgi popytu w procesie budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych,
doradza w zakresie przygotowania Oferty Publicznej, co obejmuje doradztwo w zakresie struktury, organizacji i
zasad przeprowadzenia Oferty oraz jest sporządzającym Prospekt w zakresie wskazanym w oświadczeniu
Oferującego.
Oferujący nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada akcji
Spółki.
Doradca Prawny
W związku z Ofertą kancelaria prawna K&L Gates Jamka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa („K&L Gates”), świadczy na rzecz Oferującego usługi doradztwa
prawnego w zakresie prawa polskiego.
Ponadto, K&L Gates świadczył 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 Oferującego nie jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z Oferty.
K&L Gates nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada
Akcji Spółki.
Koszty Oferty
Ze względu na fakt, że na Datę Prospektu nie jest znana Cena Akcji Oferowanych, niemożliwe jest precyzyjne
określenie wielkości wpływów brutto z emisji Nowych Akcji.
W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Oferującego
prowizję w wysokości od 2,7% do 3,6% całkowitych wpływów brutto z Oferty (rozumianych jako iloczyn liczby
Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie i ich ceny emisyjnej).
Poza prowizją należną Oferującemu, o której mowa powyżej, na Datę Prospektu Spółka szacuje, że łączne
pozostałe koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie ok. 1,5 mln PLN 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 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, (v) koszty
usług badania oraz przeglądu przez biegłych rewidentów Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz inne
koszty doradztwa biegłych rewidentów, (vi) koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW,
KDPW_CCP, oraz (vii) pozostałe opłaty KDPW, GPW i notarialne.
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 Oferujący 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 Oferującego), 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.
Umowa z animatorem Spółki
Na Datę Prospektu umowa z animatorem rynku lub Spółki nie została podpisana. Ponadto, Spółka nie zamierza
zawrzeć podobnej umowy w przyszłości.
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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OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE
W PROSPEKCIE
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Oświadczenie Spółki
Działając w imieniu OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej odpowiedzialną
za informacje zawarte w Prospekcie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne
ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

________________________________
Marcin Jan Szumowski
Prezes Zarządu
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Oświadczenie Oferującego
Działając w imieniu Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadczamy,
że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w częściach Prospektu, za które Oferujący jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
Odpowiedzialność Oferującego 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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Oświadczenie Doradcy Prawnego
Działając w imieniu kancelarii prawnej K&L Gates Jamka sp.k. z siedzibą w Warszawie, oświadczam, iż zgodnie
z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
częściach Prospektu, za które kancelaria prawna K&L Gates Jamka sp.k. jest odpowiedzialna są prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich
znaczenie.
Odpowiedzialność kancelarii K&L Gates Jamka sp.k. 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”.

________________________________
Maciej Jamka
Komplementariusz
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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.
AGR

Roczny wskaźnik wzrostu.

Akcje

Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane.

Akcje Istniejące

(i) 1.360.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01
PLN (słownie: jeden grosz) każda; (ii) 8.670.000 akcji zwykłych imiennych
serii B o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda; (iii)
340.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,01 PLN
(słownie: jeden grosz) każda; oraz (iv) 1.300.000 akcji zwykłych imiennych
serii D o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.

Akcje Oferowane

Nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych serii F Spółki
o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, będących przedmiotem Oferty.

Amerykańska
Ustawa
Papierach Wartościowych

o

Amerykańska ustawa o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S.
Securities Act of 1933, as amended).

CAGR

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Cena Akcji Oferowanych

Ostateczna cena Akcji Oferowanych.

CEE

Region Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa wchodzące w skład regionu
CEE na potrzeby niniejszego raportu zdefiniowane zostały jako Bośnia
i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa,
Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia
oraz Węgry.

Data Prospektu

Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF.

Dobre
Praktyki
Notowanych na GPW

Spółek

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiące zbiór zasad
i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na
GPW.

Dokument Marketingowy

Tłumaczenie Prospektu na język angielski sporządzone przez Spółkę na
podstawie informacji zawartych w Prospekcie na potrzeby promowania
Oferty poza granicami Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki wśród
wybranych Inwestorów Kwalifikowanych w rozumieniu i zgodnie z art. 2 ust.
1 lit. e Dyrektywy Prospektowej. Dokument ten nie stanowi dokumentu
ofertowego i nie zostanie zatwierdzony przez organ regulacyjny w
jakimkolwiek kraju, w tym przez KNF.

Dyrektywa Prospektowa

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia
31 grudnia 2003 r., ze zm.).

Dyrektywa
Zmieniająca
Dyrektywę Prospektową

Dyrektywa 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada
2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego
publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu
papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie
harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach,
których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku
regulowanym (Dz. Urz. UE L 275/32 z 25 października 2003 r.).

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. Urz. UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Emitent

Spółka oraz Spółka Zależna.
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EOG

Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje
Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(z wyjątkiem Szwajcarii).

EudraVigilance

System przeznaczony do zgłaszania podejrzewanych działań ubocznych
leków zgłoszonych zarówno przed wprowadzeniem, jak i po wprowadzeniu
leku do obrotu.

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

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki
50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000418856.

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 równoległy) prowadzony przez tę spółkę.

Grupa

Spółka oraz Spółka Zależna.

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
Oferującego skierowane zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy
księgi popytu.

Inwestor Kwalifikowany

Inwestor Kwalifikowany w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej.

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 KRS
0000081582 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.

KE

Komisja Europejska.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Polski organ
nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym,
emerytalnym oraz nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych,
instytucjami pieniądza oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Kodeks Cywilny, KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
ze zm., tekst jednolity).

Kodeks Spółek Handlowych,
KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1577, tekst jednolity).

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2916 r. poz. 1822 ze zm., tekst jednolity).

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.
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Kwartalne
Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 9
miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r.

MSSF UE

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone
przez Unię Europejską.

Nadzwyczajne
Zgromadzenie

Walne

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

NBP

Narodowy Bank Polski, polski bank centralny z siedzibą w Warszawie.

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Oferta Publiczna

Oferta publiczna Akcji Oferowanych prowadzona
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Prospektu.

Oferujący, Prowadzący Księgę
Popytu

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. Mogilska 65,

na

terytorium

31-545 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Ordynacja Podatkowa

Sądowego pod numerem KRS 0000033118.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.
201 ze zm., tekst jednolity).

PAN

Polska Akademia Nauk.

Państwo Członkowskie

Państwo członkowskie EOG.

PKB

Produkt krajowy brutto.

PLN, złoty

Złoty polski, prawny środek płatniczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Farmaceutyczne

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016

r., poz. 2142 ze zm.).
Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prospekt

Niniejszy prospekt emisyjny Spółki.

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości.

PTC

Układ o współpracy patentowej, sporządzony w Waszyngtonie 19 czerwca
1970 roku (Dz. U. 1991, nr 70, poz 303).

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.

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Spółki.

Rozporządzenie 809/2004

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy,
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz
rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L Nr 149/1 z dnia 30 kwietnia 2004
r.), ze zm.

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/71/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).
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Rozporządzenie o Raportach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Rozporządzenie o Rynku i
Emitentach

Sprawie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
na tym rynku (Dz. U. z 2010 r. nr 84 poz. 547).
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016
r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych
dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i
środków stabilizacji.

Skonsolidowane
Roczne
Sprawozdanie Finansowe

Zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony dnia
31 grudnia 2016 roku obejmujące roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za lata 2015-2016.

Skonsolidowane Sprawozdania
Finansowe

Skonsolidowane
Roczne
Sprawozdanie
Finansowe,
Śródroczne
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Kwartalne Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe.

Spółka, Emitent

OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Żwirki
i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000657123.

Spółka Zależna

OncoArendi Therapeutics LLC z siedzibą w Stanie Delaware, USA pod
adresem 93 Shennnecossett Road, Groton, CT 06340.

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.

Śródroczne
Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 6
miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowe Zasady Działania
KDPW

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu
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
Podwyższenia

Uchwała z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie
Stabilizacji

w

Sprawie

Papierów

UE

Unia Europejska.

UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.

USD

Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na obszarze Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Sfederowanych Stanów Mikronezji, Republiki
Wysp Marshalla, Republiki Palau, Republiki Ekwadoru, Republiki
Salwadoru, Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego, Zimbabwe,
Republiki Panamy, Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego,
Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Terytorium Guamu, Republiki Haiti, Małych
Oddalonych Wysp Stanów Zjednoczonych, Wspólnoty Marianów
Północnych, Wspólnoty Portoryka, Terytorium Samoa Amerykańskiego,
Turkus u Caicos.

USA

Stany Zjednoczone Ameryki.
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System informatyczny obsługujący transakcje na GPW (ang. Universal
Trading Platform).

UTP
Ustawa
o
Rewidentach

Biegłych

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089).

Ustawa o Nadzorze
Rynkiem Finansowym

nad

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z
2017 r. poz. 196 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa o Nadzorze
Rynkiem Kapitałowym

nad

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1480 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa
o
Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1768 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa o Ochronie Danych
Osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa
o
Ochronie
Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 229 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. z 2016 r. poz. 1639 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa
o
Dochodowym
Fizycznych

od

Podatku
Osób

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa
o
Dochodowym
Prawnych

od

Podatku
Osób

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa
o
Podatku
od
Czynności Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, tekst jednolity).

Ustawa o Podatku od Spadków
i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z
2017 r. poz. 833 ze zm., tekst jednolity).

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.
1047 ze zm., tekst jednolity).

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.
z 2017 r. poz. 1221 ze zm., tekst jednolity).)

Walne Zgromadzenie, WZ

Walne zgromadzenie Spółki.

Zarząd

Zarząd Spółki.

Zwyczajne
Zgromadzenie

Walne

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.
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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.
Arginaza

Enzym z grupy hydrolaz, który katalizuje hydrolityczny rozkład argininy do
mocznika i ornityny. Badania wykazały, że arginaza jest zaangażowana w
hamowanie odpowiedzi immunologicznej na nowotwór, a jej zahamowanie
stanowi nowe podejście terapeutyczne w leczeniu raka.

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.

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 przeprowadzanych na
zwierzętach.

Badania kliniczne

Badania, które mają na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku,
przeprowadzane na ludziach (zdrowych ochotnikach i/lub pacjentach).
Badania kliniczne typowo podzielone są na trzy następujące po sobie fazy (I,
II i III).

BfArM

Niemiecki Państwowy Instytut ds. Leków i Wyrobów Medycznych, niem.
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

B+R

Prace badawczo-rozwojowe

Chitynazy

Białka enzymatyczne hydrolizujące chitynę

CLP

Białka chitynazo-podobne, ang. chitinase-like proteins

CMC

Badania przedkliniczne z obszarów chemii, wytwarzania i kontroli, ang.
chemistry, manufacturing and controls

CRC

Nowotwór jelita grubego, ang. colorectal cancer

CRO

Firmy prowadzące badania przedkliniczne i kliniczne na zlecenie, ang.
contract research organizations

EMA

Europejska Agencja Leków, ang. European Medicines Agency
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, ang. Federal Drug
Administration
Glejak wielopostaciowy, złośliwa postać pierwotnego guza mózgu, ang.
glioblastoma multiforme

FDA
GBM
GCP

Dobra Praktyka Kliniczna, ang. Good Clinical Practice

GLP

Dobra Praktyka Laboratoryjna, ang. Good Laboratory Practice

GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice

Inhibitor

Substancja / cząsteczka chemiczna, która blokuje reakcje biochemiczne lub
proces biologiczny

In-vitro

Badania wykonywane
laboratoryjnych

In-vivo
IPF

Badania prowadzone na zwierzętach
Idiopatyczne włóknienie płuc, ang. Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Liposom

Struktura zbudowana z fosfolipidów, stosowana jako nośnik leków

LC

Nowotwór płuca, ang. lung cancer

poza

żywym
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organizmem,

w

warunkach

Mikrotermoforeza (MST)

Badanie służące analizie oddziaływań cząsteczek w tym biomolekuł

MMP 9

Metaloproteinaza macierzy pozakomórkowej 9

NSCLC

Niedrobnokomórkowy rak płuca, ang. non-small-cell lung carcinoma

OAT-449

Akronim projektu, w ramach którego opracowano syntetyczne związki,
badane pod kątem możliwości wykorzystania w leczeniu nowotworów

OATD-01

Drobnocząsteczkowy inhibitor dwóch białek – kwaśnej chitynazy ssaków
(AMCase) i chitotriozydazy (CHIT1) – pierwszy kandydat kliniczny (ang.
development candidate) Emitenta do zastosowania w leczeniu chorób układu
oddechowego

OATD-02

Drobnocząsteczkowy inhibitor dwóch izoform białka – arginazy (ARG1 i
ARG2)– drugi kandydat kliniczny (ang. development candidate) Emitenta do
zastosowania jako nowa immunoterapia przeciwnowotworowa

Patogeneza

Mechanizm powstawania choroby

Skala Karnofsky’ego

Skala, przy pomocy której określa się stan ogólny i jakość życia pacjenta z
chorobą nowotworową
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F.

HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE

HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE
Historyczne i śródroczne informacje finansowe Emitenta zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone
zgodnie z MSSF UE. W dniu 11 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałe
o zastosowaniu MSR po raz pierwszy. Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło
uchwałe o zastosowaniu MSR po raz pierwszy w dniu 11 grudnia 2017 r. w związku z zamiarem ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.
1.

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okresy od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okresy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

3.

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r.

4.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sześciu miesięcy zakończonych
30 czerwca 2017 r.

5.

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres dziewięciu miesięcy zakończonych
30 września 2017 r.

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA

2016

Sprawozdanie za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską
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1. Wstęp
Dane Jednostki dominującej
Nazwa:
OncoArendi Therapeutics S.A.
Siedziba:
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Podstawowy przedmiot
działalności:

Organ prowadzący rejestr:

NIP:
KRS:
Czas trwania Spółki:

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest opracowywanie i rozwój
nowych leków drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o
największej potrzebie klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby
układu oddechowego.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
101380757
7282789248
0000657123
nieoznaczony

OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcania OncoArendi
Therapeutics Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2016 roku w
Kancelarii Notarialnej Artur Szadkowski Notariusz (Rep. Nr 6758/2016).

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i
ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące
podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich i groszach.
Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu.

Okresy prezentowane
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2016 roku i obejmuje okres 12
miesięcy, tj. od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2015 roku oraz
01.01.2015 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015
roku.
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Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki dominującej uważa, że nie występuje istotna niepewność,
dotycząca zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Jednostki
dominującej do kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień 31.12.2016 roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 2.424 tys. PLN co wynika ze specyficznego
modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są one
uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego celu
terapeutycznego. Zarząd Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics SA przeprowadził analizę
zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością Spółki, w tym ryzyko operacyjne, związane z
finansowaniem działalności oraz związane z dotacjami w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Spółka
dotychczas sprawnie pozyskiwała fundusze z dotacji (umowy na finansowanie publiczne opiewają na 135
mln zł) oraz cieszyła się zainteresowaniem inwestorów prywatnych (w czterech rundach inwestycyjnych
spółka pozyskała 34 mln zł), dzięki czemu uzyskała istotne wpłaty kapitałowe i nie przewiduje zdarzeń lub
okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zaburzenie tych operacji. Spółka realizuje założenia poszczególnych
projektów badawczych, m.in w 2017 roku Spółka rozpoczęła badania kliniczne pierwszej fazy kandydata
klinicznego na lek i zamierza je kontynuować w 2018 roku. Dodatkowo w związku ze wspieraniem
innowacyjności przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. poprzez program "Rozwój Innowacyjności
przedsiębiorstw w latach 2014-2020", Zarząd jednostki uważa, że działalność Spółki jest wspierana przez
państwo na przestrzeni ostatnich lat. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Jednostki dominującej
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych
i nadzorujących Jednostki dominującej jest następujący:
Zarząd:
Marcin Jan Szumowski
Sławomir Piotr Broniarek
Stanisław Wiesław Pikul

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Adam Laskowski
Mariusz Ryszard Gromek
Piotr Żółkiewicz
Henryk Gruza
Grzegorz Miroński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:
- OncoArendi Therapeutics S.A. jako podmiot dominujący
- OncoArendi Therapeutics LLC jako podmiot zależny.
Spółka OncoArendi Therapeutics LLC została zarejestrowana w 2014 roku w stanie Connecticut w USA.
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2. Wpływ przejścia z wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na MSSF
2.1 Uzgodnienie kapitału własnego
Przejście z wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na MSSF nie spowodowało zmian w poszczególnych pozycjach kapitału własnego
Jednostki dominującej, zarówno prezentacyjnych jak i wynikowych, odpowiednio według stanów na dzień 01.01.2015 r., 31.12.2015 r. oraz 31.12.2016 r. Jednostka
dominująca nie dokonywała korekt w wyżej wymienionych okresach w powiązaniu z kapitałem własnym.
2.2 Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa
Aktywa trwałe
Inne długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

31.12.2016 (PLN)
jest
różnica

było

26 820 165

Niezakończone prace
rozwojowe

-

-

9 897 476

Razem korekty - wpływ na sumę aktywów trwałych:

Aktywa obrotowe
Należności z tytułu
podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
świadczeń

Pozostałe należności

było

(26 820 165)

3 147

-

465 657

Razem korekty - wpływ na sumę aktywów obrotowych:
Razem korekty - wpływ na sumę bilansową (aktywa):

15 107 348

9 897 476

-

-

(15 107 348)

7 438 328

(16 922 689)

31.12.2016 (PLN)
jest
różnica

462 510

31.12.2015 (PLN)
jest
różnica

było

(462 510)

462 510

01.01.2015 (PLN)
jest
różnica

było

4 812 400

7 438 328

-

-

1 677 329

(7 669 020)

było

31.12.2015 (PLN)
jest
różnica

917 256

316 323

-

(917 256)

1 233 579

(16 922 689)

917 256

(7 669 020)
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2015/2016
uwagi

zmiana prezentacji - przeniesienie
(4 812 400) kwoty do pozycji "niezakończone prace
rozwojowe"
zmiana prezentacji - przeniesienie
1 677 329 kwoty z pozycji "inne długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe"
(3 135 071)

było

01.01.2015 (PLN)
jest
różnica

404 817

536

-

405 353

(404 817)

2015/2016
uwagi
zmiana prezentacji - przeniesienie
kwoty do pozycji "pozostałe należności"

zmiana prezentacji - przeniesienie
kwoty z pozycji "należności z tytułu
404 817
podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych oraz innych świadczeń"
(3 135 071)
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Pasywa

Zobowiązania
krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu
podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
innych świadczeń
Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń

31.12.2016 (PLN)
jest
różnica

było

-

(199 574)

19 162

-

(19 162)
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Przychody przyszłych
okresów

705

219 442

218 737

-

950 813

950 813

Razem korekty - wpływ na sumę zobowiązań

Rozliczenia
międzyokresowe
Inne długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe
Inne krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

było

199 574

Pozostałe zobowiązania

17 873 503

-

-

-

15 650

-

-

1 137

-

-

112 736

-

16 787

15 650

312 088

312 088

-

-

171 716

-

31.12.2015 (PLN)
jest
różnica

7 669 020

-

(7 669 020)

312 088

-

(312 088)

2015/2016
uwagi

zmiana prezentacji - przeniesienie
(112 736) kwoty do pozycji "pozostałe
zobowiązania"

-

-

284 453

165 776

zmiana prezentacji - przeniesienie
165 776 kwoty z pozycji "inne krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe"
165 777

01.01.2015 (PLN)
jest
różnica

było

3 300 848

-

-

-

2015/2016
uwagi

zmiana prezentacji - przeniesienie
(3 300 848) kwoty do pozycji aktywów
"niezakończone prace rozwojowe"
-

Razem korekty - wpływ na sumę rozliczeń
międzyokresowych:

(17 873 503)

(7 981 108)

(3 300 848)

Razem korekty - wpływ na sumę bilansową (pasywa):

(16 922 689)

(7 669 020)

(3 135 071)
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zmiana prezentacji - przeniesienie
kwoty do pozycji "pozostałe
zobowiązania"

zmiana prezentacji - przeniesienie
kwoty z pozycji "zobowiązania z tytułu
112 737 wynagrodzeń" oraz "zobowiązania z
tytułu podatków, ceł, ubezpieczęń
społecznych i innych świadczeń"

312 088

było

(17 873 503)

01.01.2015 (PLN)
jest
różnica

było

(15 650)

-

950 814

31.12.2016 (PLN)
jest
różnica

było

31.12.2015 (PLN)
jest
różnica

zmiana prezentacji - przeniesienie
kwoty do pozycji "przychody przyszłych
okresów"
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2.3 Uzgodnienie sprawozdania z całkowitych dochodów
Pozycje sprawozdania

01.01.2016-31.12.2016 (PLN)
było
jest
różnica

01.01.2015-31.12.2015 (PLN)
było
jest
różnica

2015/2016
uwagi

Przychody z tytułu dotacji

-

1 286 107

1 286 107

-

699 781

699 781

zmiana prezentacji - przeniesienie z
pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne

-

325 881

325 881

-

300 856

300 856

zmiana prezentacji - przeniesienie z
pozostałej działalności operacyjnej

(74 310)

zmiana prezentacji - przeniesienie
do pozycji "pozostałe koszty"

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty

301 107

-

-

1 889 000

Razem korekta wyniku na podstawowej działalności operacyjnej

Przychody z tytułu dotacji

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

(301 107)

74 310

1 889 000

-

399 332

24 095

zmiana prezentacji - przeniesienie z
pozycji "pozostałe koszty
399 332
rodzajowe" oraz "pozostałe koszty
operacyjne"

675 614

1 561 777

-

(1 561 777)

699 781

325 881

-

(325 881)

300 856

zmiana prezentacji - przeniesienie
(300 856) do obszaru podstawowej
działalności operacyjnej

(325 023)

zmiana prezentacji - przeniesienie
do obszaru podstawowej
325 023
działalności operacyjnej pozycja
"pozostałe koszty"

(1 863 563)

-

Razem korekta wyniku z pozostałej działalności operacyjnej

1 863 563

(24 095)

-

zmiana prezentacji - przeniesienie
(699 781) do obszaru podstawowej
działalności operacyjnej

-

(675 614)
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2.4 Uzgodnienie sprawozdania z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
Wydatki z dotacji na koszty
Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych
Zmiana stanu przychodów przyszłych
okresów
Zmiana pozostałych aktywów

31.12.2016
było
(408 341)
-

-

jest

(1 286 107)
638 725

(8 796)

Razem korekta środków pieniężnych
netto wykorzystanych w działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności
inwestycyjnej
Wydatki na niezakończone prace
rozwojowe

31.12.2015
było

różnica

(1 286 107)
408 341

(5 414 863)

638 725

-

(8 796)

-

jest

(699 781)
146 312

(463)

(247 838)

-

(11 596 840)

Razem korekta środków pieniężnych
netto wykorzystanych w działalności
inwestycyjnej

2015/2016
uwagi

różnica

(699 781)
5 414 863
146 312

(463)
4 860 932

(11 596 840)

-

(11 171 452)

(11 596 840)

(11 171 452)

Razem korekta środków pieniężnych
netto wykorzystanych w działalności
finansowej
Korekty środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej,
inwestycyjnej oraz finansowej
razem:

-

11 844 678

Prezentacja przepływów
związanych z dotacjami

(11 171 452)

Przepływy pieniężne z działalności
finansowej
Wpływy z tytułu dotacji

Prezentacja przepływów
związanych z dotacjami

11 844 678

-

11 844 678

6 310 520

6 310 520

Prezentacja przepływów
związanych z dotacjami

6 310 520

-

-
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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
PLN

EUR
31.12.2016
31.12.2015
369 904
240 403
946 824
430 007
(576 920)
(189 604)
(554 036)
(133 604)
(554 036)
(133 604)

31.12.2016
1 618 588
4 143 016
(2 524 428)
(2 424 293)
(2 424 293)

31.12.2015
1 006 037
1 799 492
(793 455)
(559 106)
(559 106)

(2 424 293)

(559 106)

(554 036)

(133 604)

(1 440 683)

(1 530 239)

(329 246)

(365 666)

(14 563 537)

(12 378 253)

(3 328 276)

(2 957 908)

11 842 760

18 311 020

2 706 484

4 375 602

15 515 018
2 507 735
2 458 357
49 378
13 007 283
16 390 105
590

16 521 315
1 093 173
1 093 173
15 428 142
16 390 105
590

3 507 011
566 848
555 687
11 161
2 940 163
3 704 816
590

3 876 878
256 523
256 523
3 620 355
3 846 088
590

Wartość aktywów netto na jeden udział

22 046

26 149

4 983

6 136

Zysk (strata) netto na jeden udział

(4 103)

Razem przychody z działalności operacyjnej
Razem koszty z działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania razem
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania długoterminowe razem
Kapitał własny
Kapitał zapasowy
Liczba udziałów

(943)

(927)

(221)

Do przeliczenia wybranych danych ﬁnansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji ﬁnansowej:
- na dzień 31.12.2016 r.:
- na dzień 31.12.2015 r.:

4,4240
4,2615

Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca:
- 2016 r.:
4,3757
- 2015 r.:
4,1848
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane w PLN)

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności
Należności z tytułu kontraktów
długoterminowych
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego

Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

Nota nr

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

5
5
6
7
8

2 558 586
9 897 476
55 482
-

1 115 878
7 438 328
23 547
-

17 615
1 677 329
155 981
-

9

7 690

32
11

12 519 234

8 577 753

1 850 925

29
10
10

1 867
465 657

21 369
1 233 579

1 872
405 353

-

-

30

-

-

-

32

-

-

-

9

-

-

-

11
12.1

Aktywa razem

F-16

1 785
2 526 476
2 995 784

678
6 687 936
7 943 562

216
2 285 409
2 692 850

15 515 018

16 521 315

4 543 775
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane w PLN)

Nota nr
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości
nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Wynik lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do
zbycia
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym
kontroli
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem

13

31.12.2016
29 500
-

13

29 500
-

16 390 105
-

16 390 105
-

3 434

3 020

(991 463)
(2 424 293)

(435 377)
(559 106)

01.01.2015
17 000
4 402 105
-

(435 377)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 007 283

31
32

31.12.2015

-

15 428 142

3 983 728

-

-

9

7 690

-

-

15
16
14

41 688
49 378

-

-

31
14
32

1 132 648
-

9
15
16
14

Zobowiązania razem
Pasywa razem

F-17

-

764 298
-

109 818
-

155 454
950 813
219 442
2 458 357

312 088
16 787
1 093 173

165 776
284 453
560 047

2 507 735

1 093 173

560 047

15 515 018

16 521 315

4 543 775
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(dane w PLN)

Nota nr

Przychody ze sprzedaży
Przychody z tytułu dotacji
Pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Inne
Razem koszty z działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych
wycenianych w wartościach godziwych przez wynik
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
ZYSK (STRATA) NETTO
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach
do rachunku zysków i strat:
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Pozostałe całkowite dochody netto razem
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na jeden udział
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony
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17
18
19
20
20
20
20
20
20
19

21
22
32

9

od 01.01.2016
do 31.12.2016
6 600
1 286 107
325 881
1 618 588
71 175
56 843
979 814
834 798
149 848
161 538
1 889 000
4 143 016
(2 524 428)
134 071
33 936
(2 424 293)
-

od 01.01.2015
do 31.12.2015
5 400
699 781
300 856
1 006 037
40 688
58 411
618 314
574 243
90 167
18 337
399 332
1 799 492
(793 455)
275 292
40 943
(559 106)
-

(2 424 293)
(2 424 293)

(559 106)
(559 106)

(2 424 293)

(559 106)

-

-

3 434
3 434
(2 420 859)

3 020
3 020
(556 086)

(4 103,15)
(4 103,15)

(942,52)
(942,52)

(4 103,15)
(4 103,15)

(942,52)
(942,52)
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(dane w PLN)
Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2015 roku
Zysk netto za rok obrotowy
Emisja akcji

17 000
12 500

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
11 988 000

Kapitał
zapasowy
4 402 105

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Wynik lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

(435 377)
-

-

-

-

-

Zysk (strata)
netto
-

Przypadające
akcjonariuszom
jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

-

-

-

-

-

-

-

(559 106)

Razem

3 983 728
(559 106)
12 000 500

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

-

-

-

-

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

Pokrycie strat z lat ubiegłych
Utworzenie kapitału rezerwowego w ramach
programu motywacyjnego
Udział akcjonariuszy niesprawujących kontroli w
nadwyżce kapitały wniesionego nad
nominalnym

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży udziałów
powyżej wartości nominalnej na kapitał
zapasowy
Stan na 31 grudnia 2015 roku

29 500

(11 988 000)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 988 000

-

-

-

16 390 105

-

3 020

3 020

(435 377)

Zysk netto za rok obrotowy

-

-

-

-

-

-

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

Umorzenie akcji

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

-

-

-

-

Przeniesienie kapitału rezerwowego
Nabycie akcji własnych w ramach programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

Pokrycie strat z lat ubiegłych
Utworzenie kapitału rezerwowego w ramach
programu motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

Stan na 31 grudnia 2016 roku

29 500

-

16 390 105

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(559 106)

-

-

15 428 142

(2 424 293)

-

-

(2 424 293)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3 020)

3 434

3 434

-

3 020

(556 086)

(991 463)

559 106

(2 424 293)

3 434

13 007 283

14 z 73

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w PLN)
Nota nr

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

od 01.01.2016 do od 01.01.2015 do
31.12.2016
31.12.2015
(2 424 293)

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
wycenianych metodą praw własności
Wydatki z dotacji na koszty
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

983 610

(559 106)
(971 132)

-

(1 286 107)
71 175

-

(699 781)
40 688

1 918

Odsetki i dywidendy, netto

-

-

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej

787 424

Zmiana stanu należności

(847 723)

-

Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

571 006

386 814

-

Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

-

204 832

Zmiana stanu rezerw
12.2

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

638 725
(8 796)

Zmiana pozostałych aktywów

3 434

Pozostałe

(1 440 683)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

146 312
(463)
3 020
(1 530 239)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na niezakończone prace rozwojowe
Zakup dotowanych środków trwałych

-

-

(2 966 697)

(1 206 802)

(11 596 840)
-

(11 171 452)
-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków
pieniężnych

-

-

-

-

Dywidendy otrzymane

-

-

Odsetki otrzymane

-

-

Spłata udzielonych pożyczek

-

-

Udzielenie pożyczek

-

-

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

(14 563 537)

Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w PLN)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji

-

Wpływy z tyt. dotacji

11 844 678

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

12 000 500
6 310 520

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Spłata pożyczek/kredytów

-

1 000 000

-

(1 000 000)

-

Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału

-

Odsetki zapłacone

-

(1 918)

Pozostałe

-

-

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

11 842 760

18 311 020

Zmiana stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(4 161 460)

4 402 527

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
sprawozdawczego

6 687 936

2 285 409

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach
obcych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na koniec okresu sprawozdawczego

-

12.1
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2 526 476

-

6 687 936
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016

1. Informacje ogólne
1.1. Informacje o Jednostce dominującej
OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcenia OncoArendi
Therapeutics Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2016 roku w
Kancelarii Notarialnej Artur Szadkowski Notariusz (Rep. Nr 6758/2016) z dniem wpisu do KRS tj. 04.01.2017
roku. Siedzibą Jednostki dominującej jest Polska. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000657123.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych
i nadzorujących Jednostki dominującej jest następujący:
Zarząd:
Marcin Jan Szumowski
Prezes Zarządu
Sławomir Piotr Broniarek
Członek Zarządu
Stanisław Wiesław Pikul
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Adam Laskowski
Mariusz Ryszard Gromek
Piotr Żółkiewicz
Henryk Gruza
Grzegorz Miroński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:
- OncoArendi Therapeutics S.A. jako podmiot dominujący
- OncoArendi Therapeutics LLC jako podmiot zależny.
Spółka OncoArendi Therapeutics LLC została zarejestrowana w 2014 roku w stanie Connecticut w USA.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest opracowywanie i rozwój nowych leków
drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej, takich jak
choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego.

1.3 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i
ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące
podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich i groszach.
Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu.
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1.4 Okresy prezentowane
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek Grupy sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy.

Rokiem obrotowym jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jest rok
kalendarzowy.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2016 roku i obejmuje okres
12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2015 roku oraz
01.01.2015 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015
roku.

1.5 Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki dominującej uważa, że nie występuje istotna niepewność,
dotycząca zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Jednostki
dominującej do kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień 31.12.2016 roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 2.424 tys. PLN co wynika ze specyficznego
modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są
one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego
celu terapeutycznego. Zarząd Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics SA przeprowadził analizę
zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością Spółki, w tym ryzyko operacyjne, związane z
finansowaniem działalności oraz związane z dotacjami w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Spółka
dotychczas sprawnie pozyskiwała fundusze z dotacji (umowy na finansowanie publiczne opiewają na 135
mln zł) oraz cieszyła się zainteresowaniem inwestorów prywatnych (w czterech rundach inwestycyjnych
spółka pozyskała 34 mln zł), dzięki czemu uzyskała istotne wpłaty kapitałowe i nie przewiduje zdarzeń lub
okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zaburzenie tych operacji. Spółka realizuje założenia poszczególnych
projektów badawczych, m.in w 2017 roku Spółka rozpoczęła badania kliniczne pierwszej fazy kandydata
klinicznego na lek i zamierza je kontynuować w 2018 roku. Dodatkowo w związku ze wspieraniem
innowacyjności przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. poprzez program "Rozwój Innowacyjności
przedsiębiorstw w latach 2014-2020", Zarząd jednostki uważa, że działalność Spółki jest wspierana przez
państwo na przestrzeni ostatnich lat. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.
2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
2.1 Oświadczenie o zgodności
Oświadczenie Zarządu
Zarząd Jednostki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w postaci historycznych informacji
finansowych sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w OncoArendi Therapeutics S.A. zasadami
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rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Spółki, jak również jej wynik finansowy.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zaprezentowane w postaci historycznych informacji
finansowych sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSSF”).
2.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez RMSR, zatwierdzone przez UE, które
zostały już opublikowane, ale jeszcze nie weszły w życie.
Przyjęte przez RMSR i zatwierdzone przez UE do stosowania po 1 stycznia 2019 r.

MSSF 16 „Leasing”
Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone
przez UE.
Przyjęte przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2019 r.

KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego”

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem

Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” – wycena inwestycji długoterminowych

Roczny program poprawek 2015-2017
Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – wycena posiadanego wcześniej udziału we
wspólnych operacjach
Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – brak wyceny posiadanego wcześniej udziału we
wspólnych operacjach
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą
dywidendy
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – koszty finansowania w przypadku gdy składnik
aktywa został przekazany do użytkowania
Przyjęte przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2021 r.

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
Grupa szacuje, że wyżej wymienione standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez
RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.
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Wcześniejsze zastosowanie standardów przez Grupę
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa zastosowała po raz pierwszy z dniem
01.01.2015 roku standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany
do MSSF 15: „Data wejścia w życie MSSF 15” obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, w związku z tym postanowienia wymienionych standardów
zostały uwzględnione przez Grupę zarówno w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, jak i w danych
porównawczych.
MSSF 9 Instrumenty finansowe
Aktywa finansowe prezentowane przez Spółkę to należności krótkoterminowe. Wszystkie aktywa finansowe
są wyceniane według zamortyzowanego kosztu i wpływ jest ujmowany w wyniku finansowym. Spółka
dokonała wyceny należności krótkoterminowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe według
uproszczonej metody, ponieważ:
a) nie zawierały istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15 Przychody,
czyli nie istniał istotny komponent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia,
b) należności spełniały warunek oczekiwania, że zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok.
Według metody uproszczonej oczekiwane straty kredytowe są szacowane na podstawie danych
historycznych. W poprzednich latach Spółka nie tworzyła odpisów na należności krótkoterminowe, w
efekcie tej analizy nie wprowadzono dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe.
Spółka nie stosuje, w stosunku do posiadanych aktywów finansowych, modelu wyceny wartości godziwej
przez pozostałe całkowite dochody.
Zobowiązana finansowe są wycenianie według zamortyzowanego kosztu, Spółka stosowała metodę
zamortyzowanego kosztu również w latach ubiegłych i stwierdzono brak wpływu z tytułu wcześniejszego
zastosowania MSSF 9 na sprawozdania finansowe.
MSSF 15 Przychody
Przychody uzyskiwane przez Spółkę w rozumieniu MSSF 15 Przychody prezentowane są w niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z postanowieniami tego standardu. Ponadto kwota
przychodów w rozumieniu MSSF 15 Przychody w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym oraz w okresach poprzedzających była nieistotna. Zwiększenie wartości przychodów Spółka
przewiduje
w kolejnych okresach sprawozdawczych, a szczegółowe zasady ich ujęcia zawarte zostały w nocie
objaśniającej nr 3 Istotne zasady rachunkowości.
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania MSSF 16 „Leasing” i według szacunków
Grupy ewentualne zastosowanie postanowień MSSF 16 „Leasing” nie miałby istotnego wpływu na niniejsze
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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3. Istotne zasady rachunkowości
3.1 Rzeczowe aktywa trwałe
Pozycję rzeczowych aktywów trwałych, która kwalifikuje się do ujęcia jako składnik aktywów, początkowo
wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów, wykazuje się ją
według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie)
oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości.
Spółka stosuje metody amortyzacji odzwierciedlające wzorzec konsumowania przez Spółkę oczekiwanych
przyszłych korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów (liniowa lub degresywna)
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu
nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie stanowią w swojej masie istotnego składnika
majątkowego.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w
budowie.
Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi:
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

60 lat

Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

3-5 lat
5 lat
3 lata

Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje
zmian tych szacunków uwzględniane są prospektywnie w następnym i kolejnych latach obrotowych.
Na koniec roku obrotowego, a także za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości
rzeczowych aktywów trwałych Spółka dokonuje również weryfikacji rzeczowych aktywów trwałych pod
kątem utraty wartości i konieczności dokonania odpisów aktualizujących z tego tytułu.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
Spółka analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji rzeczowych aktywów
trwałych w okresie, kiedy stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego.
Jeśli Spółka z dostateczną pewnością stwierdzi ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu
aktualizacyjnego wartość aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego
w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów.

3.2 Aktywa niematerialne
Składnik aktywów niematerialnych o określonym lub nieokreślonym okresie użytkowania początkowo
wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania
Po początkowym ujęciu składnik aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania wykazuje się
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
oraz łączne straty z tytułu utraty wartości.

F-27

22 z 73

W stosunku do aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania Spółka stosuje liniową metodę
amortyzacji.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo
umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie
stanowią w swojej masie istotnego składnika majątkowego.
Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności aktywów niematerialnych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a
konsekwencje zmian tych szacunków uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych
(prospektywnie).
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości składnika aktywów niematerialnych o określonym okresie
użytkowania.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika
aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwaną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości
godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia w związku z jego sprzedażą lub wartości
użytkowej.
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartość firmy
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. W
razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika
aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
porównując jego wartość odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy
istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać
przeprowadzony w dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on
przeprowadzany każdego roku w tym samym terminie.
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej stanowi nadwyżka ceny nabycia nad wartością
godziwą przejmowanych aktywów, zobowiązań i możliwych do zidentyfikowania zobowiązań warunkowych.
Po początkowym ujęciu wartość firmy nie jest amortyzowana i jest wykazana jako cena nabycia
pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Wartość firmy poddawana jest corocznie lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki, testom na utratę
wartości.
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie wystąpiły dotychczas w Spółce.
Prace badawcze
Prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z zamiarem zdobycia
i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej.
Spółka nie ujmuje jako składnika aktywów niematerialnych, nakładów poniesionych w wyniku prac
badawczych (lub w wyniku realizacji etapu prac badawczych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym
zakresie). Nakłady poniesione na prace badawcze (lub na realizację etapu prac badawczych przedsięwzięcia
prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się jako koszty w momencie ich
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poniesienia. Na etapie prac badawczych prowadzonego przedsięwzięcia Spółka nie jest w stanie udowodnić
istnienia składnika wartości niematerialnych, który będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. W związku z tym nakłady zawsze ujmowane są w kosztach w momencie ich poniesienia.
Do przykładów prac badawczych zalicza się:
• działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy;
• poszukiwanie, ocenę i końcową selekcję sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub innej
wiedzy;
• poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług; oraz
• formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję nowych lub udoskonalonych materiałów,
urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.
Prace rozwojowe
Prace rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w
planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń,
produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem
produkcji seryjnej lub zastosowaniem.
Składnik aktywów niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych (lub realizacji etapu prac
rozwojowych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy
Spółka jest w stanie udowodnić:
• możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
• OncoArendi Therapeutics SA posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby ludzkie i techniczne
niezbędne do zakończenia prowadzonych prac rozwojowych z sukcesem. Zakres prac dotyczący wczesnej
fazy przedklinicznej programu wykonywany jest przez doświadczony zespół naukowy, wspierany
światowymi doradcami naukowymi. Badania na etapie przedklinicznym realizowane są w laboratoriach
chemicznych i biologicznych w Warszawie i Łodzi, które są w pełni wyposażone w nowoczesną aparaturę
badawczą, której właścicielem jest Spółka. Dalsze etapy formalnego rozwoju przedklinicznego oraz wczesne
fazy rozwoju klinicznego leku wykonywane są w oparciu o współpracę z certyfikowanymi ośrodkami
badawczymi (ang. Contract Research Organizations – CRO), specjalizującymi się w produkcji substancji,
badań toksykologicznych i badaniami I i II fazy klinicznej według standardów GMP, GLP i GCP. Zdolność
techniczną wykonania projektu potwierdzają liczne podpisane umowy o dofinansowanie publiczne np. z
NCBiR, gdzie zasoby techniczne wnioskodawcy oraz podwykonawców są szczegółowo weryfikowane na
etapie oceny wniosku.
• zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
Misją spółki jest rozwiązanie co najmniej jednej niezaspokojonej potrzeby klinicznej (choroby, na które nie
ma obecnie na rynku skutecznej terapii) w zakresie chorób płuc oraz chorób nowotworowych. Model
biznesowy firmy zakłada, ze realizacja tej misji odbędzie się poprzez komercjalizację praw do wyników prac
rozwojowych zakończonych na etapie wczesnych faz badań klinicznych (Faza I lub II) pozwalających wykazać
bezpieczeństwo i wstępną skuteczność działania kandydata na lek po podaniu pacjentom. Potwierdzają to
podpisane umowy na finansowanie ze środków publicznych prowadzonych projektów B+R, zakładające, jako
jeden z ostatnich celów projektu zakończenie I fazy badań klinicznych i rozpoczęcie działań
komercjalizacyjnych.
• zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
Prowadzone przez spółkę projekty rozwojowe wykazują od samego początku prac rozwojowych zdolność
komercjalizacji, co odzwierciedlają statystyki zawieranych transakcji na każdym etapie rozwoju leku od fazy
discovery, fazy potwierdzenia działania in-vivo w modelach zwierzęcych chorób,
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fazy formalnego rozwoju przedklinicznego leku aż do rozwoju klinicznego (badania I i II fazy). Strategią
spółki nie jest jednak sprzedaż programu na najwcześniejszych etapach rozwoju leku, ale w jego końcowej
części, czyli na etapie badań klinicznych, gdzie zarówno prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jak i
wartości transakcyjne są znacząco wyższe niż w przypadku komercjalizacji na wcześniejszym etapie rozwoju.
• sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. Między innymi Spółka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki
składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez
Spółkę – użyteczność składnika aktywów niematerialnych;
Model działalności spółki polega na prowadzeniu zaawansowanych badań nad nowymi lekami, a następnie
sprzedaży praw do uzyskanych wyników koncernom farmaceutycznym. Spółka przewiduje, że w większości
programów, komercjalizacja wyników jego prac badawczo-rozwojowych nastąpi przez udzielenie licencji na
kandydata na lek na etapie wczesnych badań klinicznych (Faza I/IIa). Przewidywania Emitenta w powyższym
zakresie oparte są na branżowych statystykach transakcji w przedmiocie komercjalizacji kandydata na lek
przeprowadzonych w latach 2012-2017, których szczególnie cennym przykładem może być zawarta umowa
licencyjna pomiędzy amerykańskimi firmami Incyte oraz Calithera na sprzedaż praw do związków
blokujących (inhibitorów) białko o nazwie arginaza, na łączną kwotę około 750 mln USD (składającą się z
płatności za kamienie milowe oraz opłaty licencyjne), zawarta na etapie I fazy badań klinicznych. Drugi
najbardziej zawansowany projekt OncoArendi Therapeutics SA dotyczy właśnie immunoterapii
przeciwnowotworowej z wykorzystaniem inhibitorów arginaz.
• dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac
rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;
Spółka w celu ukończenia prac rozwojowych nie tylko dba o stronę techniczną prowadzonych przedsięwzięć
(posiada w pełni wyposażone we własny sprzęt laboratoria chemiczne i biologiczne) , ale również z
sukcesem pozyskuje niezbędne finansowanie na prowadzone programy. Spółka w ciągu czterech rund
inwestycyjnych od inwestorów prywatnych zebrała ok. 35 mln zł, zaś zgodnie z podpisanymi umowami z
instytucjami pośredniczącymi ma zapewnione finansowanie publiczne na kwotę ok. 135 mln zł. Spółka
wpisuje się również w narodową politykę wspierania innowacyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach licznych programów takich jak Program Inteligentny Rozwój POIR, zarządzanych przez takie
instytucje jak NCBiR, PFR czy PARP.
• możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można
przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.
Spółka w celu wiarygodnego ustalenia nakładów na prace rozwojowe prowadzi księgi handlowe
wyodrębniając oddzielne analityki kont dla prowadzonych programów w podziale na rodzaje ponoszonych
wydatków w postaci wynagrodzeń, usług zewnętrznych czy kosztów operacyjnych.
Na etapie prac rozwojowych przedsięwzięcia Spółka może zidentyfikować składnik wartości niematerialnych
i udowodnić, że składnik ten będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Dzieje się
tak dlatego, że etap prac rozwojowych jest etapem bardziej zaawansowanym niż etap prac badawczych.
Spółka dokonuje podziału na dwa etapy prac rozwojowych: etap niezakończonych oraz zakończonych prac
rozwojowych. Celem dokonania takiego podziału jest rozróżnienie prac (zakończonych prac rozwojowych),
które osiągnęły zdefiniowane przez Spółkę cel naukowy i okno komercyjne w postaci pozytywnej fazy badań
II na ludziach od projektów (niezakończonych prac rozwojowych), które są na wcześniejszym etapie i
wymagają dodatkowych nakładów finansowych niezbędnych do osiągnięcia celu naukowego.

F-30

25 z 73

Etap niezakończonych prac rozwojowych
Moment rozpoczęcia prac rozwojowych:
Spółka przyjmuje następującą definicję osiągnięcia pierwszego mierzalnego kamienia milowego mającego
charakter komercjalizacyjny - Hit Identification (HI) – Proof of Concept in vitro. W zakresie chemii
medycznej – zostaje dokonana synteza związku pozwalająca osiągnąć zakładany cel powinowactwa (np.
wiązanie małej cząsteczki z enzymem/białkiem). W zakresie biologii – opracowanie testu biologicznego,
który umożliwi weryfikację skuteczności osiągniecia celu, czyli odpowiedniego poziomu powinowactwa. Na
podstawie ustalonej przez zespół badawczy miary/parametru oraz przypisanej jej/jemu wartości sukcesu,
dokonywana jest weryfikacja skuteczności powinowactwa. Za sukces uznaje się sytuację, w której spółka
jest w stanie syntezować związki chemiczne skutecznie oddziaływujące na cel biologiczny, co jest
udowodnione odpowiednią procedurą analityczną. To z kolei umożliwia przedstawienie pierwszej rynkowej
wyceny wartości programu (grupy związków aktywnych), potwierdzając, że istnieje rynek komercjalizacyjny
na tym etapie.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu rozpoczęcia niezakończonych prac rozwojowych
Kierownik Chemii Medycznej na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego: „HI”
i dostarcza dokumentację dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej, zawierającej symbol
związku chemicznego w bazie danych OAT wraz z datą dzienną opracowania tego związku oraz datą dzienną
uzyskania pozytywnego wyniku testu biologicznego. Na podstawie tej dokumentacji wyznaczony zostaje
moment, od którego wydatki w danym projekcie traktowane są jako niezakończone prace rozwojowe i
podlegają kapitalizacji w aktywach bilansu. Prezentacja odbywa się w pozycji „niezakończone prace
rozwojowe”, pozycja ta nie podlega amortyzacji.
Test na utratę wartości.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości niezakończonych prac rozwojowych.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
W pierwszym kroku Spółka dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i
weryfikuje, czy wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace
rozwojowe. Po drugie Spółka na podstawie raportów badawczych dokonuje oceny czy nie zachodzą
przesłanki naukowe do zamknięcia projektu z wynikiem negatywnym.
Zgodnie z par. 24 MSR 20 wartość niezakończonych prac rozwojowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
pomniejszana jest o otrzymane na ten cel dotacje.
Etap zakończonych prac rozwojowych
Moment zakończenia prac rozwojowych:
Spółka określa definicję osiągnięcia momentu zakończenia prac rozwojowych w następujący sposób:
Proof of Concept in Men – zakończenie odpowiedniej fazy badań klinicznych z wynikiem pozwalającym
określić okno terapeutyczne, bezpieczeństwo kandydata na lek oraz wstępną (o niskiej istotności
statystycznej) skuteczność działania terapeutycznego u ludzi.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu zakończenia niezakończonych prac rozwojowych.
Lider Projektu na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego i dostarcza
dokumentację dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej potwierdzonej odpowiednimi
wynikami badań klinicznych.

F-31

26 z 73

W przypadku komercjalizacji zakończonych prac rozwojowych Spółka oceni, czy okres użytkowania
zakończonych prac rozwojowych jest określony czy nieokreślony. W przypadku uznania przez Spółkę, że dla
składnika zakończonych prac rozwojowych istnieje określony okres użytkowania, zakończone prace
rozwojowe będą podlegały amortyzacji, w przeciwnym razie będą one podlegały testom na utratę wartości
opisanymi poniżej.
Test na utratę wartości
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości zakończonych prac rozwojowych o nieokreślonym okresie
użytkowania. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego
składnika aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości zakończonych prac rozwojowych porównując jego wartość
odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że
nastąpiła utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać przeprowadzony w
dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on przeprowadzany każdego roku w
tym samym terminie.
W pierwszym kroku dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i weryfikuje,
czy wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace rozwojowe.
Przygotowanie do wdrożenia poprzez sprzedaż licencji wyłącznej firmie farmaceutycznej lub
biotechnologicznej jest długim i złożonym procesem, często poprzedzonym podpisaniem tzw. umowy
partneringowej. Z doświadczenia wynika, że proces ten może obejmować dwa do trzech lat od rozpoczęcia
rozmów po podpisaniu umowy o poufności. Po okresie trzech lat, jeżeli Spółka nie będzie prowadziła
żadnych rozmów pod kątem komercjalizacji, Zarząd Spółki w drodze uchwały podejmuje decyzję o
zakończeniu projektu wynikiem negatywnym i odpisaniu całości poniesionych wydatków w ciężar kosztów.
W przypadku wystąpienia zakończonych prac rozwojowych, ich wartość prezentowana jest w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w pozycji „Zakonczone prace rozwojowe” i zgodnie z par. 24 MSR 20 pomniejszana jest
o otrzymane na ten cel dotacje.
Zakończone prace rozwojowe dotychczas nie wystąpiły w Spółce.
3.3 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów) jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli
uzna, że jego wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego
dalsze wykorzystanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Warunek ten uznaje się za spełniony
wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne, a składnik aktywów (grupa
aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Sklasyfikowanie aktywów
trwałych do grupy przeznaczonych do sprzedaży zakłada zamiar kierownictwa jednostki do zakończenia
transakcji sprzedaży w czasie jednego roku od dnia zmiany klasyfikacji aktywów trwałych.
Spółka wycenia składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów do zbycia) zaklasyfikowany jako
przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o
koszty sprzedaży. W momencie przeznaczenia składnika aktywów trwałych do grupy do zbycia zaprzestaje
się jego amortyzacji.
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3.4 Inwestycje w podmiotach powiązanych
Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych ujmowane są w
cenie nabycia.
Jednostka zależna to jednostka, nad którą Spółka sprawuje kontrolę. Spółka sprawuje kontrolę nad
jednostką, w której dokonano inwestycji, jeżeli z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega
ekspozycji na zmienne zwroty, lub gdy ma prawa do zmiennych zwrotów, oraz ma możliwość wywierania
wpływu na te zwroty poprzez sprawowanie władzy (istniejące prawa, które dają bieżącą możliwość
kierowania istotną działalnością jednostki, tj. działalności wywierającej znaczący wpływ na zwroty tej
jednostki).
Zgodnie z wytycznymi MSSF 10 Spółka dokonuje rozważań odnośnie sprawowania kontroli.
Na każdy dzień bilansowy oraz na dzień zaistnienia uzasadnionych przesłanek Spółka dokonuje weryfikacji
tych inwestycji pod kątem utraty wartości zgodnie z MSR 36. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty
wartości, podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z
tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
3.5 Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe ujmowane zgodnie ze standardem MSSF 9 są klasyfikowane do dwóch
kategorii:
1) aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie lub
2) aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w wartości godziwej.
Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe
warunki:
• celem Spółki jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów
pieniężnych, oraz
• dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są
wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty nominalnej i odsetek od tej kwoty.
• Składnik aktywów finansowych jest wyceniany w wartości godziwej, jeżeli spełnione są oba poniższe
warunki:
• składnik aktywów finansowych jest utrzymywany przez Spółkę zgodnie z modelem biznesowym, którego
celem jest zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż
składników aktywów finansowych, oraz
• warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych
terminach przepływów pieniężnych, które są wyłącznie spłatą wartości nominalnej i odsetek od wartości
nominalnej pozostałej do spłaty.
Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być
zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik aktywów finansowych w jego wartości godziwej
skorygowanej o koszty transakcji, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji tych aktywów
finansowych.
Jako aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie są zazwyczaj
wykazywane udzielone pożyczki oraz nabyte dłużne papiery wartościowe z określonym terminem
wymagalności.
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje weryfikacji aktywów finansowych wycenianych w
zamortyzowanym koszcie pod kątem utraty wartości. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty wartości,
podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z tytułu
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utraty wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
Do aktywów finansowych wycenianych w terminie późniejszym w wartości godziwej należą między innymi
udziały i akcje w innych jednostkach niż podporządkowane oraz instrumenty pochodne będące aktywami.
Zyski lub straty na składniku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w
wyniku finansowym jako przychody bądź koszty finansowe.
3.6 Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do
odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:
• ujemne różnice przejściowe;
• przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych; oraz
• przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające
zapłaty w przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań
Spółki wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową. Różnicami
przejściowymi mogą być:
• dodatnie różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot do
opodatkowania uwzględnianych w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona;
lub
• ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających
odliczeniu podatkowemu w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona.
Dodatnie różnice przejściowe
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich
dodatnich różnic przejściowych, z wyjątkiem przypadków, gdy zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynika z:
• początkowego ujęcia wartości firmy; lub
• początkowego ujęcia danego składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
(i) nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz
(ii) nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na zysk do
opodatkowania (stratę podatkową).
Spółka ujmuje zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich dodatnich różnic
przejściowych związanych z inwestycją w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach stowarzyszonych i
udziałami we wspólnych ustaleniach umownych, z wyjątkiem sytuacji, w których spełnione są następujące
dwa warunki:
• jednostka dominująca, inwestor, wspólnik wspólnego przedsięwzięcia lub wspólnik wspólnej działalności
są w stanie kontrolować terminy odwracania się różnic przejściowych oraz
• jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości.
Ujemne różnice przejściowe
W odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych ujmuje się składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie
zysk do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wyjątek od tego
przypadku pojawia się, gdy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z
początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
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• nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz
• nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do
opodatkowania (stratę podatkową).
Spółka ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich ujemnych
różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych ustaleniach umownych wyłącznie w zakresie, w którym jest
prawdopodobne, że:
• różnice przejściowe odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości; oraz
• zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, od którego będzie można odpisać różnice przejściowe.
Zobowiązania (należności) z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w
wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych (podlegających
zwrotowi od władz podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych (i przepisów podatkowych), które
obowiązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą
stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione, przyjmując za
podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązywały prawnie lub obowiązywały
faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Wycena zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego powinna odzwierciedlać skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego
przez Spółkę, na koniec okresu sprawozdawczego, sposobu realizacji lub rozliczenia wartości bilansowych
aktywów i zobowiązań.
Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego nie dyskontuje się.
Wartość bilansową składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego weryfikuje się na
koniec każdego okresu sprawozdawczego. Spółka obniża wartość bilansową składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie zysku do
opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Takie obniżki koryguje się w górę, w zakresie, w jakim uzyskanie
wystarczającego zysku do opodatkowania staje się prawdopodobne.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy:
• posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu
bieżącego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego; oraz
• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na:
• tego samego podatnika; lub
• różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku w
kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym przyszłym
okresie, w którym przewiduje się rozliczenie znaczącej ilość zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
3.7 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na długoterminowe i
krótkoterminowe.
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Jako należności długoterminowe ujmowane są należności z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy
od dnia bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym prezentowane są jako krótkoterminowe.
Na dzień powstania należności w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień powstania należności.
Na dzień bilansowy należności w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień bilansowy.
Należności z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się według ceny transakcyjnej, na
dzień bilansowy zaś wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Dla należności z tytułu dostaw i usług Spółka ujmuje odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w
kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie ich życia i wycenia oczekiwane straty
kredytowe w sposób uwzględniający:
‒ obiektywną i ważoną prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala oceniając szereg możliwych wyników,
‒ wartość pieniądza w czasie, obecnych warunków i prognoz
‒ racjonalne i udokumentowane informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów lub starań na
dzień sprawozdawczy, dotyczące przeszłych zdarzeń, obecnych warunków i prognoz dotyczących przyszłych
warunków gospodarczych.
Z uwzględnieniem powyższego, wartość należności aktualizuje się indywidualnie, w odniesieniu do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w
postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym
zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu
upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika
nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej
wysokości należności;
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny
sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna –
do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których
uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub
odpisania;
5) pozostałych należności przeterminowanych, a także należności nieprzeterminowanych, których ryzyko
nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny Zarządu Spółki – odpis w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty.
Odsetki od należności przeterminowanych szacowane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z tym że
decyzję o obciążeniu kontrahenta podejmuje każdorazowo Zarząd Spółki. Na należności odsetkowe tworzy
się odpis aktualizujący w pełnej ich wartości i odnosi się go w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w
ciężar kosztów finansowych.
Odpis dotyczący kwoty nominalnej należności odnoszony jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące
ich wartość, natomiast w przypadkach gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub
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dokonano jej w niepełnej wysokości to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub kosztów finansowych.
Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje
zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności
oraz związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu z całkowitych dochodów następuje per saldo
odpowiednio w przychodach bądź kosztach finansowych w przypadku należności finansowych, w przypadku
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w pozostałych kosztach lub pozostałych
przychodach operacyjnych.
Pozostałe należności
Do pozostałych należności Spółka zalicza m.in.
‒ należności z tytułu podatków (z wyłączeniem aktywów z tytułu bieżącego podatku dochodowego),
‒ inne należności.
Należności z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień bilansowy
zaś w wysokości kwot podlegających zwrotowi od władz podatkowych.
Inne należności na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w
zamortyzowanym koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter należności z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z
uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot podlegających zwrotowi
od władz podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna, w sprawozdaniu
finansowym, w nocie prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka prezentuje należności z
tytułu podatków łącznie z innymi należnościami jako pozostałe należności wyceniane w zamortyzowanym
koszcie.
3.8 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Do środków pieniężnych Spółka zalicza środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz depozyty
(lokaty) bankowe płatne na żądanie.
Do ekwiwalentów środków pieniężnych Spółka zalicza m.in. krótkoterminowe papiery wartościowe z
terminem zapadalności do trzech miesięcy.
Środki pieniężne wykazywane są na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej. Wartość nominalna
obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP danej waluty z dnia bilansowego.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w
pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Rozchód waluty z rachunków walutowych dokonuje się według metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”
(FIFO).
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży walut obcych,
zalicza się zasadniczo odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. W uzasadnionych
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przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia produktów i usług ceny nabycia towarów,
kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub do ustalenia wartości początkowej wartości
niematerialnych.
3.9 Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa obejmują wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące miesięcy
następujących po okresie objętym sprawozdaniem finansowym, wycenione w wysokości faktycznie
poniesionej. Wydatki są odnoszone do kosztów zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów i
rozliczane metodą liniową, w miarę upływu czasu trwania.
Do pozostałych aktywów zaliczane są między innymi opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata,
ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy, opłacone z góry koszty energii elektrycznej, gazu, usług
komunikacyjnych lub komunalnych, podatek od nieruchomości, opłata roczna za wieczyste użytkowanie
gruntów, itp.
3.10 Kapitały
Na kapitał własny Spółki składają się:
• kapitał podstawowy
• pozostałe kapitały
• niepodzielony wynik z lat ubiegłych
• wynik finansowy bieżącego okresu
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w Statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym.
Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego kwoty wniesione przez akcjonariuszy
wykazane są w księgach rachunkowych jako rozrachunki, a prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako
pozostałe kapitały rezerwowe.
Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość
ujemna).
Pozostałe kapitały tworzone są z:
• z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji,
• z tytułu przeszacowań wartości aktywów,
• z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych.
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych
nie przeniesione w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty
dywidendy. Na niepodzielony wynik z lat ubiegłych odnosi się skutki istotnych błędów lat poprzednich.
3.11 Rezerwy
Rezerwy tworzy się w przypadku, gdy:
• na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający z przeszłych zdarzeń,
• prawdopodobna jest konieczność wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w
celu wypełnienia obowiązku oraz
• można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zmierzając do określenia najbardziej
właściwego szacunku rezerwy uwzględnia się ryzyko i niepewność nieodłącznie
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towarzyszące wielu zdarzeniom i okolicznościom. Zdarzenia przyszłe, które mogą wpłynąć na wysokość
kwoty niezbędnej do wypełnienia przez Spółkę obowiązku, odzwierciedla się w kwocie tworzonej rezerwy,
jeśli istnieją wystarczające i obiektywne dowody na to, że zdarzenia te nastąpią.
Stan rezerw weryfikuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego i koryguje w celu odzwierciedlenia
bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Jeśli przestało być prawdopodobne, że w celu wypełnienia
obowiązku nastąpi wymagany wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, Spółka
rozwiązuje rezerwę.
Jeśli skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości
nakładów, które jak się oczekuje będą niezbędne do wypełnienia obowiązku, przy zastosowaniu
odpowiedniej stopy dyskontowej.
Utworzenie lub zwiększenie rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów podstawowej działalności
operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z
którymi wiążą się przyszłe zobowiązania.
Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę i
jest ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania.
Rezerwę wykorzystuje się tylko na nakłady o takim przeznaczeniu, na jakie była pierwotnie utworzona.
Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, na dzień,
na który stały się zbędne, zmniejszają koszty podstawowej działalności operacyjnej albo odpowiednio
zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe, w zależności od tego, które koszty
zostały wcześniej obciążone tworzoną rezerwą.
Rezerwy mogą być tworzone na:
• restrukturyzację – podstawą tworzenia rezerwy są nakłady, które jednocześnie w sposób nieodzowny
wynikają z restrukturyzacji i zarazem nie są związane z bieżącą działalnością Spółki; w kwocie rezerwy mogą
być przykładowo uwzględnione odprawy i odszkodowania wynikające z prawa pracy, czy też koszty
likwidacji działalności objętych restrukturyzacją, jak np. koszty lub straty związane z karami lub
odszkodowaniami z tytułu zerwanych umów lub niezrealizowanych umów; rezerwa na restrukturyzację nie
obejmuje kosztów związanych z przyszłą działalnością, np. kosztów marketingu, szkolenia pozostającej
załogi, koszty zmian przyporządkowania służbowego pozostających pracowników, itp.; utworzone rezerwy
na restrukturyzację zwiększają pozostałe koszty operacyjne;
• udzielone gwarancje i poręczenia – podstawą oceny prawdopodobieństwa możliwego obowiązku
utworzenia rezerwy jest analiza przebiegu wywiązywania się podmiotu, któremu udzielono gwarancji lub
poręczenia ze zobowiązań objętych gwarancją lub poręczeniem; w przypadku złej kondycji podmiotu,
któremu udzielono gwarancji lub poręczenia, wysokość rezerwy będzie zależała od przewidywanej przez
jednostkę możliwości spłaty zobowiązania przez ten podmiot; sam fakt udzielenia gwarancji i poręczenia nie
jest podstawą utworzenia rezerwy, konieczne jest wtedy ujawnienie zobowiązania warunkowego;
• skutki toczącego się postępowania sądowego – podstawa oceny prawdopodobieństwa możliwego
obowiązku utworzenia rezerwy może być przebieg postępowania sądowego lub opinie prawników; ustalając
kwotę rezerwy należy wziąć pod uwagę nie tylko kwotę roszczenia określoną w pozwie, ale również koszty
postępowania sądowego;
• przewidywane straty z podpisanych umów;
• wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników (np. odprawy emerytalne, rentowe); Spółka nie wypłaca nagród jubileuszowych, a
świadczenia emerytalne i rentowe przysługują i są wypłacane w wysokości wynikającej z Kodeksu Pracy;
• wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania
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zobowiązania nie jest jeszcze znana.
W sprawozdaniu finansowym rezerwy są prezentowane odpowiednio jako długo i krótkoterminowe.
3.12 Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Zobowiązanie warunkowe jest:
a) możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych
przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki; lub
b) obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w
sprawozdaniu finansowym, ponieważ:
(i) nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści
ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub
(ii) kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące zobowiązań
warunkowych obejmujące:
- krótki opis rodzaju zobowiązań warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:
- wartość szacunkową jego skutków finansowych, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz
przyszłych zdarzeń, które mogą wpłynąć na wysokość kwoty niezbędnej do wypełnienia obowiązku przez
Spółkę,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wystąpienia wypływu środków
oraz
- możliwość uzyskania zwrotów.
Opis zidentyfikowanych przez Spółkę zobowiązań warunkowych mieści się w nocie objaśniającej nr 26.
Zobowiązania warunkowe opisane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczą
między innymi I Programu Motywacyjnego oraz II Programu Motywacyjnego, które w przypadku ziszczenia
się m.in. warunku dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. będą wyceniane zgodnie z postanowieniami MSSF
2 „Płatności w formie akcji”.
Warunkowy składnik aktywów jest możliwym składnikiem aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń
przeszłych oraz którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub
niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają
kontroli Spółki.
W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące aktywów warunkowych
obejmujące:
- krótki opis rodzaju aktywów warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:
- ich skutki finansowe, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz zdarzeń przyszłych.
W Spółce dotychczas nie wystąpiły aktywa warunkowe.
3.13 Zobowiązania finansowe
Spółka ujmuje zobowiązania finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy staje
się związana postanowieniami umowy instrumentu.
Klasyfikacja zobowiązania finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy jest
dokonywana w momencie początkowego ujęcia i jest nieodwołalna.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik zobowiązań finansowych w jego wartości
godziwej skorygowanej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub
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emisji tego zobowiązania finansowego.
Jako zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie są m.in. otrzymane pożyczki i kredyty
oraz wyemitowane dłużne papiery wartościowe z określonym terminem wymagalności.
Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą m.in.
instrumenty pochodne będące zobowiązaniami.
Zyski lub straty na składniku zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w
wyniku finansowym jako przychody lub koszty finansowe z wyjątkiem ewentualnej zmiany wartości
godziwej przypisanej do zmiany ryzyka kredytowego (związanego z niewypłacalnością emitenta), która jest
prezentowana w pozostałych całkowitych dochodach.
3.14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na zobowiązania długoterminowe i
krótkoterminowe.
Jako zobowiązania długoterminowe ujmowane są zobowiązania wymagalne w terminie powyżej 12
miesięcy od dnia bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym lub przeznaczone do obrotu prezentowane
są w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.
Na dzień powstania zobowiązania w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień powstania zobowiązania.
Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP
obowiązującego na ten dzień.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ujmuje
się według wartości godziwej.
Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Pozostałe zobowiązania
Do pozostałych zobowiązań Spółka zalicza m.in.
‒ zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego),
‒ inne zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień
bilansowy zaś w wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych.
Inne zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w
zamortyzowanym koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter zobowiązań z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z
uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot wymagających według
przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna,
w sprawozdaniu finansowym, w nocie prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka
prezentuje zobowiązania z tytułu podatków łącznie z innymi zobowiązaniami jako pozostałe należności
wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Do zobowiązań (z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań) Spółka zalicza ponadto bierne
rozliczenia międzyokresowe. Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się między innymi
zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych dostaw i usług dotyczących bieżącej
działalności operacyjnej.
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3.15 Przychody przyszłych okresów
Przychody przyszłych okresów, to wartości nominalne przychodów, których realizacja następuje w okresach
przyszłych. Do rozliczeń przychodów przyszłych okresów zalicza się między innymi:
• zaliczki i przedpłaty na świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
oraz nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji rządowych;
• otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi w
przyszłych okresach sprawozdawczych;
• nieotrzymane jeszcze kary umowne i odszkodowania dochodzone na drodze sądowej – ich rozliczenie na
pozostałe przychody operacyjne następuje w momencie otrzymania przychodu.
3.16 Dotacje rządowe
Dotacje rządowe ujmuje się, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż Spółka spełni warunki związane z
dotacjami oraz dotacje te będą otrzymane.
Spółka uzyskuje dotacje rządowe na prace badawczo – rozwojowe, które dzielą się na dotacje do
niezakończonych oraz zakończonych prac rozwojowych oraz dotacje na koszty ogólne projektowe, które
służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów.
Wartość dotacji otrzymanych dotyczących niezakończonych oraz zakończonych prac rozwojowych odejmuje
się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej od wartości bilansowej tych składników aktywów.
Dotacje na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych
projektów są ujmowane w sposób systematyczny na przestrzeni okresu, przez który Spółka ujmuje jako
koszty odnośne wydatki, które dotacja ma zrekompensować i prezentowane są w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów w części „Przychody z działalności operacyjnej” w pozycji „Przychody z tytułu
dotacji”.
Wpływy z tytułu dotacji ujmowane są w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach
pieniężnych z działalności finansowej w pozycji „Wpływy z tytułu dotacji”.
Wydatkowane dotacje na niezakończone prace rozwojowe ujmowane są w przepływach pieniężnych z
działalności inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na niezakończone prace rozwojowe” łącznie z wydatkami
poniesionymi na te aktywa bezpośrednio przez Spółkę, natomiast wydatki z dotacji na koszty ogólne
projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów ujmowane są w
przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w pozycji „Wydatki z dotacji na koszty”.
Zakończone prace rozwojowe nie wystąpiły dotychczas w Spółce. W przypadku wystąpienia zakończonych
prac rozwojowych, prezentacja w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych odbywać się będzie podobnie jak
w przypadku niezakończonych prac rozwojowych, z tym że wydatki na zakończone prace rozwojowe
prezentowane będą w przepływach z działalności inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na zakończone prace
rozwojowe”.
3.17 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
Przychody
Przychodem jest wzrost korzyści ekonomicznych w danym okresie sprawozdawczym w postaci wpływu
aktywów lub ich ulepszenia, lub zmniejszenia zobowiązań, co prowadzi do wzrostu kapitału własnego w inny
sposób niż wniesienie wkładu przez akcjonariuszy, powstający ze zwykłej działalności Spółki.
Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:
• strony zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami
handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
• Spółka jest w stanie rozpoznać prawa każdej ze stron dotyczące towarów lub usług, które mają zostać
przekazane,
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• Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za towary lub usługi, które mają zostać przekazane,
• umowa ma treść ekonomiczną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegną zmianie ryzyko, termin
uzyskania lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych Spółki) oraz
• jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za
towary lub usługi, które zostaną przekazane klientowi. Oceniając, czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest
prawdopodobne, Spółka uwzględnia jedynie zdolność i zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez klienta w
odpowiednim terminie. Kwota wynagrodzenia, które będzie przysługiwało jednostce, może być niższa niż
cena określona w umowie, jeżeli wynagrodzenie jest zmienne, ponieważ Spółka może zaoferować klientowi
obniżkę ceny.
Spółka ujmuje przychody w momencie, kiedy spełnione zostaje zobowiązanie do wykonania świadczenia
(przyrzeczenie przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić lub przyrzeczenie
przekazania klientowi grupy wyodrębnionych towarów lub usług, które są zasadniczo takie same i w taki
sam sposób przekazywane klientowi) poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi (tj. składnika
aktywów) klientowi.
Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem
aktywów.
W trakcie wykonywania zobowiązania do spełnienia świadczenia oraz po jego spełnieniu Spółka ujmuje jako
przychód kwotę równą cenie transakcyjnej (z wyłączeniem szacowanych wartości zmiennego
wynagrodzenia), która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.
W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią
zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem
Spółki będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych towarów lub usług na rzecz klienta, z
wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży).
Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te
rodzaje kwot.
Koszty
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści
ekonomicznych związane ze zmniejszeniem stanu aktywów lub zwiększeniem stanu zobowiązań, których
wielkość można wiarygodnie ustalić.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku
pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągnięciem konkretnych dochodów, tzn. przy zachowaniu zasady
współmierności przychodów i kosztów. Zasada ta zakłada jednoczesne lub łączne ujmowanie przychodów i
kosztów powstałych bezpośrednio i wspólnie w wyniku tej samej transakcji lub innych zdarzeń.
W razie, gdy przewiduje się osiągnięcie korzyści ekonomicznych w kilku okresach, zaś ich związek z
dochodami może być określony tylko ogólnie i pośrednio, koszty ujmuje się w sprawozdaniu z dochodów
drogą systematycznego i racjonalnego rozłożenia w czasie.
Koszt ujmuje się niezwłocznie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli poniesione nakłady nie
przynoszą żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych albo wówczas, gdy przyszłe korzyści ekonomiczne lub
ich część nie kwalifikują się lub przestały się kwalifikować do ujęcia w bilansie jako składnik aktywów.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów także wówczas, gdy zaciągnięto zobowiązanie i
nie ujęto składnika aktywów - na przykład, gdy powstaje zobowiązanie z tytułu napraw gwarancyjnych.
Spółka prezentuje koszty w układzie porównawczym.
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Wycena operacji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w
pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Zgodnie z zasadą efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków spółka może nabywać waluty obce
niezbędne do realizacji płatności zagranicznych poprzez platformę internetową banku lub innej firmy
inwestycyjnej.
W przypadku płatności zagranicznych realizowanych w ramach prowadzonych projektów badawczorozwojowych poprzez zakup waluty na platformie internetowej Spółka rozlicza we wnioskach o płatność
koszt kwalifikowany projektu po rzeczywistym transakcyjnym kursie sprzedaży platformy według metody
LIFO. W przypadku płatności faktury wyrażonej w walucie obcej bez konieczności uprzedniego nabycia
odpowiedniej ilości waluty obcej spółka rozlicza koszt kwalifikowany po kursie średnim NBP z dnia
poprzedzającego płatność.
3.18 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi przychody i koszty związane
z:
• działalnością socjalną;
• sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych, środków trwałych w budowie,
wartości niematerialnych, a także koszty zaniechanych inwestycji, gdy nie dały zamierzonego efektu;
• sprzedażą bądź likwidacją zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
• sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości inwestycyjnych;
• utrzymywaniem nieruchomości inwestycyjnych, koszty i przychody związane z ich eksploatacją,
posiadaniem, a także odpisy z tytułu aktualizacji wartości tych inwestycji;
• odpisaniem niefinansowych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych (jeżeli
jednak wcześniej został utworzony odpis aktualizujący wartość takich należności to odpisanie tych
należności należy ująć w ciężar tych odpisów aktualizujących);
• utworzeniem i rozwiązaniem rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi i podstawową działalnością
operacyjną;
• utworzeniem straty z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów (odpisów aktualizujących), a także
korektami wartości tych strat (odpisów);
• odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych, z wyjątkiem odsetek za zwłokę w
zapłacie;
• przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, darowizną aktywów, w tym także środków pieniężnych na
inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w
budowie albo wartości niematerialnych;
• poniesieniem kosztów związanych ze stłuczkami i kradzieżami samochodów wykorzystywanych w
działalności Spółki, a także odszkodowania z tego tytułu;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem zdarzeń losowych;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem restrukturyzacji;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem upadłości lub zawartych
postępowań układowych;
• poniesieniem kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.
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3.19 Przychody i koszty finansowe
Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych,
prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość
rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
dodatnie różnice kursowe, przywrócenie utraconej wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i
pożyczek, zyski z rozliczenia instrumentów pochodnych.
Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie
zobowiązań, utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w
cenie nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne,
wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto i różnice kursowe, straty z rozliczenia instrumentów
pochodnych oraz w przypadku leasingu finansowego inne opłaty za wyjątkiem rat kapitałowych.
3.20 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obejmuje: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwrotowi) od zysku do
opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.
Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) bilansowej w związku z wyłączeniem przychodów
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych
oraz tych przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
Bieżące obciążenie podatkowe ustala się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego.
Obciążenie z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym
roku obrotowym.
Podatek odroczony stanowi zmianę stanu dodatnich i ujemnych różnic przejściowych pomiędzy bilansem
otwarcia a bilansem zamknięcia danego roku obrotowego.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań
Spółki wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową.
Odroczony podatek dochodowy wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według
przewidywań będą stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione,
przyjmując za podstawę stawki podatkowe i przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub
faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Odroczony podatek jest ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, a w przypadku gdy dotyczy on
transakcji rozlicznych z kapitałem własnym ujmowany jest w kapitale własnym.
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4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Zarząd Jednostki dominującej na podstawie szacunków, osądów i założeń dokonuje między innymi wyceny
wymienionych poniżej składników aktywów i zobowiązań:

Rzeczowe aktywa trwałe (nota 5) oraz pozostałe aktywa niematerialne (nota 7).
Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych, wartości
końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian tych szacunków uwzględniane są prospektywnie w
następnym i kolejnych latach obrotowych.

Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników (nota 15).
Spółka tworzy rezerwy wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych
świadczeń na rzecz pracowników, tj.na odprawy emerytalne i rentowe, a także na niewykorzystane urlopy.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego.
Do wyceny rezerw na odprawy emerytalne i rentowe Jednostka dominująca nie stosuje wyceny
aktuarialnej.

5. Rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne
5.1 Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości bilansowe:
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Inne środki trwałe
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Razem

16 653

-

-

14 649
2 527 284
2 558 586

40 171
1 053 707
22 000
1 115 878

17 615
17 615

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych.

Spółka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów leasingu.
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie użytkowała gruntów wieczyście.
W 2017 roku Spółka planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 1,1 mln PLN. Spółka nie
planuje ponoszenia nakładów na ochronę środowiska.
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 31.12.2016)
dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
17 750
17 750
17 750
1 097
1 097
1 097
16 653

Urządzenia techniczne i
maszyny
115 328
33 635
33 635
148 963
75 157
59 158
59 158
134 315
40 171
14 649

Inne środki trwałe
1 130 581
2 900 733
2 900 733
4 031 314
76 875
1 427 155
1 427 155
1 504 030
1 053 707
2 527 284

Zaliczki na środki trwałe w budowie
22 000
22 000
22 000
22 000
-

razem
1 267 909
2 952 118
2 952 118
22 000
22 000
4 198 027
152 031
1 487 410
1 487 410
1 639 441
1 115 878
2 558 586

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2015 do 31.12.2015)
dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
-

Urządzenia techniczne i
maszyny
28 687
86 641
86 641
115 328
28 687
46 470
46 470
75 157
40 171

Inne środki trwałe
57 902
1 072 679
1 072 679
1 130 581
40 287
36 588
36 588
76 875
17 615
1 053 707
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Zaliczki na środki trwałe w budowie
22 000
22 000
22 000
22 000

razem
86 589
1 181 321
1 181 321
1 267 910
68 974
83 058
83 058
152 032
17 615
1 115 878
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5.2 Nieruchomości inwestycyjne
Nie dotyczy
6. Niezakończone prace rozwojowe
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Nakłady poniesione na prace rozwojowe
26 820 165
15 734 472
4 812 400
Przychody z dotacji do prac rozwojowych
(16 922 689)
(8 296 144)
(3 135 071)
Wartość niezakończonych prac rozwojowych
9 897 476
7 438 328
1 677 329

7. Pozostałe aktywa niematerialne
Wartości bilansowe:

Oprogramowanie
Pozostałe aktywa niematerialne
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych
Razem

stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
38 902
13 547
155 981
16 580
10 000
55 482
23 547
155 981

Grupa nie użytkuje wartości niematerialnych na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w
ewidencji bilansowej jako leasing.
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w bieżącym okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 31.12.2016)

dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Koszty zakończonych
prac rozwojowych

Wartość firmy

-

-
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Inne wartości
niematerialne
795 387
30 000
30 000
825 387
781 840
4 645
4 645
786 485
13 547
38 902

Wartości
niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na
wartości
niematerialne
10 000
16 580
16 580
10 000
10 000
16 580
10 000
16 580

razem
805 387
46 580
46 580
10 000
10 000
841 967
781 840
4 645
4 645
786 485
23 547
55 482
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2015 do 31.12.2015)

dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Koszty zakończonych
prac rozwojowych
-

Wartość firmy
-
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Inne wartości
niematerialne
779 905
15 482
15 482
795 387
623 924
157 916
157 916
781 840
155 981
13 547

Wartości
niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na
wartości
niematerialne
10 000
10 000
10 000
10 000

razem
779 905
25 482
25 482
805 387
623 924
157 916
157 916
781 840
155 981
23 547
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8. Transakcje z podmiotami powiązanymi
8.1 Wykaz jednostek zależnych
Szczegółowe informacje dotyczące jednostki zależnej objętej konsolidacją przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki
zależnej
OncoArendi
Therapeutics LLC

Miejsce
rejestracji i
prowadzenia
Podstawowa działalność
działalności
Badania naukowe i prace 125 Devonshire
rozwojowe w dziedzinie Ln
pozostałych nauk
Madison,
przyrodniczych i
Connecticut
technicznych

Procentowa wielkość udziałów z
zysków posiadanych
przez stan
Grupę
stan na
na
31.12.2016
100%

31.12.2015
100%

Procentowa wielkość praw do
głosów posiadanych przez
stanGrupę
na
stan na
31.12.2016
49%

31.12.2015
49%

Jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. posiada 49% głosów w jednostce zależnej OncoArendi
Therapeutics LLC. Znaczny Akcjonariusz OncoArendi Therapeutics S.A, pełniący również funkcję członka
Zarządu Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics S.A - Pan Stanisław Pikul, jest jednocześnie
udziałowcem w OncoArendi Therapeutics LLC (posiada 17% głosów). Ponadto zgodnie z umową operacyjną
OncoArendi Therapeutics LLC Jednostce dominującej OncoArendi Therapeutics S.A przysługuje 100% prawa
do zysków i strat OncoArendi Therapeutics LLC. Wpłaty na kapitał spółki OncoArendi Therapeutics LLC były
dokonywane jedynie przez OncoArendi Therapeutics S.A. i w roku 2015 wyniosły 30 000 USD, co stanowi
112 902 PLN. W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym inne transakcje
pomiędzy stronami nie wystąpiły.

8.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi podmiotami powiązanymi (w tym
osobowo) przedstawiono poniżej.
W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe z podmiotami
powiązanymi (w tym osobowo) niebędącymi członkami Grupy:
sprzedaż (PLN)
Nazwa podmiotu
powiązanego
TriMen Chemicals S.A.
Monika Szumowska

okres zakończony
31.12.2016
-

okres
zakończony
31.12.2015
-

zakup (PLN)
okres
okres
zakończony
zakończony
31.12.2016
31.12.2015
395 862
1 146 765
2 500
-

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:
należności (PLN)
Nazwa podmiotu
powiązanego
TriMen Chemicals S.A.
Monika Szumowska

stan na dzień
31.12.2016
-
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stan na dzień
31.12.2015
-

zobowiązania (PLN)
stan na dzień
31.12.2016
36 777
-

stan na dzień
31.12.2015
100 335
-
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8.3 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

8.4 Pożyczki od podmiotów powiązanych
W bieżącym okresie sprawozdawczym, dnia 19.04.2016 roku, Spółka otrzymała pożyczkę od Szumowski
Investments Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 PLN. Pożyczka została spłacona dnia 24.05.2016 roku wraz z
naliczonymi odsetkami, tj. łącznie 1.001.917,81 PLN.

8.5 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Zarząd Jednostki dominującej
Rada Nadzorcza Jednostki dominującej

Okres
zakończony
31.12.2016
PLN

1 149 380
1 149 380

Okres
zakończony
31.12.2015
PLN

1 277 401
1 277 401

8.6 Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących,

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
8.7 Istotne ograniczenia
W bieżącym okresie nie występowały ograniczenia.
8.8 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nie dotyczy
8.9 Udziały niedające kontroli
Nie dotyczy
9. Podatek dochodowy w odniesieniu do działalności kontynuowanej
9.1.Podatek dochodowy ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Okres
zakończony
31.12.2016
PLN

Okres
zakończony
31.12.2015
PLN

Bieżący podatek dochodowy

-

-

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Korekty dotyczące lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów

-

-

-

-
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9.2 Uzgodnienie różnic pomiędzy wynikiem księgowym a wynikiem podatkowym

Zysk/(Strata) brutto po konsolidacji

Okres
zakończony
31.12.2016
PLN
(2 424 293)

Okres
zakończony
31.12.2015
PLN
(559 106)

Korekty konsolidacyjne
Zysk/(Strata) brutto
OncoArendi Therapeutics LLC

112 902
(55 135)

(26 606)

Zysk/(Strata) brutto

(2 482 060)

(532 500)

Przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od
podatku:
Dodatnia wycena aktywów w walucie obcej
inne
Koszty i straty trwale niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów:
składki PFRON
nieobowiązkowe składki członkowskie
inne NKUP

40 534

-

-

40 475
59
155 426

-

55 178
98 423
1 825

Koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów
uzyskania przychodów:
Ujemna wycena aktywów w walucie obcej
rezerwa na wynagrodzenia urlopowe oraz rezerwa
emerytalna
rezerwa na koszt badania sprawozdania finansowego
odpis aktualizacyjny aktywów finansowych

15 000
112 902

Dochód do opodatkowania

(2 029 107)

(488 720)

Podstawa opodatkowania

(2 029 107)

(488 720)

Podatek dochodowy
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338 061

43 780

28 017

43 780

182 142

-

-
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9.3 Aktywa i zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Należny zwrot podatku
Zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego
Podatek dochodowy do zapłaty
9.4 Saldo podatku odroczonego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Zobowiązania z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Razem

Okres
zakończony
31.12.2016
PLN

Okres
zakończony
31.12.2015
PLN

Okres
zakończony
01.01.2015
PLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Okres
zakończony
31.12.2016
PLN

Okres
zakończony
31.12.2015
PLN

Okres
zakończony
01.01.2015
PLN

7 690

-

-

7 690

-

-

-

-

-

9.5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Ujemne różnice przejściowe pomiędzy wartościa bilansową a wartościa podatkową aktywów:
Zmiana aktywa ujęta w
Stan aktywa w bilansie na
korespondencji z wynikiem
dzień (PLN)
finansowym za okres (PLN)
od 01.01.2016 od 01.01.2015
31.12.2016 31.12.2015 do 31.12.2016 do 31.12.2015
Rezerwy
2 367
2 367
Wycena
5 323
5 323
bilansowa
Razem
7 690
7 690
-

Zmiana aktywa ujęta w
korespondencji
z kapitałem za okres (PLN)
od 01.01.2016 od 01.01.2015
do 31.12.2016 do 31.12.2015
-

-

-

-

9.6 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe
Na dzien bilansowy nie zostały wykazane następujące aktywa z tytułu podatku odrocznego:

Straty podatkowe
Wycena bilansowa
Rezerwy
Odpis aktualizacyjny aktywów finansowych
Razem nieujęte aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
Razem aktywa (ujęte i nieujęte) z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
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Stan na
31.12.2016
PLN
554 677
35 090
21 451

Stan na
31.12.2015
PLN
169 146
8 318
-

Stan na
01.01.2015
PLN
-

611 218

177 464

-

618 908

177 464

-
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9.7 Straty podatkowe możliwe do odliczenia

Rok
2016
2015
2014
2013
Razem

Wysokość
straty (PLN)
2 029 107
488 720
396 654
4 870
2 919 351

Wykorzystane
0%
0%
0%
0%
0%

Możliwe do
wykorzystania
0%
0%
0%
0%
0%

Tabela prezentuje straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu do opodatkowania przez Spółkę w
przyszłych okresach. Dane prezentowane w powyższej tabeli pochodzą z rocznych deklaracji CIT-8
sporządzonych przez Spółkę za poszczególne lata.

9.8 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatnie różnice przejściowe pomiędzy wartościa bilansową a wartością podatkową pasywów:
Zobowiązanie z tytułu
Zmiana zobowiązania ujęta w
Zmiana zobowiązania ujęta w
odroczonego podatku
korespondencji z wynikiem
korespondencji z kapitałem za
dochodowego (PLN)
finansowym za okres (PLN)
okres (PLN)
Stan na
Stan na od 01.01.2016 od 01.01.2015 od 01.01.2016 od 01.01.2015
31.12.2016 31.12.2015 do 31.12.2016 do 31.12.2015 do 31.12.2016 do 31.12.2015
Wycena
bilansowa
Razem

7 690

-

7 690

-

-

-

7 690

-

7 690

-

-

-
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10. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
10.1 Należności z tytułu dostaw i usług

stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Należności z tytuł dostaw i usług
1 867
21 369
1 872
Razem
1 867
21 369
1 872

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 25 dni.
10.2 Analiza wiekowa należności
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
nieprzeterminowane
1 867
21 369
1 872
przeterminowane (wg liczby dni)
1-30
31-90
91-180
powyżej 180
Razem
1 867
21 369
1 872

10.3 Pozostałe należności
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Należność z tyt. umowy zakupu
wierzytelności
Inne rozrachunki z pracownikami, kaucje
Należności z tytułu podatku VAT
Należności z tytułu podatku PIT
Należności z tytułu ZUS
Razem

-

312 088

-

3 147
462 510
465 657

4 235
888 683
6 390
22 183
1 233 579

536
404 817
405 353

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności długoterminowe nie wystąpiły
w okresach objętych sprawozdaniem finansowym.

11. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe
11.1 Pozostałe aktywa długoterminowe
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzedzającym pozycja nie wystąpiła.
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11.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Razem:

stan na 31.12.2016
PLN
1 785
1 785

stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
678
216
678
216

12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz przepływy z tytułu dotacji
12.1.1. Środki pieniężne
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
2 526 476
6 687 936
2 285 409
bankowych
Lokaty bankowe
Razem:
2 526 476
6 687 936
2 285 409
12.1.2. Ekwiwalenty środków pienieżnych
Nie wystąpiły
12.2. Przepływy z tytułu dotacji

wpływy z tytułu dotacji (łącznie ze środkami
dla konsorcjantów)
przekazanie środków konsorcjantom
wpływy z tytułu dotacji
wykorzystane dotacje na niezakończone prace
rozwojowe
wykorzystane dotacje na koszty ogólne
wydatki z tytułu dotacji

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN

17 162 030

8 356 620

(5 317 352)
11 844 678

(2 046 100)
6 310 520

(9 607 758)

(5 776 515)

(1 286 107)
(10 893 865)

(699 781)
(6 476 296)

nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji bilans
otwarcia
niewykorzystane zaliczki na koniec bieżącego
okresu

-

165 776

950 813

pozostałe przychody przyszłych okresów bilans
otwarcia
pozostałe przychody przyszłych okresów

312 088
-

zmiana stanu przychodów przyszłych
okresów

638 725
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-

312 088
146 312
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13. Kapitał podstawowy, zapasowy oraz z aktualizacji wyceny
13.1 Kapitał podstawowy

stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Zarejestrowany kapitał
29 500
29 500
17 000
13.2 Struktura właścicielska
Stan na dzień 31.12.2016

wartość udziałów
PLN

liczba udziałów

wartość jedn.
PLN

%

10250

205

50

34,7

3250
2300
2300
2300
2100
1650
5350
29500

65
46
46
46
42
33
107
590

50
50
50
50
50
50
50
50

11
7,8
7,8
7,8
7,1
5,6
18,2
100

nazwa udziałowca

wartość udziałów
PLN

liczba udziałów

wartość jedn.
PLN

%

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych

10250

205

50

34,7

Szumowski Investments Sp. z o.o.
Jakub Gołąb
Adam Gołębiowski
Stanisław Pikul
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy
razem

3250
2300
2300
2300
2100
1650
5350
29500

65
46
46
46
42
33
107
590

50
50
50
50
50
50
50
50

11
7,8
7,8
7,8
7,1
5,6
18,2
100

nazwa udziałowca

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych
Szumowski Investments Sp. z o.o.
Jakub Gołąb
Adam Gołębiowski
Stanisław Pikul
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy
razem
Stan na dzień 31.12.2015

Stan na dzień 01.01.2015
nazwa udziałowca
Szumowski Investments SKA
Adam Gołebiowski
Jakub Gołąb
Stanisław Pikul
Piotr Jeleński
New Europe Ventures LLC
Jacek Olczak
Przemysław Pilaszek
Rafał Janczyk
Pozostali udziałowcy
razem

wartość udziałów
PLN
2 700
2 300
2 300
2 300
1 650
1 350
1 050
1 050
800
1 500
17 000
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liczba udziałów
54
46
46
46
33
27
21
21
16
30
340

wartość jedn.
PLN
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

%
15,9
13,5
13,5
13,5
9,7
7,9
6,2
6,2
4,7
8,9
100
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13.3 Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresach objetych sprawozdaniem finansowym Spółka nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.
13.4 Kapitał zapasowy
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN

Kapitał zapasowy
tworzony z nadwyżki z
tytułu emisji akcji

16 390 105

Kapitał zapasowy
tworzony ustawowo
Przeniesienie wyniku z
lat poprzednich

16 390 105

4 402 105

-

-

-

-

-

-

16 390 105

16 390 105

4 402 105

14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

14.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Krótkoterminowe zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

1 132 648

764 298

109 818

1 132 648

764 298

109 818

14.2 Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
nieprzeterminowane
808 891
180 334
108 958
przeterminowane (wg liczby dni)
1-30
321 917
527 923
31-90
1 800
1 063
91-180
54 978
860
powyżej 180
40
1 132 648
764 298
109 818
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14.3 Pozostałe zobowiązania
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Zobowiązania z tytułu
podatku VAT
Zobowiązania z tytułu
podatku PIT
Zobowiązania z tytułu
ZUS
Zobowiązania wobec
urzędu celnego
Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń
Zobowiązania do zwrotu
zaliczki na dotacje
Inne rozrachunki z
pracownikami

243

-

-

49 902

-

31 001

149 430

13 593

81 735

-

2 058

-

19 162

-

-

-

-

159 830

705

1 136

11 887

219 442

16 787

284 453

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe nie
wystąpiły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym.

15. Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe

Stan na 1 stycznia 2016
Rezerwy utworzone w
okresie ujęte w
sprawozdaniu
finansowym
Rezerwy rozwiązane w
okresie ujęte w
sprawozdaniu z
całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w
okresie
Pozostałe
Stan na 31 grudnia 2016

Rezerwa na
świadczenia
emerytalne (PLN)
-

Rezerwa na koszty Rezerwa na urlopy
(PLN)
(PLN)
-

Rezerwy razem
(PLN)
-

41 688

15 000

140 454

197 142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 688

15 000

140 454

197 142
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Stan na 1 stycznia 2015
Rezerwy utworzone w
okresie ujęte w
sprawozdaniu
finansowym
Rezerwy rozwiązane w
okresie ujęte w
sprawozdaniu z
całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w
okresie
Pozostałe

Rezerwa na
świadczenia
emerytalne (PLN)
-

Stan na 31 grudnia 2015

Rezerwa na koszty Rezerwa na urlopy
(PLN)
(PLN)
-

Rezerwy razem
(PLN)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Przychody przyszłych okresów
16.1 Długoterminowe przychody przyszłych okresów
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzedzającym pozycja nie wystąpiła.
16.2 Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów
stan na 31.12.2016 stan na 31.12.2015 stan na 01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Nierozliczone zaliczki z
tytułu dotacji rządowych
Zakup wierzytelności

950 813

-

165 776

950 813

312 088
312 088

165 776

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
6 600
6 600

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
5 400
5 400

17. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży towarów
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze świadczenia usług
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18. Przychody z tytułu dotacji

Dotacje rządowe
Krótkoterminowe
Długoterminowe

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
1 286 107
1 286 107
1 286 107

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
699 781
699 781
699 781

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
315 160
10 721
325 881

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
298 112
2 744
300 856

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
211 227

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
34 606

19. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

19.1 Pozostałe przychody operacyjne

przychody z tytułu zakupionych wierzytelności
pozostałe

19.2 Pozostałe koszty operacyjne

Delegacje krajowe i zagraniczne
zamknięcie projektu DIS-3 - rozliczenie
przychodów
zamknięcie projektu DIS-3 - rozliczenie
kosztów
zamknięcie projektu OAT-449 - rozliczenie
przychodów

-

(1 474 718)

-

1 843 397

(275 670)

zamknięcie projektu OAT-449 - rozliczenie
kosztów
korekta kosztów 2013-2014
pozostałe

1 814 081
139 361
1 889 000
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20. Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce, w tym:

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
71 175
56 843
979 814

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
40 688
58 411
618 314

usługa najmu

148 591

34 803

usługi księgowo-kadrowe

93 000

93 400

usługi prawne i doradcze

555 372

374 875

834 798
149 848
161 538

574 243
90 167
18 337

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
36 964
56 632
40 475
134 071

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
143 737
105 078
26 477
275 292

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
4 927
991
28 018
33 936

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
1 502
39 441
40 943

Wynagrodzenia
Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty

21. Przychody finansowe

Odsetki
Różnice kursowe
Pozostałe
Razem przychody finansowe
22. Koszty finansowe

Odsetki
Pozostałe koszty finansowe
Pozostałe
Razem koszty finansowe
23. Działalność zaniechana

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
24. Aktywa trwałe przenaczone do zbycia

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
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25.Zysk (strata) na udział
25.1 Podstawowy zysk (strata) strata na udział

Podstawowy zysk (strata) na udział:
Z działalności kontynuowanej
Z działalności zaniechanej
Podstawowy zysk (strata) na udział ogółem:
Zysk (strata) rozwodniony na udział:
Z działalności kontynuowanej
Z działalności zaniechanej
Zysk (strata) rozwodniona na udział ogółem:

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
(4 103,15)
(4 103,15)

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
(942,52)
(942,52)

(4 103,15)

(942,52)

(4 103,15)
(4 103,15)

(942,52)
(942,52)

(4 103,15)

(942,52)

25.2 Strata i średnia ważona liczba udziałów wykorzystana do obliczenia straty podstawowej na udział:

Zysk (strata) za rok obrotowy przypadająca
Inne - udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) wykorzystana do obliczenia

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
-

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
-

Średnia ważona liczba udziałów

stan na
31.12.2016
PLN
590

stan na
31.12.2015
PLN
590

26. Aktywa i zobowiązania warunkowe
26.1 Aktywa warunkowe
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
26.2 Zobowiązania warunkowe
Umowa cesji wierzytelności
27 października 2015 roku Spółka podpisała umowę cesji wierzytelności z Trimen Chemicals S.A. Umowa
obejmowała przeniesienie na Spółkę praw do należności Institute Drug Discovery na rzecz Trimen Chemicals
SA w kwocie 200 000 USD. W zamian Spółka zobowiązała się w przypadku sprzedaży programu AMCase do
wypłaty na rzecz Trimen Chemicals S.A. kwoty 160 000 USD (wartość ściagniętych wierzytelności)
powiększonej o 5% w skali rocznej liczonej w okresie od dokonania cesji praw do wierzytelności a datą
uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży licencji lub praw do programu AMCase przez Spółkę.
Przy założeniu realizacji założeń z umowy na datę niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
Spółka szacuje zobowiązanie warunkowe wobec Trimen Chemicals SA na 178 tys. USD.
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I Program Motywacyjny
Spółka przyjęła I Program Motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego
programu kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie
warrantów subskrypcyjnych („I Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło I Program Motywacyjny na lata 2017-2020. I Program Motywacyjny zakłada
zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom
wybranym przez Zarząd nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia
nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A
przyznawanych w ramach I Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę
uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może
przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i
wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą
niż 3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości
nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane
nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane
wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej
w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym
te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu
dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E będą miały prawo wykonać przysługujące im prawa
z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Spółka szacuje, że łączny koszt I Programu Motywacyjnego będzie wynosił 6.764 tys. PLN.
II Program Motywacyjny
Spółka przyjęła II Program Motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad
motywacyjnego programu kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi
Therapeutics S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („II Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej
uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło II Program Motywacyjny na lata 2019-2022. II
Program Motywacyjny zakłada zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom
Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych
serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G. Liczba
warrantów subskrypcyjnych serii B przyznawanych w ramach II Programu Motywacyjnego uzależniona
będzie między innymi od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak
w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób oraz uzyskanie przez osobę
uprawnioną pozytywnej oceny rocznej. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana
dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą
niż 3.900 PLN poprzez emisję nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej serii G, o wartości
nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane
nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii G będzie równa cenie po jakiej akcje będą oferowane w
ramach pierwszej publicznej oferty Spółki, a która to cena emisyjna z początkiem każdego

F-65

60 z 73

kolejnego kwartału będzie wzrastała o 2% dla Akcji obejmowanych w kolejnych kwartałach. Wzrost ceny
emisyjnej będzie dokonywany do końca ostatniego kwartału obowiązywania Programu. Akcje serii G będą
wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.
Akcje serii G, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej
w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym
te akcje zostały wydane. Akcje Serii G zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu
dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii G będą miały prawo wykonać przysługujące im prawa
z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Spółka szacuje, że przy założeniu rocznego 15% wzrostu ceny akcji, koszt II Programu Motywacyjnego
będzie wynosił 3.004 tys. PLN.
W przypadku ziszczenia się m.in. warunku dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Programy Motywacyjne będą
wyceniane zgodnie z postanowieniami MSSF 2 „Płatności w formie akcji".
Umowa inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2014 r.
Spółka zawarła umowę o dofinansowanie z inwestorami prywatnymi: New Europe Ventures LLC spółką
utworzoną i działającą zgodnie z prawem Stanu Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, Piotrem Jeleńskim,
Rafałem Janczyk oraz Tomaszem Mularczyk oraz inwestorem instytucjonalnym Columbus Pro sp. z o.o. z
siedzibą w Kielcach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział KRS pod numerem 0000262167, która następnie została
zastąpiona przez IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych na podstawie aneksu nr 1 do umowy o
dofinansowanie. Umowa zastąpiła postanowienia umowy o dofinansowanie z dnia 17 grudnia 2013 r. Na
podstawie zawartej umowy inwestor instytucjonalny zobowiązał się do wpłaty 10.250.000 złotych w zamian
za objęcie 205 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Pozostałe 45
nowoutworzonych udziałów zostało przeznaczone do objęcia przez inwestorów prywatnych: Rafał Janczyk,
New Europe Venture LLC, którzy brali udział w poprzedniej, pierwszej rundzie finansowania oraz
wspólnikom i pracownikom Spółki. Zgodnie z umową wspólnicy Spółki zobowiązali się do zawarcia w
przyszłości umów opcji kupna udziałów z kluczowymi pracownikami Spółki do 31 grudnia 2018 r.. Ponadto
na podstawie zawartej umowy strony postanowiły powołać radę nadzorczą w Spółce.
W dniu 25 stycznia 2017 r. został zawarty aneks do umowy na podstawie którego strony umowy o
dofinansowanie oraz akcjonariusze Spółki oraz nowi inwestorzy zawarli kolejną umowę o dofinansowanie.
Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji serii C i D, przyjęcia Planu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz
uprzywilejowania w zakresie prawa głosu wybranych akcji serii B. Zgodnie z postanowieniami umowy akcje
serii C miały zostać zaoferowane do objęcia przez kluczowych członków Spółki, podczas gdy akcje serii D
miały zostać zaoferowane do objęcia przez akcjonariuszy Spółki oraz nowych inwestorów. W umowie
zastrzeżono opcję kupna akcji na rzecz Spółki na wypadek opuszczenia Spółki przez kluczowych członków
Spółki. Ponadto w umowie zastrzeżono ograniczenie zbywania akcji serii C i D przed wejściem Spółki na
giełdę, chyba że nie nastąpi to przed 31 grudnia 2018 r.
Postanowienia umów inwestycyjnych wygasają z momentem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka szacuje zobowiązanie warunkowe z tego
tytułu na 0 PLN.
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27. Wynagrodzenie firmy audytorskiej
od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
Obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania finansowego
Inne usługi atestacyjne
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi
Łączne wynagrodzenie

15 000
-

od 01.01.2015
do 31.12.2015
PLN
-

Sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics S.A. za 2016 rok zostało poddane
badaniu przez firmę audytorską pomimo, że zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Spółka nie miała takiego
obowiązku .

28. Segmenty operacyjne
28.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
Zgodnie z MSSF 8 Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące
jednego segmentu operacyjnego.
Danym segmentem operacyjnym jest działalność w zakresie Innowacji. Emitent prowadzi prace badawczorozwojowe, w których koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych, małocząsteczkowych związków
chemicznych o działaniu farmakologicznym, które w dalszym etapie procesu rozwoju nowych leków są
przeznaczone do komercjalizacji.
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28.2 Przychody i wyniki segmentów

I segment - Innowacje, w tym:
przychody na rzecz klientów zewnętrznych
przychody z dotacji
pozostałe przychody operacyjne
Razem

od 01.01.2016 od 01.01.2015
do 31.12.2016 do 31.12.2015
PLN
PLN
6 600
5 400
1 286 107
699 781
325 881
300 856
1 618 589
1 006 037

od 01.01.2016 od 01.01.2015
do 31.12.2016 do 31.12.2015
PLN
PLN
I segment - Innowacje, w tym:
alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń
4 143 016
1 799 492
Zarządu i koszty sprzedaży
28.3 Aktywa i zobowiązania segmentów
Aktywa segmentów

I segment - Innowacje

Stan na
31.12.2016
PLN
15 515 018

Stan na
31.12.2015
PLN
16 521 315

Stan na
01.01.2015
PLN
4 543 775

Stan na
31.12.2016
PLN
2 507 735

Stan na
31.12.2015
PLN
1 093 173

Stan na
01.01.2015
PLN
560 047

Zobowiązania segmentów

I segment - Innowacje
28.4 Pozostałe informacje o segmentach
Amortyzacja

od 01.01.2016 od 01.01.2015
do 31.12.2016 do 31.12.2015
PLN
PLN
I segment - Innowacje
71 175
40 688

28.5 Informacje o wiodących klientach
Nie dotyczy
29. Zapasy
Nie dotyczy
30. Usługi długoterminowe
Nie dotyczy
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31. Długoterminowe oraz krótkoterminowe kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła
finansowania
31.1 Podsumowanie umów kredytowych
W bieżącym okresie sprawozdawczym, dnia 19.04.2016 roku, Spółka otrzymała pożyczkę od Szumowski
Investments Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 PLN. Pożyczka została spłacona dnia 24.05.2016 roku wraz z
naliczonymi odsetkami, tj. łącznie 1.001.917,81 PLN.
31.2 Naruszenie postanowień umowy kredytowej

Nie dotyczy
32. Instrumenty finansowe
32.1 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Spółka zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy jednoczesnej
maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
W Spółce dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej i poziomu oraz struktury czasowej
zobowiązań W ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi jego
kategoriami. Głównymi składnikami podlegającymi ww. analizie są:
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty – ujawnione w nocie 12,
• kapitał, w tym, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany – ujawnione w nocie 13.
Na Grupę nie są nałożone zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1
Kodeksu Spółek Handlowych, któremu podlega Jednostka Dominująca, na pokrycie straty należy utworzyć
kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten
nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków
zatrzymanych) nie jest dostępna do dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy.

Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych
Spółka okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału
oraz rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.

Zadłużenie *)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty**)
Zadłużenie netto***)
Kapitał własny ****)
Stosunek zadłużenia netto do kapitału
własnego*****)
*)

Stan na
31.12.2016
PLN
2 507 735
2 526 476
(18 741)
13 007 283

Stan na
31.12.2015
PLN
1 093 173
6 687 936
(5 594 763)
15 428 142

Stan na
01.01.2015
PLN
560 047
2 285 409
(1 725 362)
3 983 728

(0,1%)

(36,3%)

(43,3%)

Zadłużenie rozumiane jest jako zadłużenie długo- i krótkoterminowe.

**)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują między innymi otrzymane przez Spółkę dotacje.

***)

Wskaźnik zadłużenia netto przyjął wartość ujemną ze względu na nadwyżkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (w tym pochodzących z
otrzymanych dotacji) nad zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi.
****)

Kapitał własny obejmuje kapitał wykazany w sprawozdaniu z pozycji finansowej.

*****)

Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego przyjął wartość ujemną ze względu na ujemną wartość zadłużenia netto.
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32.2 Instrumenty finansowe
32.2.1 Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
(dane w PLN)

Wyceniane według wartości godziwej przez
wynik
Stan na
Stan na
Stan na
31.12.2016
31.12.2015
01.01.2015

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Stan na
31.12.2016

Stan na
31.12.2015

Stan na
01.01.2015

Nr noty

Długoterminowe
Należności z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
finansowe
Razem:

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

nie wystąpiły

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 867

21 369

1 872

10

-

-

-

465 657

1 233 579

405 353

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

467 524

1 254 948

407 225

Krótkoterminowe
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
finansowe
Razem:

nie wystąpiły

Spółka posiada w aktywach finansowych tylko składniki, które są wycenianie wg zamortyzowanego kosztu zgodnie z
wymogami MSSF 9 instrumenty finansowe.
Spółka dokonuje wyceny należności krótkoterminowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe według uproszczonej
metody, ponieważ:
- nie zawierają istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15 Przychody, czyli nie
istnieje istotny komponent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia,
- istnieje oczekiwanie, że należności zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok.
Według metody uproszczonej oczekiwane straty kredytowe są szacowane na podstawie danych historycznych. W
poprzednich latach Spółka nie tworzyła odpisów na należności krótkoterminowe, w efekcie tej analizy nie wprowadzono
dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe.

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

Stan na
31.12.2016
PLN

Stan na
31.12.2015
PLN

Stan na
01.01.2015
PLN

Nr noty

2 526 476

6 687 936

2 285 409

12
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Zobowiązania
finansowe
(dane w PLN)

Wyceniane według wartości godziwej przez
wynik
Stan na
Stan na
Stan na
31.12.2016
31.12.2015
01.01.2015

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Stan na
Stan na
Stan na
31.12.2016
31.12.2015
01.01.2015

Nr noty

Długoterminowe
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług

Pozostałe
zobowiązania
Pozostałe
zobowiązania
finansowe
Razem:

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

nie wystąpiły

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 132 648

764 298

109 818

14

-

-

-

219 442

16 787

284 453

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 352 090

781 085

394 271

Krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług

Pozostałe
zobowiązania
Pozostałe
zobowiązania
finansowe
Razem:

nie wystąpiły

Zobowiązania finansowe są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu.
32.2.2 Zyski (straty) z instrumentów finansowych
Wyceniane według wartości
Aktywa finansowe
godziwej przez wynik
(dane w PLN)
Za rok 2016
Za rok 2015
Przychody z tytułu dywidend

-

Wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
Za rok 2016

Za rok 2015

Nr noty

-

-

-

-

-

36 964

143 737

21

-

-

4 927

1 502

22

-

32 037

142 235

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Razem:

-

21

32.3 Cele zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka rozpoznaje następujące rodzaje ryzyka:
- ryzyko rynkowe, na które składa się między innymi:
- ryzyko walutowe - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków
pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut;
- ryzyko stopy procentowej - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy
środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp
procentowych;
- inne ryzyka cenowe – to ryzyka, które powstają, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub
przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen
rynkowych (inne niż wynikające z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie od tego czy
zmiany te spowodowane są czynnikami charakterystycznymi dla poszczególnych instrumentów finansowych
lub dla ich emitenta, czy też czynnikami odnoszącymi się do wszystkich podobnych instrumentów
finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku.
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Grupa nie korzysta z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe. Grupa nie jest
narażona na inne ryzyko cenowe.
Ryzyko kredytowe - ryzyko, że jedna ze stron instrumentu finansowego, nie wywiązując się ze swoich
zobowiązań, spowoduje poniesienie strat finansowych przez drugą ze stron.
Ryzyko płynności – ryzyko, że Spółka napotka trudności w wywiązaniu się z obowiązków związanych ze
zobowiązaniami finansowymi, których rozliczenie następuje poprzez dostarczenie środków pieniężnych lub
innego rodzaju aktywów finansowych.
Ryzyka kredytowe, płynności oraz rynkowe (obejmujące przede wszystkim ryzyko walutowe i stopy
procentowej) powstają w procesie działalności operacyjnej Grupy. Celem zarządzania ryzykiem finansowym
w Grupie jest zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy
procentowe.
32.4 Zarządzanie ryzykiem walutowym
Grupa zawiera określone transakcje denominowane w walutach obcych. W związku z tym pojawia się ryzyko
wahań kursów walut. W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 oraz 2015 roku ryzyko kursowe
obejmowało jedynie ryzyko związane z istnieniem sald na rachunkach bankowych, należności i zobowiązań
handlowych wyrażonych w walutach obcych, których wartości przedstawiały się następująco:
Stan na
31.12.2016
Waluta EUR
Waluta GBP
Waluta USD

5 318
40
22 925

Aktywa (PLN)
Stan na
Stan na
31.12.2015 01.01.2015
23 014
21
260 315

177 075
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Zobowiązania (PLN)
Stan na
Stan na
Stan na
31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015
13 665
63 733
4 308

210
14 253

496
-
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Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
W ocenie zarządu jednostki dominującej prawdopodobne zmiany kursów walutowych o +/-10% wpłynęłyby
na wyniki Grupy kapitałowej w następujących wartościach:
Stan na 31.12.2016
PLN
Wpływ na
aktywa

Wzrost kursu walutowego
o 10%
Spadek kursu walutowego
o 10%

Wpływ na
zobowiązania

Stan na 31.12.2015
PLN
Wpływ na aktywa

Stan na 01.01.2015
PLN

Wpływ na
zobowiązania

Wpływ na aktywa

Wpływ na
zobowiązania

11 954

40 633

111 371

5 682

62 104

211

(11 954)

(40 633)

(111 371)

(5 682)

(62 104)

(211)

32.5 Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych w związku z następującymi aktywami i zobowiązaniami
finansowymi:
Stan na
Stan na
Stan na
31.12.2016
31.12.2015
01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Aktywa Finansowe
Środki pieniężne nieoprocentowane
1 226 641
1 677 803
2 285 409
Środki pieniężne oprocentowane
1 299 835
5 010 133
Razem
2 526 476
6 687 936
2 285 409

Zobowiązania finansowe
kredyty i pożyczki
inne

Stan na
31.12.2016
PLN
-

Stan na
31.12.2015
PLN
-

Stan na
01.01.2015
PLN
-

Analiza wrażliwości na ryzyko stóp procentowych
W ocenie zarządu jednostki dominującej prawdopodobne zmiany kursów stóp pocentowych o +/-1% w skali
roku wpłynęłyby na wyniki Grupy kapitałowej w następujących wartościach:
Stan na
Stan na
Stan na
31.12.2016
31.12.2015
01.01.2015
PLN
PLN
PLN
Wzrost oprocentowania o 1%
12 998
50 101
Spadek oprocentowania o 1%
(12 998)
(50 101)
Na dzień sprawozdawczy Grupa posiada nadwyżkę wrażliwych na zmiany stopy procentowej aktywów nad
pasywami w postaci oprocentowanych lokat bankowych (dodatnia luka odsetkowa). Jest to związane z
brakiem oprocentowanych zobowiązań finansowych.

32.6 Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co
oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami
kontraktu. Grupa w chwili obecnej nie generuje przychodów ze sprzedaży, co ogranicza ekspozycję na ryzyko
kredytowe.
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Grupa stosując metodykę opartą na systemie prostych wag ryzyka (Bazylea) ma następującą ekspozycję na
ryzyko kredytowe:
pozycja bilansu
(dane w PLN)

Stan na
31.12.2016

Stan na
31.12.2015

wagi ryzyka

Należności z tytułu dostaw i usług

1 867

21 369

100%

1 867

21 369

Pozostałe należności, w tym
należnosci od Skarbu Państwa
( m.in. VAT)

465 657

1 233 579

100%

465 657

1 233 579

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

2 526 476

6 687 936

20%

505 295

1 337 587

razem

2 994 001

7 942 884

972 819

2 592 535

ekspozycja na ekspozycja na
31.12.2016
31.12.2015

32.7 Zarządzanie ryzykiem płynności
Grupa zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału, rozliczając na bieżąco
przyznane dotacje, pozyskując nowe granty oraz inwestorów zewnętrznych. Zarząd na bieżąco monitoruje
przepływy pieniężne oraz profile wymagalności aktywów i zobowiązań finansowych. Poniższe tabele
przedstawiają informacje o terminach umownej wymagalności zobowiązań finansowych. Tabele te
opracowano na podstawie niezdyskontowanych przepływów pieniężnych zobowiązań finansowych,
uszeregowanych według najwcześniejszego możliwego wymaganego terminu płatności ustalonego dla
Grupy. Tabela obejmuje zarówno przepływy pieniężne związane z odsetkami, jak i kapitałem.

Aktywa finansowe

Stan na
31.12.2016
PLN
2 994 000

Stan na
31.12.2015
PLN
7 942 884

Stan na
01.01.2015
PLN
2 692 634

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty*)

467 524

1 254 948

407 225

2 526 476

6 687 936

2 285 409

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko płynności**)

1 352 090
1 132 648
219 442
(1 641 910)

781 085
764 298
16 787
(7 161 799)

394 271
109 818
284 453
(2 298 363)

*)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują między innymi otrzymane przez Spółkę dotacje.

**)

Ekspozycja na ryzyko płynności przyjęła wartość ujemną ze względu na nadwyżkę aktywów finansowych (w tym środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów pochodzących z otrzymanych dotacji) nad zobowiązaniami finansowymi.
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Na dzień bilansowy 31.12.2016 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach
terminów wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)

Wartość
bilansowa

Krótkoterminowe
do 3 m-cy

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

1 132 648

1 132 608

Pozostałe zobowiązania

219 442

219 442

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)

pow. 3
do 12m-cy
40

Razem krótkoterminowe
1 132 648
219 442

-

-

Długoterminowe
1 do 5 lat
-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Razem długopowyżej 5 lat terminowe
-

Na dzień bilansowy 31.12.2015 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w
Krótkoterminowe

Rodzaj zobowiązania
Wartość bilansowa
(dane w PLN)

do 3 m-cy

pow. 3
do 12m-cy
54 978

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

764 298

709 320

Pozostałe zobowiązania

16 787

16 787

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

-

-

Długoterminowe
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

1 do 5 lat powyżej 5 lat
-
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Razem krótkoterminowe
764 298
16 787

Razem długoterminowe
-
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Na dzień bilansowy 01.01.2015 r. zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach
terminów wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)

Wartość
bilansowa

Krótkoterminowe
do 3 m-cy

pow. 3
do 12m-cy

Razem krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

109 818

108 958

860

109 818

Pozostałe zobowiązania

284 453

284 453

-

284 453

-

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

Rodzaj
zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania
finansowe

Długoterminowe
1 do 5 lat

Razem długoterminowe
powyżej 5 lat

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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33. Kursy walutowe

EUR / PLN
USD / PLN
GBP / PLN

Stan na
31.12.2016
4,424
4,1793
5,1445

Stan na
31.12.2015
4,2615
3,9011
5,7862

Stan na
01.01.2015
4,2623
3,5072
5,4648

Stan na
31.12.2016
8
39
47

Stan na
31.12.2015
5
31
36

34. Połączenie Spółek handlowych
Nie dotyczy
35. Zbycie działalności
Nie dotyczy
36. Transakcje niepieniężne
Nie dotyczy
37. Przeciętne zatrudnienie w Grupie

Pracownicy administracyjni
Pracownicy naukowi
Pracownicy ogółem

38. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego niewymienione w innych częściach skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Nie dotyczy
39. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy
40. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Nie dotyczy
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41. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Spółce zostały przyznane następujące dotacje:
Tytuł projektu
Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku
kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresie
przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych
do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu
akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.
Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do
zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej.
Zwiększenie atrakcyjności i wartości rynkowej kandydata na
lek, związku OATD-01, poprzez przygotowanie do złożenia do
Europejskiej Agencji Leków aplikacji o przyznanie statusu leku
sierocego w terapii rzadkich chorób układu oddechowego
stanowiących niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie.

Wartość projektu
(PLN)

Rekomendowane
dofinansowanie
(PLN)

Data decyzji

1 813 020

722 700

27.10.2017

39 996 795

29 565 449

20.10.2017

173 430

109 972

19.10.2017

Jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. dokonała wkładów pieniężnych we wrześniu 2017 roku
w kwocie 50 000 USD co stanowi 176 195 PLN oraz w listopadzie 2017 roku w kwocie 15 000 USD co
stanowi 52 914 PLN do spółki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC. Ponadto w grudniu 2017 roku
jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej OncoArendi
Therapeutics LLC w kwocie 50 000 USD co stanowi 176 845 PLN oprocentowanej 5,25% w skali roku płatnej
do 28.02.2018 roku. Pożyczka wraz z odsetkami została uregulowana w terminie.
Nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym poza ujawnionymi powyżej.
42. Informacje doytyczące sprawozdań finansowych jednostki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC.
Sprawozdania finansowe jednostki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC za lata 2015 i 2016 nie podlegają
obowiązkowi badania przez niezależnego biegłego rewidenta.
Suma bilansowa pochodząca ze sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics LLC stanowi
odpowiednio:
- 0,24% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej na dzień
31.12.2016,
- 0,54% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej na dzień
31.12.2015.
OncoArendi Therapeutics LLC w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz w okresie od 01.01.2015 do
31.12.2015 nie osiągnęła przychodów z podstawowej działalności operacyjnej.

Marcin Jan Szumowski
Prezes Zarządu

Sławomir Piotr Broniarek
Członek Zarządu

Stanisław Wiesław Pikul
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 8. marca 2018 roku
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1. Wstęp
Dane Jednostki dominującej
Nazwa:
OncoArendi Therapeutics S.A.
Siedziba:
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Podstawowy przedmiot
działalności:

Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
KRS:
Czas trwania Spółki:

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest opracowywanie i rozwój
nowych leków drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o
największej potrzebie klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby
układu oddechowego.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
101380757
7282789248
0000657123
nieoznaczony

OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcania OncoArendi
Therapeutics Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2016 roku w
Kancelarii Notarialnej Artur Szadkowski Notariusz (Rep. Nr 6758/2016).

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i
ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące
podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich i groszach.
Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu.

Okresy prezentowane
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.06.2017 roku i
obejmuje okres 6 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.06.2017 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2016 roku oraz
30.06.2016 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2016 roku do 30.06.2016
roku.
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Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki dominującej uważa, że nie występuje istotna niepewność,
dotycząca zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Jednostki
dominującej do kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień 30.06.2017 roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 761 tys. PLN co wynika ze specyficznego
modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są
one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego
celu terapeutycznego. Zarząd Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics SA przeprowadził analizę
zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością Spółki, w tym ryzyko operacyjne, związane z
finansowaniem działalności oraz związane z dotacjami w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Spółka
dotychczas sprawnie pozyskiwała fundusze z dotacji (umowy na finansowanie publiczne opiewają na 135
mln zł) oraz cieszyła się zainteresowaniem inwestorów prywatnych (w czterech rundach inwestycyjnych
spółka pozyskała 34 mln zł), dzięki czemu uzyskała istotne wpłaty kapitałowe i nie przewiduje zdarzeń lub
okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zaburzenie tych operacji. Spółka realizuje założenia poszczególnych
projektów badawczych, m.in w 2017 roku Spółka rozpoczęła badania kliniczne pierwszej fazy kandydata
klinicznego na lek i zamierza je kontynuować w 2018 roku. Dodatkowo w związku ze wspieraniem
innowacyjności przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. poprzez program "Rozwój Innowacyjności
przedsiębiorstw w latach 2014-2020", Zarząd jednostki uważa, że działalność Spółki jest wspierana przez
państwo na przestrzeni ostatnich lat. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Jednostki dominującej
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych
i nadzorujących Jednostki dominującej jest następujący:
Zarząd:
Marcin Jan Szumowski
Sławomir Piotr Broniarek
Stanisław Wiesław Pikul

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Adam Laskowski
Mariusz Ryszard Gromek
Piotr Żółkiewicz
Henryk Gruza
Grzegorz Miroński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:
- OncoArendi Therapeutics S.A. jako podmiot dominujący
- OncoArendi Therapeutics LLC jako podmiot zależny.
Na dzień 30.06.2017 roku konsolidacji podlegają sprawozdania OncoArendi Therapeutics S.A. oraz
OncoArendi Therapeutics LLC.
Spółka OncoArendi Therapeutics LLC została zarejestrowana w 2014 roku w stanie Connecticut w USA.
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WYBRANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Razem przychody z działalności
Razem koszty z działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej

PLN
30.06.2017
530 433
1 376 436
(846 003)
(761 402)
(761 402)
(761 402)
(1 986 559)

30.06.2016
646 724
1 348 332
(701 608)
(610 536)
(610 536)

EUR
30.06.2017
124 884
324 065
(199 181)
(179 263)
(179 263)

30.06.2016
147 637
307 803
(160 166)
(139 376)
(139 376)

(610 536)

(179 263)

(139 376)

334 116

(467 712)

76 274

(10 603 346)

(7 564 982)

(2 496 432)

24 109 981

4 006 901

5 676 409

Zysk (strata) netto na jedną akcję**)

11 670 000
(0,07)
11 670 000
(0,07)

590
(1 034,81)
10 030 000
(0,06)

11 670 000
(0,02)
11 670 000
(0,02)

590
(236,23)
10 030 000
(0,01)

Aktywa razem
Zobowiązania razem
Zobowiązania krótkoterminowe razem

32 097 527
1 915 881
1 866 503

16 292 266
1 472 847
1 472 847

7 594 352
453 302
441 619

3 681 452
332 809
332 809

Zobowiązania długoterminowe razem
Kapitał własny
Kapitał zapasowy

49 378
30 181 646
34 246 305
11 670 000
2,59
11 670 000
2,59

14 819 419
16 390 105
590
25 117,66
10 030 000
1,48

11 683
7 141 050
8 102 758
11 670 000
0,61
11 670 000
0,61

3 348 643
3 703 560
590
5 675,67
10 030 000
0,33

Liczba akcji*)
Zysk (strata) netto na jedną akcję

*)

Liczba akcji**)

Liczba akcji*)
Wartość aktywów netto na jedną akcję*)
Liczba akcji**)
Wartość aktywów netto na jedną akcję**)

*)

(1 726 968)
914 713

Według stanu na dzień 30.06.2016 oraz 31.12.2016 kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000 szt.
akcji.
**)

Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.

Do przeliczenia wybranych danych ﬁnansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji ﬁnansowej:
- na dzień 30.06.2017 r.:
4,2265
- na dzień 30.06.2016 r.:
4,4255
Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca I półrocza:
- 2017 r.:
4,2474
- 2016 r.:
4,3805
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane w PLN)

Nota nr

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności
Należności z tytułu kontraktów
długoterminowych
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

2 454 458
14 830 075
111 412
-

2 558 586
9 897 476
55 482
-

2 703 576
9 668 089
57 804
-

32
11

7 690
17 403 635

7 690
12 519 234

12 429 469

29
10
10

21 845
621 439

1 867
465 657

19 170
374 599

-

-

-

4 055
14 046 553
14 693 892

1 784
2 526 476
2 995 784

3 243
3 465 785
3 862 797

32 097 527

15 515 018

16 292 266

5
5
6
7
8
9

30
32
9
11
12.1

Aktywa razem
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane w PLN)

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Nota nr
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
13
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości
nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy
13
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Wynik lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
9
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do
zbycia
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym
kontroli
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem

31
32

30.06.2017
116 700

31.12.2016
29 500

-

34 246 305
(7 635)

(3 412 322)
(761 402)

30.06.2016
29 500

-

-

16 390 105
-

16 390 105
-

3 434

1 813

(991 463)
(2 424 293)

(991 463)
(610 536)

-

-

-

-

-

-

30 181 646

13 007 283

14 819 419

-

-

-

15
16
14

7 690
41 688
49 378

7 690
41 688
49 378

-

31
14
32

961 214
-

1 132 648
-

294 742
-

22 852
558 855
323 582
1 866 503

155 454
950 813
219 442
2 458 357

826 819
351 286
1 472 847

1 915 881

2 507 735

1 472 847

32 097 527

15 515 018

16 292 266

9

9

15
16
14

Zobowiązania razem
Pasywa razem
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(dane w PLN)

Nota nr 30.06.2017 30.06.2016
17
2 000
4 600
18
383 727
322 215
19
144 706
319 909
530 433
646 724

Przychody ze sprzedaży
Przychody z tytułu dotacji
Pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Inne
Razem koszty z działalności operacyjnej

20
20
20
20
20
20
20
19

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

21
22

Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych
wycenianych w wartościach godziwych przez wynik

37 449
42 910
377 842
429 781
145 247
150 173
193 034
1 376 436
(846 003)

(701 608)

108 871
24 270

120 609
29 537

(761 402)

(610 536)

-

32

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(761 402)

Podatek dochodowy

9

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana

-

ZYSK (STRATA) NETTO
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli

(761 402)
-

F-90

(610 536)

(761 402)

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

48 378
34 505
528 517
344 720
61 816
128 032
202 364
1 348 332

(610 536)

(610 536)
-
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(dane w PLN)

Nota nr 30.06.2017 30.06.2016
-

Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych
okresach do rachunku zysków i strat:

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

(7 635)

1 813

Pozostałe całkowite dochody netto razem

(7 635)

1 813

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na jeden udział*)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony
Zysk (strata) na jeden udział**)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony

*)

(769 037)
-

(608 723)
-

(0,07)
(0,07)

(1 031,73)
(1 031,73)

(0,07)
(0,07)

(1 031,73)
(1 031,73)

(0,07)
(0,07)

(0,06)
(0,06)

(0,07)
(0,07)

(0,06)
(0,06)

Według stanu na dzień 30.06.2016 roku kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000
szt. akcji.
**)
Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(dane w PLN)

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2017 roku
Wynik netto za I półrocze
Emisja akcji
Umorzenie akcji
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Przeniesienie kapitału rezerwowego
Podwyższenie kapitału ze środków
własnych
Nabycie akcji własnych w ramach
programu motywacyjnego
Inne całkowite dochody
Pokrycie strat z lat ubiegłych

29 500
16 400
-

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
17 927 000
-

Kapitał
zapasowy
16 390 105
-

Pozostałe
Różnice kursowe z
Zyski zatzymane/
kapitały przeliczenia jednostek Niepokryte straty (z
rezerwowe
zagranicznych
lat ubiegłych)
-

3 434
(3 434)

(991 463)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 800

-

(70 800)

(2 420 859)

Zysk (strata)
netto
(2 424 293)
(761 402)
2 424 293

Przypadające
akcjonariuszom
jednostki
dominującej
-

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli
-

Razem
13 007 283
(761 402)
17 943 400
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utworzenie kapitału rezerwowego w
ramach programu motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży
akcji powyżej wartości nominalnej na
kapitał zapasowy

-

17 927 000

-

-

-

-

-

-

-

34 246 305

-

-

-

Stan na 30 czerwca 2017 roku

116 700

(17 927 000)
-

(7 635)
-

(7 635)
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(3 412 322)

(761 402)

(7 635)
-
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(dane w PLN)

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2016 roku
Wynik netto za I półrocze
Emisja akcji
Umorzenie akcji
Emisja akcji powyżej wartości
nominalnej
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Inne całkowite dochody
Pokrycie strat z lat ubiegłych
Utworzenie kapitału rezerwowego w
ramach programu motywacyjnego

Udział akcjonariuszy niesprawujących
kontroli w nadwyżce kapitały
wniesionego nad nominalnym
Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży
udziałów powyżej wartości
nominalnej na kapitał zapasowy
Stan na 30 czerwca 2016 roku

29 500
-

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
-

Kapitał
zapasowy
16 390 105
-

Pozostałe
Różnice kursowe z
Zyski zatzymane/
kapitały przeliczenia jednostek Niepokryte straty (z
rezerwowe
zagranicznych
lat ubiegłych)
-

3 020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3 020)

-

-

-

-

1 813
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 500

-

16 390 105

-

(435 377)
(556 086)

Zysk (strata)
netto
(559 106)
(610 536)
559 106

Przypadające
akcjonariuszom
jednostki
dominującej
-

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli
-

Razem
15 428 142
(610 536)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 813
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(991 463)

(610 536)

1 813
-

14 819 419
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w PLN)

Nota nr

30.06.2017

30.06.2016

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(761 402)

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności
Wydatki z dotacji na koszty
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

(1 225 157)
-

37 449

48 378

-

Zmiana stanu należności

(175 760)

Zmiana stanu zapasów

-

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

(67 295)

Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

-

Zmiana stanu rezerw

(132 602)

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

12.2

(322 215)

(101 359)

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej

944 653

(383 727)

-

Odsetki i dywidendy, netto

(610 536)

(19 798)
861 178
(135 056)
-

(391 958)

514 731

Zmiana pozostałych aktywów

(2 271)

(2 564)

Pozostałe

(7 635)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(1 986 559)
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w PLN)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

-

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na niezakończone prace rozwojowe
Zakup dotowanych środków trwałych

-

(664 937)

(2 290 424)

(10 039 768)

(5 294 356)

-

-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków
pieniężnych
Dywidendy otrzymane

-

-

-

-

-

-

101 359

19 798

Spłata udzielonych pożyczek

-

-

Udzielenie pożyczek

-

-

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

-

Odsetki otrzymane

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(10 603 346)

(7 564 982)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji

17 943 400

Wpływy z tyt. dotacji

6 166 581

4 006 901

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

-

-

Spłata pożyczek/kredytów

-

-

Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału

-

-

Odsetki zapłacone

-

-

Pozostałe

-

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

24 109 981

4 006 901

Zmiana stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

11 520 077

(3 223 965)

2 526 476

6 687 936

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
sprawozdawczego
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach
obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego
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12.1

-

1 813

14 046 553

3 465 785
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017

1. Informacje ogólne
1.1. Informacje o Jednostce dominującej
OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcenia OncoArendi
Therapeutics Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2016 roku w
Kancelarii Notarialnej Artur Szadkowski Notariusz (Rep. Nr 6758/2016) z dniem wpisu do KRS tj. 04.01.2017
roku. Siedzibą jednostki dominującej jest Polska. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000657123.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów
zarządczych i nadzorujących Jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:
Marcin Jan Szumowski
Sławomir Piotr Broniarek
Stanisław Wiesław Pikul

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Adam Laskowski
Mariusz Ryszard Gromek
Piotr Żółkiewicz
Henryk Gruza
Grzegorz Miroński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:
- OncoArendi Therapeutics S.A. jako podmiot dominujący
- OncoArendi Therapeutics LLC jako podmiot zależny.
Spółka OncoArendi Therapeutics LLC została zarejestrowana w 2014 roku w stanie Connecticut w USA.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest opracowywanie i rozwój nowych leków
drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej, takich jak
choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego.

1.3 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i
ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące
podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich i groszach.
Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu.
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1.4 Okresy prezentowane
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek Grupy sporządzone zostały za ten sam okres
sprawozdawczy.
Rokiem obrotowym jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jest rok
kalendarzowy.
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.06.2017 roku i
obejmuje okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.06.2017 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2016 roku oraz
30.06.2016 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów,
skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z
przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2016 roku do
30.06.2016 roku.

1.5 Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki dominującej uważa, że nie występuje istotna niepewność,
dotycząca zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Jednostki
dominującej do kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień 30.06.2017 roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 761 tys. PLN co wynika ze specyficznego
modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są
one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego
celu terapeutycznego. Zarząd Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics SA przeprowadził analizę
zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością Spółki, w tym ryzyko operacyjne, związane z
finansowaniem działalności oraz związane z dotacjami w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Spółka
dotychczas sprawnie pozyskiwała fundusze z dotacji (umowy na finansowanie publiczne opiewają na 135
mln zł) oraz cieszyła się zainteresowaniem inwestorów prywatnych (w czterech rundach inwestycyjnych
spółka pozyskała 34 mln zł), dzięki czemu uzyskała istotne wpłaty kapitałowe i nie przewiduje zdarzeń lub
okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zaburzenie tych operacji. Spółka realizuje założenia poszczególnych
projektów badawczych, m.in w 2017 roku Spółka rozpoczęła badania kliniczne pierwszej fazy kandydata
klinicznego na lek i zamierza je kontynuować w 2018 roku. Dodatkowo w związku ze wspieraniem
innowacyjności przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. poprzez program "Rozwój Innowacyjności
przedsiębiorstw w latach 2014-2020", Zarząd jednostki uważa, że działalność Spółki jest wspierana przez
państwo na przestrzeni ostatnich lat. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
2.1 Oświadczenie o zgodności
Oświadczenie Zarządu
Zarząd Jednostki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w postaci historycznych informacji
finansowych sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w OncoArendi Therapeutics S.A. zasadami
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rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Spółki, jak również jej wynik finansowy.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zaprezentowane w postaci historycznych informacji
finansowych sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSSF”).

2.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez RMSR, zatwierdzone przez UE, które
zostały już opublikowane, ale jeszcze nie weszły w życie.
Przyjęte przez RMSR i zatwierdzone przez UE do stosowania po 1 stycznia 2019 r.


MSSF 16 „Leasing”

Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone
przez UE.
Przyjęte przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2019 r.





KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego”
Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem
Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” – wycena inwestycji długoterminowych
Roczny program poprawek 2015-2017

-

Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – wycena posiadanego wcześniej udziału we wspólnych operacjach

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – brak wyceny posiadanego wcześniej udziału we wspólnych
operacjach
-

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą dywidendy

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – koszty finansowania w przypadku gdy składnik aktywa został
przekazany do użytkowania

Przyjęte przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2021 r.


MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”

Grupa szacuje, że wyżej wymienione standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez
RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.
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Wcześniejsze zastosowanie standardów przez Grupę
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa zastosowała po raz pierwszy z
dniem 01.01.2015 roku standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany
do MSSF 15: „Data wejścia w życie MSSF 15” obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, w związku z tym postanowienia wymienionych standardów
zostały uwzględnione przez Grupę zarówno w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, jak i w danych
porównawczych.
MSSF 9 Instrumenty finansowe
Aktywa finansowe prezentowane przez Spółkę to należności krótkoterminowe. Wszystkie aktywa
finansowe są wyceniane według zamortyzowanego kosztu i wpływ jest ujmowany w wyniku finansowym.
Spółka dokonała wyceny należności krótkoterminowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe według
uproszczonej metody, ponieważ:
a) nie zawierały istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15 Przychody,
czyli nie istniał istotny komponent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia,
b) należności spełniały warunek oczekiwania, że zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok.
Według metody uproszczonej oczekiwane straty kredytowe są szacowane na podstawie danych
historycznych. W poprzednich latach Spółka nie tworzyła odpisów na należności krótkoterminowe, w
efekcie tej analizy nie wprowadzono dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe.
Spółka nie stosuje, w stosunku do posiadanych aktywów finansowych, modelu wyceny wartości godziwej
przez pozostałe całkowite dochody.
Zobowiązana finansowe są wycenianie według zamortyzowanego kosztu, Spółka stosowała metodę
zamortyzowanego kosztu również w latach ubiegłych i stwierdzono brak wpływu z tytułu wcześniejszego
zastosowania MSSF 9 na sprawozdania finansowe.
MSSF 15 Przychody
Przychody uzyskiwane przez Spółkę w rozumieniu MSSF 15 Przychody prezentowane są w niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z postanowieniami tego standardu. Ponadto kwota
przychodów w rozumieniu MSSF 15 Przychody w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym oraz w okresach poprzedzających była nieistotna. Zwiększenie wartości przychodów Spółka
przewiduje
w kolejnych okresach sprawozdawczych, a szczegółowe zasady ich ujęcia zawarte zostały w nocie
objaśniającej nr 3 Istotne zasady rachunkowości.
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania MSSF 16 „Leasing” i według szacunków
Grupy ewentualne zastosowanie postanowień MSSF 16 „Leasing” nie miałby istotnego wpływu na niniejsze
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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3. Istotne zasady rachunkowości
3.1 Rzeczowe aktywa trwałe
Pozycję rzeczowych aktywów trwałych, która kwalifikuje się do ujęcia jako składnik aktywów, początkowo
wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów, wykazuje się ją
według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie)
oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości.
Spółka stosuje metody amortyzacji odzwierciedlające wzorzec konsumowania przez Spółkę oczekiwanych
przyszłych korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów (liniowa lub degresywna)
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu
nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie stanowią w swojej masie istotnego składnika
majątkowego.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w
budowie.
Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi:
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

60 lat

Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

3-5 lat
5 lat
3 lata

Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje
zmian tych szacunków uwzględniane są prospektywnie w następnym i kolejnych latach obrotowych.
Na koniec roku obrotowego, a także za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości
rzeczowych aktywów trwałych Spółka dokonuje również weryfikacji rzeczowych aktywów trwałych pod
kątem utraty wartości i konieczności dokonania odpisów aktualizujących z tego tytułu.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
Spółka analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji rzeczowych aktywów
trwałych w okresie, kiedy stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego.
Jeśli Spółka z dostateczną pewnością stwierdzi ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu
aktualizacyjnego wartość aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego
w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów.

3.2 Aktywa niematerialne
Składnik aktywów niematerialnych o określonym lub nieokreślonym okresie użytkowania początkowo
wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania
Po początkowym ujęciu składnik aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania wykazuje się
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
oraz łączne straty z tytułu utraty wartości.
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W stosunku do aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania Spółka stosuje liniową metodę
amortyzacji.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo
umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie
stanowią w swojej masie istotnego składnika majątkowego.
Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności aktywów niematerialnych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a
konsekwencje zmian tych szacunków uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych
(prospektywnie).
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości składnika aktywów niematerialnych o określonym okresie
użytkowania.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika
aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwaną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości
godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia w związku z jego sprzedażą lub wartości
użytkowej.
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartość firmy
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. W
razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika
aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
porównując jego wartość odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy
istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać
przeprowadzony w dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on
przeprowadzany każdego roku w tym samym terminie.
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej stanowi nadwyżka ceny nabycia nad wartością
godziwą przejmowanych aktywów, zobowiązań i możliwych do zidentyfikowania zobowiązań warunkowych.
Po początkowym ujęciu wartość firmy nie jest amortyzowana i jest wykazana jako cena nabycia
pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Wartość firmy poddawana jest corocznie lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki, testom na utratę
wartości.
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie wystąpiły dotychczas w Spółce.
Prace badawcze
Prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z zamiarem zdobycia
i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej.
Spółka nie ujmuje jako składnika aktywów niematerialnych, nakładów poniesionych w wyniku prac
badawczych (lub w wyniku realizacji etapu prac badawczych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym
zakresie). Nakłady poniesione na prace badawcze (lub na realizację etapu prac badawczych przedsięwzięcia
prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się jako koszty w momencie ich
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poniesienia. Na etapie prac badawczych prowadzonego przedsięwzięcia Spółka nie jest w stanie udowodnić
istnienia składnika wartości niematerialnych, który będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. W związku z tym nakłady zawsze ujmowane są w kosztach w momencie ich poniesienia.
Do przykładów prac badawczych zalicza się:
• działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy;
• poszukiwanie, ocenę i końcową selekcję sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub innej
wiedzy;
• poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług; oraz
• formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję nowych lub udoskonalonych materiałów,
urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.
Prace rozwojowe
Prace rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w
planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń,
produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem
produkcji seryjnej lub zastosowaniem.
Składnik aktywów niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych (lub realizacji etapu prac
rozwojowych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy
Spółka jest w stanie udowodnić:
• możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
• OncoArendi Therapeutics SA posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby ludzkie i techniczne
niezbędne do zakończenia prowadzonych prac rozwojowych z sukcesem. Zakres prac dotyczący wczesnej
fazy przedklinicznej programu wykonywany jest przez doświadczony zespół naukowy, wspierany
światowymi doradcami naukowymi. Badania na etapie przedklinicznym realizowane są w laboratoriach
chemicznych i biologicznych w Warszawie i Łodzi, które są w pełni wyposażone w nowoczesną aparaturę
badawczą, której właścicielem jest Spółka. Dalsze etapy formalnego rozwoju przedklinicznego oraz wczesne
fazy rozwoju klinicznego leku wykonywane są w oparciu o współpracę z certyfikowanymi ośrodkami
badawczymi (ang. Contract Research Organizations – CRO), specjalizującymi się w produkcji substancji,
badań toksykologicznych i badaniami I i II fazy klinicznej według standardów GMP, GLP i GCP. Zdolność
techniczną wykonania projektu potwierdzają liczne podpisane umowy o dofinansowanie publiczne np. z
NCBiR, gdzie zasoby techniczne wnioskodawcy oraz podwykonawców są szczegółowo weryfikowane na
etapie oceny wniosku.
• zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
Misją spółki jest rozwiązanie co najmniej jednej niezaspokojonej potrzeby klinicznej (choroby, na które nie
ma obecnie na rynku skutecznej terapii) w zakresie chorób płuc oraz chorób nowotworowych. Model
biznesowy firmy zakłada, ze realizacja tej misji odbędzie się poprzez komercjalizację praw do wyników prac
rozwojowych zakończonych na etapie wczesnych faz badań klinicznych (Faza I lub II) pozwalających wykazać
bezpieczeństwo i wstępną skuteczność działania kandydata na lek po podaniu pacjentom. Potwierdzają to
podpisane umowy na finansowanie ze środków publicznych prowadzonych projektów B+R, zakładające, jako
jeden z ostatnich celów projektu zakończenie I fazy badań klinicznych i rozpoczęcie działań
komercjalizacyjnych.
• zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
Prowadzone przez spółkę projekty rozwojowe wykazują od samego początku prac rozwojowych zdolność
komercjalizacji, co odzwierciedlają statystyki zawieranych transakcji na każdym etapie rozwoju leku od fazy
discovery, fazy potwierdzenia działania in-vivo w modelach zwierzęcych chorób,
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fazy formalnego rozwoju przedklinicznego leku aż do rozwoju klinicznego (badania I i II fazy). Strategią
spółki nie jest jednak sprzedaż programu na najwcześniejszych etapach rozwoju leku, ale w jego końcowej
części, czyli na etapie badań klinicznych, gdzie zarówno prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jak i
wartości transakcyjne są znacząco wyższe niż w przypadku komercjalizacji na wcześniejszym etapie rozwoju.
• sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. Między innymi Spółka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki
składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez
Spółkę – użyteczność składnika aktywów niematerialnych;
Model działalności spółki polega na prowadzeniu zaawansowanych badań nad nowymi lekami, a następnie
sprzedaży praw do uzyskanych wyników koncernom farmaceutycznym. Spółka przewiduje, że w większości
programów, komercjalizacja wyników jego prac badawczo-rozwojowych nastąpi przez udzielenie licencji na
kandydata na lek na etapie wczesnych badań klinicznych (Faza I/IIa). Przewidywania Emitenta w powyższym
zakresie oparte są na branżowych statystykach transakcji w przedmiocie komercjalizacji kandydata na lek
przeprowadzonych w latach 2012-2017, których szczególnie cennym przykładem może być zawarta umowa
licencyjna pomiędzy amerykańskimi firmami Incyte oraz Calithera na sprzedaż praw do związków
blokujących (inhibitorów) białko o nazwie arginaza, na łączną kwotę około 750 mln USD (składającą się z
płatności za kamienie milowe oraz opłaty licencyjne), zawarta na etapie I fazy badań klinicznych. Drugi
najbardziej zawansowany projekt OncoArendi Therapeutics SA dotyczy właśnie immunoterapii
przeciwnowotworowej z wykorzystaniem inhibitorów arginaz.
• dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac
rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;
Spółka w celu ukończenia prac rozwojowych nie tylko dba o stronę techniczną prowadzonych przedsięwzięć
(posiada w pełni wyposażone we własny sprzęt laboratoria chemiczne i biologiczne) , ale również z
sukcesem pozyskuje niezbędne finansowanie na prowadzone programy. Spółka w ciągu czterech rund
inwestycyjnych od inwestorów prywatnych zebrała ok. 35 mln zł, zaś zgodnie z podpisanymi umowami z
instytucjami pośredniczącymi ma zapewnione finansowanie publiczne na kwotę ok. 135 mln zł. Spółka
wpisuje się również w narodową politykę wspierania innowacyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach licznych programów takich jak Program Inteligentny Rozwój POIR, zarządzanych przez takie
instytucje jak NCBiR, PFR czy PARP.
• możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można
przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.
Spółka w celu wiarygodnego ustalenia nakładów na prace rozwojowe prowadzi księgi handlowe
wyodrębniając oddzielne analityki kont dla prowadzonych programów w podziale na rodzaje ponoszonych
wydatków w postaci wynagrodzeń, usług zewnętrznych czy kosztów operacyjnych.
Na etapie prac rozwojowych przedsięwzięcia Spółka może zidentyfikować składnik wartości niematerialnych
i udowodnić, że składnik ten będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Dzieje się
tak dlatego, że etap prac rozwojowych jest etapem bardziej zaawansowanym niż etap prac badawczych.
Spółka dokonuje podziału na dwa etapy prac rozwojowych: etap niezakończonych oraz zakończonych prac
rozwojowych. Celem dokonania takiego podziału jest rozróżnienie prac (zakończonych prac rozwojowych),
które osiągnęły zdefiniowane przez Spółkę cel naukowy i okno komercyjne w postaci pozytywnej fazy badań
II na ludziach od projektów (niezakończonych prac rozwojowych), które są na wcześniejszym etapie i
wymagają dodatkowych nakładów finansowych niezbędnych do osiągnięcia celu naukowego.
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Etap niezakończonych prac rozwojowych
Moment rozpoczęcia prac rozwojowych:
Spółka przyjmuje następującą definicję osiągnięcia pierwszego mierzalnego kamienia milowego mającego
charakter komercjalizacyjny - Hit Identification (HI) – Proof of Concept in vitro. W zakresie chemii
medycznej – zostaje dokonana synteza związku pozwalająca osiągnąć zakładany cel powinowactwa (np.
wiązanie małej cząsteczki z enzymem/białkiem). W zakresie biologii – opracowanie testu biologicznego,
który umożliwi weryfikację skuteczności osiągniecia celu, czyli odpowiedniego poziomu powinowactwa. Na
podstawie ustalonej przez zespół badawczy miary/parametru oraz przypisanej jej/jemu wartości sukcesu,
dokonywana jest weryfikacja skuteczności powinowactwa. Za sukces uznaje się sytuację, w której spółka
jest w stanie syntezować związki chemiczne skutecznie oddziaływujące na cel biologiczny, co jest
udowodnione odpowiednią procedurą analityczną. To z kolei umożliwia przedstawienie pierwszej rynkowej
wyceny wartości programu (grupy związków aktywnych), potwierdzając, że istnieje rynek komercjalizacyjny
na tym etapie.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu rozpoczęcia niezakończonych prac rozwojowych
Kierownik Chemii Medycznej na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego: „HI”
i dostarcza dokumentację dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej, zawierającej symbol
związku chemicznego w bazie danych OAT wraz z datą dzienną opracowania tego związku oraz datą dzienną
uzyskania pozytywnego wyniku testu biologicznego. Na podstawie tej dokumentacji wyznaczony zostaje
moment, od którego wydatki w danym projekcie traktowane są jako niezakończone prace rozwojowe i
podlegają kapitalizacji w aktywach bilansu. Prezentacja odbywa się w pozycji „niezakończone prace
rozwojowe”, pozycja ta nie podlega amortyzacji.
Test na utratę wartości.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości niezakończonych prac rozwojowych.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
W pierwszym kroku Spółka dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i
weryfikuje, czy wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace
rozwojowe. Po drugie Spółka na podstawie raportów badawczych dokonuje oceny czy nie zachodzą
przesłanki naukowe do zamknięcia projektu z wynikiem negatywnym.
Zgodnie z par. 24 MSR 20 wartość niezakończonych prac rozwojowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
pomniejszana jest o otrzymane na ten cel dotacje.
Etap zakończonych prac rozwojowych
Moment zakończenia prac rozwojowych:
Spółka określa definicję osiągnięcia momentu zakończenia prac rozwojowych w następujący sposób:
Proof of Concept in Men – zakończenie odpowiedniej fazy badań klinicznych z wynikiem pozwalającym
określić okno terapeutyczne, bezpieczeństwo kandydata na lek oraz wstępną (o niskiej istotności
statystycznej) skuteczność działania terapeutycznego u ludzi.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu zakończenia niezakończonych prac rozwojowych.
Lider Projektu na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego i dostarcza
dokumentację dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej potwierdzonej odpowiednimi
wynikami badań klinicznych.
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W przypadku komercjalizacji zakończonych prac rozwojowych Spółka oceni, czy okres użytkowania
zakończonych prac rozwojowych jest określony czy nieokreślony. W przypadku uznania przez Spółkę, że dla
składnika zakończonych prac rozwojowych istnieje określony okres użytkowania, zakończone prace
rozwojowe będą podlegały amortyzacji, w przeciwnym razie będą one podlegały testom na utratę wartości
opisanymi poniżej.
Test na utratę wartości
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości zakończonych prac rozwojowych o nieokreślonym okresie
użytkowania. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego
składnika aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości zakończonych prac rozwojowych porównując jego wartość
odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że
nastąpiła utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać przeprowadzony w
dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on przeprowadzany każdego roku w
tym samym terminie.
W pierwszym kroku dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i weryfikuje,
czy wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace rozwojowe.
Przygotowanie do wdrożenia poprzez sprzedaż licencji wyłącznej firmie farmaceutycznej lub
biotechnologicznej jest długim i złożonym procesem, często poprzedzonym podpisaniem tzw. umowy
partneringowej. Z doświadczenia wynika, że proces ten może obejmować dwa do trzech lat od rozpoczęcia
rozmów po podpisaniu umowy o poufności. Po okresie trzech lat, jeżeli Spółka nie będzie prowadziła
żadnych rozmów pod kątem komercjalizacji, Zarząd Spółki w drodze uchwały podejmuje decyzję o
zakończeniu projektu wynikiem negatywnym i odpisaniu całości poniesionych wydatków w ciężar kosztów.
W przypadku wystąpienia zakończonych prac rozwojowych, ich wartość prezentowana jest w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w pozycji „Zakonczone prace rozwojowe” i zgodnie z par. 24 MSR 20 pomniejszana jest
o otrzymane na ten cel dotacje.
Zakończone prace rozwojowe dotychczas nie wystąpiły w Spółce.
3.3 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów) jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli
uzna, że jego wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego
dalsze wykorzystanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Warunek ten uznaje się za spełniony
wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne, a składnik aktywów (grupa
aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Sklasyfikowanie aktywów
trwałych do grupy przeznaczonych do sprzedaży zakłada zamiar kierownictwa jednostki do zakończenia
transakcji sprzedaży w czasie jednego roku od dnia zmiany klasyfikacji aktywów trwałych.
Spółka wycenia składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów do zbycia) zaklasyfikowany jako
przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o
koszty sprzedaży. W momencie przeznaczenia składnika aktywów trwałych do grupy do zbycia zaprzestaje
się jego amortyzacji.
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3.4 Inwestycje w podmiotach powiązanych
Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych ujmowane są w
cenie nabycia.
Jednostka zależna to jednostka, nad którą Spółka sprawuje kontrolę. Spółka sprawuje kontrolę nad
jednostką, w której dokonano inwestycji, jeżeli z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega
ekspozycji na zmienne zwroty, lub gdy ma prawa do zmiennych zwrotów, oraz ma możliwość wywierania
wpływu na te zwroty poprzez sprawowanie władzy (istniejące prawa, które dają bieżącą możliwość
kierowania istotną działalnością jednostki, tj. działalności wywierającej znaczący wpływ na zwroty tej
jednostki).
Zgodnie z wytycznymi MSSF 10 Spółka dokonuje rozważań odnośnie sprawowania kontroli.
Na każdy dzień bilansowy oraz na dzień zaistnienia uzasadnionych przesłanek Spółka dokonuje weryfikacji
tych inwestycji pod kątem utraty wartości zgodnie z MSR 36. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty
wartości, podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z
tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
3.5 Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe ujmowane zgodnie ze standardem MSSF 9 są klasyfikowane do dwóch
kategorii:
1) aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie lub
2) aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w wartości godziwej.
Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe
warunki:
• celem Spółki jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów
pieniężnych, oraz
• dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są
wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty nominalnej i odsetek od tej kwoty.
• Składnik aktywów finansowych jest wyceniany w wartości godziwej, jeżeli spełnione są oba poniższe
warunki:
• składnik aktywów finansowych jest utrzymywany przez Spółkę zgodnie z modelem biznesowym, którego
celem jest zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż
składników aktywów finansowych, oraz
• warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych
terminach przepływów pieniężnych, które są wyłącznie spłatą wartości nominalnej i odsetek od wartości
nominalnej pozostałej do spłaty.
Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być
zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik aktywów finansowych w jego wartości godziwej
skorygowanej o koszty transakcji, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji tych aktywów
finansowych.
Jako aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie są zazwyczaj
wykazywane udzielone pożyczki oraz nabyte dłużne papiery wartościowe z określonym terminem
wymagalności.
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje weryfikacji aktywów finansowych wycenianych w
zamortyzowanym koszcie pod kątem utraty wartości. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty wartości,
podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z tytułu
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utraty wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
Do aktywów finansowych wycenianych w terminie późniejszym w wartości godziwej należą między innymi
udziały i akcje w innych jednostkach niż podporządkowane oraz instrumenty pochodne będące aktywami.
Zyski lub straty na składniku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w
wyniku finansowym jako przychody bądź koszty finansowe.
3.6 Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do
odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:
• ujemne różnice przejściowe;
• przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych; oraz
• przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające
zapłaty w przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań
Spółki wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową. Różnicami
przejściowymi mogą być:
• dodatnie różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot do
opodatkowania uwzględnianych w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona;
lub
• ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających
odliczeniu podatkowemu w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona.
Dodatnie różnice przejściowe
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich
dodatnich różnic przejściowych, z wyjątkiem przypadków, gdy zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynika z:
• początkowego ujęcia wartości firmy; lub
• początkowego ujęcia danego składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
(i) nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz
(ii) nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na zysk do
opodatkowania (stratę podatkową).
Spółka ujmuje zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich dodatnich różnic
przejściowych związanych z inwestycją w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach stowarzyszonych i
udziałami we wspólnych ustaleniach umownych, z wyjątkiem sytuacji, w których spełnione są następujące
dwa warunki:
• jednostka dominująca, inwestor, wspólnik wspólnego przedsięwzięcia lub wspólnik wspólnej działalności
są w stanie kontrolować terminy odwracania się różnic przejściowych oraz
• jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości.
Ujemne różnice przejściowe
W odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych ujmuje się składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie
zysk do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wyjątek od tego
przypadku pojawia się, gdy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z
początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
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• nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz
• nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do
opodatkowania (stratę podatkową).
Spółka ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich ujemnych
różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych ustaleniach umownych wyłącznie w zakresie, w którym jest
prawdopodobne, że:
• różnice przejściowe odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości; oraz
• zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, od którego będzie można odpisać różnice przejściowe.
Zobowiązania (należności) z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w
wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych (podlegających
zwrotowi od władz podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych (i przepisów podatkowych), które
obowiązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą
stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione, przyjmując za
podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązywały prawnie lub obowiązywały
faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Wycena zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego powinna odzwierciedlać skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego
przez Spółkę, na koniec okresu sprawozdawczego, sposobu realizacji lub rozliczenia wartości bilansowych
aktywów i zobowiązań.
Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego nie dyskontuje się.
Wartość bilansową składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego weryfikuje się na
koniec każdego okresu sprawozdawczego. Spółka obniża wartość bilansową składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie zysku do
opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Takie obniżki koryguje się w górę, w zakresie, w jakim uzyskanie
wystarczającego zysku do opodatkowania staje się prawdopodobne.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy:
• posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu
bieżącego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego; oraz
• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na:
• tego samego podatnika; lub
• różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku w
kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym przyszłym
okresie, w którym przewiduje się rozliczenie znaczącej ilość zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
3.7 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na długoterminowe i
krótkoterminowe.
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Jako należności długoterminowe ujmowane są należności z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy
od dnia bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym prezentowane są jako krótkoterminowe.
Na dzień powstania należności w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień powstania należności.
Na dzień bilansowy należności w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień bilansowy.
Należności z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się według ceny transakcyjnej, na
dzień bilansowy zaś wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Dla należności z tytułu dostaw i usług Spółka ujmuje odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w
kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie ich życia i wycenia oczekiwane straty
kredytowe w sposób uwzględniający:
‒ obiektywną i ważoną prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala oceniając szereg możliwych wyników,
‒ wartość pieniądza w czasie, obecnych warunków i prognoz
‒ racjonalne i udokumentowane informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów lub starań na
dzień sprawozdawczy, dotyczące przeszłych zdarzeń, obecnych warunków i prognoz dotyczących przyszłych
warunków gospodarczych.
Z uwzględnieniem powyższego, wartość należności aktualizuje się indywidualnie, w odniesieniu do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w
postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym
zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu
upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika
nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej
wysokości należności;
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny
sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna –
do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których
uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub
odpisania;
5) pozostałych należności przeterminowanych, a także należności nieprzeterminowanych, których ryzyko
nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny Zarządu Spółki – odpis w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty.
Odsetki od należności przeterminowanych szacowane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z tym że
decyzję o obciążeniu kontrahenta podejmuje każdorazowo Zarząd Spółki. Na należności odsetkowe tworzy
się odpis aktualizujący w pełnej ich wartości i odnosi się go w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w
ciężar kosztów finansowych.
Odpis dotyczący kwoty nominalnej należności odnoszony jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące
ich wartość, natomiast w przypadkach gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub
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dokonano jej w niepełnej wysokości to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub kosztów finansowych.
Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje
zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności
oraz związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu z całkowitych dochodów następuje per saldo
odpowiednio w przychodach bądź kosztach finansowych w przypadku należności finansowych, w przypadku
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w pozostałych kosztach lub pozostałych
przychodach operacyjnych.
Pozostałe należności
Do pozostałych należności Spółka zalicza m.in.
‒ należności z tytułu podatków (z wyłączeniem aktywów z tytułu bieżącego podatku dochodowego),
‒ inne należności.
Należności z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień bilansowy
zaś w wysokości kwot podlegających zwrotowi od władz podatkowych.
Inne należności na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w
zamortyzowanym koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter należności z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z
uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot podlegających zwrotowi
od władz podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna, w sprawozdaniu
finansowym, w nocie prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka prezentuje należności z
tytułu podatków łącznie z innymi należnościami jako pozostałe należności wyceniane w zamortyzowanym
koszcie.
3.8 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Do środków pieniężnych Spółka zalicza środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz depozyty
(lokaty) bankowe płatne na żądanie.
Do ekwiwalentów środków pieniężnych Spółka zalicza m.in. krótkoterminowe papiery wartościowe z
terminem zapadalności do trzech miesięcy.
Środki pieniężne wykazywane są na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej. Wartość nominalna
obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP danej waluty z dnia bilansowego.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w
pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Rozchód waluty z rachunków walutowych dokonuje się według metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”
(FIFO).
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży walut obcych,
zalicza się zasadniczo odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. W uzasadnionych
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przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia produktów i usług ceny nabycia towarów,
kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub do ustalenia wartości początkowej wartości
niematerialnych.
3.9 Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa obejmują wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące miesięcy
następujących po okresie objętym sprawozdaniem finansowym, wycenione w wysokości faktycznie
poniesionej. Wydatki są odnoszone do kosztów zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów i
rozliczane metodą liniową, w miarę upływu czasu trwania.
Do pozostałych aktywów zaliczane są między innymi opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata,
ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy, opłacone z góry koszty energii elektrycznej, gazu, usług
komunikacyjnych lub komunalnych, podatek od nieruchomości, opłata roczna za wieczyste użytkowanie
gruntów, itp.
3.10 Kapitały
Na kapitał własny Spółki składają się:
• kapitał podstawowy
• pozostałe kapitały
• niepodzielony wynik z lat ubiegłych
• wynik finansowy bieżącego okresu
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w Statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym.
Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego kwoty wniesione przez akcjonariuszy
wykazane są w księgach rachunkowych jako rozrachunki, a prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako
pozostałe kapitały rezerwowe.
Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość
ujemna).
Pozostałe kapitały tworzone są z:
• z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji,
• z tytułu przeszacowań wartości aktywów,
• z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych.
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych
nie przeniesione w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty
dywidendy. Na niepodzielony wynik z lat ubiegłych odnosi się skutki istotnych błędów lat poprzednich.
3.11 Rezerwy
Rezerwy tworzy się w przypadku, gdy:
• na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający z przeszłych zdarzeń,
• prawdopodobna jest konieczność wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w
celu wypełnienia obowiązku oraz
• można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zmierzając do określenia najbardziej
właściwego szacunku rezerwy uwzględnia się ryzyko i niepewność nieodłącznie
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towarzyszące wielu zdarzeniom i okolicznościom. Zdarzenia przyszłe, które mogą wpłynąć na wysokość
kwoty niezbędnej do wypełnienia przez Spółkę obowiązku, odzwierciedla się w kwocie tworzonej rezerwy,
jeśli istnieją wystarczające i obiektywne dowody na to, że zdarzenia te nastąpią.
Stan rezerw weryfikuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego i koryguje w celu odzwierciedlenia
bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Jeśli przestało być prawdopodobne, że w celu wypełnienia
obowiązku nastąpi wymagany wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, Spółka
rozwiązuje rezerwę.
Jeśli skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości
nakładów, które jak się oczekuje będą niezbędne do wypełnienia obowiązku, przy zastosowaniu
odpowiedniej stopy dyskontowej.
Utworzenie lub zwiększenie rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów podstawowej działalności
operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z
którymi wiążą się przyszłe zobowiązania.
Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę i
jest ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania.
Rezerwę wykorzystuje się tylko na nakłady o takim przeznaczeniu, na jakie była pierwotnie utworzona.
Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, na dzień,
na który stały się zbędne, zmniejszają koszty podstawowej działalności operacyjnej albo odpowiednio
zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe, w zależności od tego, które koszty
zostały wcześniej obciążone tworzoną rezerwą.
Rezerwy mogą być tworzone na:
• restrukturyzację – podstawą tworzenia rezerwy są nakłady, które jednocześnie w sposób nieodzowny
wynikają z restrukturyzacji i zarazem nie są związane z bieżącą działalnością Spółki; w kwocie rezerwy mogą
być przykładowo uwzględnione odprawy i odszkodowania wynikające z prawa pracy, czy też koszty
likwidacji działalności objętych restrukturyzacją, jak np. koszty lub straty związane z karami lub
odszkodowaniami z tytułu zerwanych umów lub niezrealizowanych umów; rezerwa na restrukturyzację nie
obejmuje kosztów związanych z przyszłą działalnością, np. kosztów marketingu, szkolenia pozostającej
załogi, koszty zmian przyporządkowania służbowego pozostających pracowników, itp.; utworzone rezerwy
na restrukturyzację zwiększają pozostałe koszty operacyjne;
• udzielone gwarancje i poręczenia – podstawą oceny prawdopodobieństwa możliwego obowiązku
utworzenia rezerwy jest analiza przebiegu wywiązywania się podmiotu, któremu udzielono gwarancji lub
poręczenia ze zobowiązań objętych gwarancją lub poręczeniem; w przypadku złej kondycji podmiotu,
któremu udzielono gwarancji lub poręczenia, wysokość rezerwy będzie zależała od przewidywanej przez
jednostkę możliwości spłaty zobowiązania przez ten podmiot; sam fakt udzielenia gwarancji i poręczenia nie
jest podstawą utworzenia rezerwy, konieczne jest wtedy ujawnienie zobowiązania warunkowego;
• skutki toczącego się postępowania sądowego – podstawa oceny prawdopodobieństwa możliwego
obowiązku utworzenia rezerwy może być przebieg postępowania sądowego lub opinie prawników; ustalając
kwotę rezerwy należy wziąć pod uwagę nie tylko kwotę roszczenia określoną w pozwie, ale również koszty
postępowania sądowego;
• przewidywane straty z podpisanych umów;
• wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników (np. odprawy emerytalne, rentowe); Spółka nie wypłaca nagród jubileuszowych, a
świadczenia emerytalne i rentowe przysługują i są wypłacane w wysokości wynikającej z Kodeksu Pracy;
• wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania
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zobowiązania nie jest jeszcze znana.
W sprawozdaniu finansowym rezerwy są prezentowane odpowiednio jako długo i krótkoterminowe.
3.12 Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Zobowiązanie warunkowe jest:
a) możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych
przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki; lub
b) obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w
sprawozdaniu finansowym, ponieważ:
(i) nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści
ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub
(ii) kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące zobowiązań
warunkowych obejmujące:
- krótki opis rodzaju zobowiązań warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:
- wartość szacunkową jego skutków finansowych, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz
przyszłych zdarzeń, które mogą wpłynąć na wysokość kwoty niezbędnej do wypełnienia obowiązku przez
Spółkę,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wystąpienia wypływu środków
oraz
- możliwość uzyskania zwrotów.
Opis zidentyfikowanych przez Spółkę zobowiązań warunkowych mieści się w nocie objaśniającej nr 26.
Zobowiązania warunkowe opisane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczą
między innymi I Programu Motywacyjnego oraz II Programu Motywacyjnego, które w przypadku ziszczenia
się m.in. warunku dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. będą wyceniane zgodnie z postanowieniami MSSF
2 „Płatności w formie akcji”.
Warunkowy składnik aktywów jest możliwym składnikiem aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń
przeszłych oraz którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub
niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają
kontroli Spółki.
W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące aktywów warunkowych
obejmujące:
- krótki opis rodzaju aktywów warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:
- ich skutki finansowe, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz zdarzeń przyszłych.
W Spółce dotychczas nie wystąpiły aktywa warunkowe.
3.13 Zobowiązania finansowe
Spółka ujmuje zobowiązania finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy staje
się związana postanowieniami umowy instrumentu.
Klasyfikacja zobowiązania finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy jest
dokonywana w momencie początkowego ujęcia i jest nieodwołalna.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik zobowiązań finansowych w jego wartości
godziwej skorygowanej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub
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emisji tego zobowiązania finansowego.
Jako zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie są m.in. otrzymane pożyczki i kredyty
oraz wyemitowane dłużne papiery wartościowe z określonym terminem wymagalności.
Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą m.in.
instrumenty pochodne będące zobowiązaniami.
Zyski lub straty na składniku zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w
wyniku finansowym jako przychody lub koszty finansowe z wyjątkiem ewentualnej zmiany wartości
godziwej przypisanej do zmiany ryzyka kredytowego (związanego z niewypłacalnością emitenta), która jest
prezentowana w pozostałych całkowitych dochodach.
3.14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na zobowiązania długoterminowe i
krótkoterminowe.
Jako zobowiązania długoterminowe ujmowane są zobowiązania wymagalne w terminie powyżej 12
miesięcy od dnia bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym lub przeznaczone do obrotu prezentowane
są w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.
Na dzień powstania zobowiązania w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień powstania zobowiązania.
Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP
obowiązującego na ten dzień.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ujmuje
się według wartości godziwej.
Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Pozostałe zobowiązania
Do pozostałych zobowiązań Spółka zalicza m.in.
‒ zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego),
‒ inne zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień
bilansowy zaś w wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych.
Inne zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w
zamortyzowanym koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter zobowiązań z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z
uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot wymagających według
przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna,
w sprawozdaniu finansowym, w nocie prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka
prezentuje zobowiązania z tytułu podatków łącznie z innymi zobowiązaniami jako pozostałe należności
wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Do zobowiązań (z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań) Spółka zalicza ponadto bierne
rozliczenia międzyokresowe. Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się między innymi
zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych dostaw i usług dotyczących bieżącej
działalności operacyjnej.
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3.15 Przychody przyszłych okresów
Przychody przyszłych okresów, to wartości nominalne przychodów, których realizacja następuje w okresach
przyszłych. Do rozliczeń przychodów przyszłych okresów zalicza się między innymi:
• zaliczki i przedpłaty na świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
oraz nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji rządowych;
• otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi w
przyszłych okresach sprawozdawczych;
• nieotrzymane jeszcze kary umowne i odszkodowania dochodzone na drodze sądowej – ich rozliczenie na
pozostałe przychody operacyjne następuje w momencie otrzymania przychodu.
3.16 Dotacje rządowe
Dotacje rządowe ujmuje się, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż Spółka spełni warunki związane z
dotacjami oraz dotacje te będą otrzymane.
Spółka uzyskuje dotacje rządowe na prace badawczo – rozwojowe, które dzielą się na dotacje do
niezakończonych oraz zakończonych prac rozwojowych oraz dotacje na koszty ogólne projektowe, które
służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów.
Wartość dotacji otrzymanych dotyczących niezakończonych oraz zakończonych prac rozwojowych odejmuje
się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej od wartości bilansowej tych składników aktywów.
Dotacje na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych
projektów są ujmowane w sposób systematyczny na przestrzeni okresu, przez który Spółka ujmuje jako
koszty odnośne wydatki, które dotacja ma zrekompensować i prezentowane są w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów w części „Przychody z działalności operacyjnej” w pozycji „Przychody z tytułu
dotacji”.
Wpływy z tytułu dotacji ujmowane są w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach
pieniężnych z działalności finansowej w pozycji „Wpływy z tytułu dotacji”.
Wydatkowane dotacje na niezakończone prace rozwojowe ujmowane są w przepływach pieniężnych z
działalności inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na niezakończone prace rozwojowe” łącznie z wydatkami
poniesionymi na te aktywa bezpośrednio przez Spółkę, natomiast wydatki z dotacji na koszty ogólne
projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów ujmowane są w
przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w pozycji „Wydatki z dotacji na koszty”.
Zakończone prace rozwojowe nie wystąpiły dotychczas w Spółce. W przypadku wystąpienia zakończonych
prac rozwojowych, prezentacja w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych odbywać się będzie podobnie jak
w przypadku niezakończonych prac rozwojowych, z tym że wydatki na zakończone prace rozwojowe
prezentowane będą w przepływach z działalności inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na zakończone prace
rozwojowe”.
3.17 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
Przychody
Przychodem jest wzrost korzyści ekonomicznych w danym okresie sprawozdawczym w postaci wpływu
aktywów lub ich ulepszenia, lub zmniejszenia zobowiązań, co prowadzi do wzrostu kapitału własnego w inny
sposób niż wniesienie wkładu przez akcjonariuszy, powstający ze zwykłej działalności Spółki.
Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:
• strony zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami
handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
• Spółka jest w stanie rozpoznać prawa każdej ze stron dotyczące towarów lub usług, które mają zostać
przekazane,
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• Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za towary lub usługi, które mają zostać przekazane,
• umowa ma treść ekonomiczną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegną zmianie ryzyko, termin
uzyskania lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych Spółki) oraz
• jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za
towary lub usługi, które zostaną przekazane klientowi. Oceniając, czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest
prawdopodobne, Spółka uwzględnia jedynie zdolność i zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez klienta w
odpowiednim terminie. Kwota wynagrodzenia, które będzie przysługiwało jednostce, może być niższa niż
cena określona w umowie, jeżeli wynagrodzenie jest zmienne, ponieważ Spółka może zaoferować klientowi
obniżkę ceny.
Spółka ujmuje przychody w momencie, kiedy spełnione zostaje zobowiązanie do wykonania świadczenia
(przyrzeczenie przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić lub przyrzeczenie
przekazania klientowi grupy wyodrębnionych towarów lub usług, które są zasadniczo takie same i w taki
sam sposób przekazywane klientowi) poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi (tj. składnika
aktywów) klientowi.
Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem
aktywów.
W trakcie wykonywania zobowiązania do spełnienia świadczenia oraz po jego spełnieniu Spółka ujmuje jako
przychód kwotę równą cenie transakcyjnej (z wyłączeniem szacowanych wartości zmiennego
wynagrodzenia), która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.
W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią
zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem
Spółki będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych towarów lub usług na rzecz klienta, z
wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży).
Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te
rodzaje kwot.
Koszty
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści
ekonomicznych związane ze zmniejszeniem stanu aktywów lub zwiększeniem stanu zobowiązań, których
wielkość można wiarygodnie ustalić.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku
pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągnięciem konkretnych dochodów, tzn. przy zachowaniu zasady
współmierności przychodów i kosztów. Zasada ta zakłada jednoczesne lub łączne ujmowanie przychodów i
kosztów powstałych bezpośrednio i wspólnie w wyniku tej samej transakcji lub innych zdarzeń.
W razie, gdy przewiduje się osiągnięcie korzyści ekonomicznych w kilku okresach, zaś ich związek z
dochodami może być określony tylko ogólnie i pośrednio, koszty ujmuje się w sprawozdaniu z dochodów
drogą systematycznego i racjonalnego rozłożenia w czasie.
Koszt ujmuje się niezwłocznie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli poniesione nakłady nie
przynoszą żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych albo wówczas, gdy przyszłe korzyści ekonomiczne lub
ich część nie kwalifikują się lub przestały się kwalifikować do ujęcia w bilansie jako składnik aktywów.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów także wówczas, gdy zaciągnięto zobowiązanie i
nie ujęto składnika aktywów - na przykład, gdy powstaje zobowiązanie z tytułu napraw gwarancyjnych.
Spółka prezentuje koszty w układzie porównawczym.
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Wycena operacji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w
pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Zgodnie z zasadą efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków spółka może nabywać waluty obce
niezbędne do realizacji płatności zagranicznych poprzez platformę internetową banku lub innej firmy
inwestycyjnej.
W przypadku płatności zagranicznych realizowanych w ramach prowadzonych projektów badawczorozwojowych poprzez zakup waluty na platformie internetowej Spółka rozlicza we wnioskach o płatność
koszt kwalifikowany projektu po rzeczywistym transakcyjnym kursie sprzedaży platformy według metody
LIFO. W przypadku płatności faktury wyrażonej w walucie obcej bez konieczności uprzedniego nabycia
odpowiedniej ilości waluty obcej spółka rozlicza koszt kwalifikowany po kursie średnim NBP z dnia
poprzedzającego płatność.
3.18 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi przychody i koszty związane
z:
• działalnością socjalną;
• sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych, środków trwałych w budowie,
wartości niematerialnych, a także koszty zaniechanych inwestycji, gdy nie dały zamierzonego efektu;
• sprzedażą bądź likwidacją zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
• sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości inwestycyjnych;
• utrzymywaniem nieruchomości inwestycyjnych, koszty i przychody związane z ich eksploatacją,
posiadaniem, a także odpisy z tytułu aktualizacji wartości tych inwestycji;
• odpisaniem niefinansowych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych (jeżeli
jednak wcześniej został utworzony odpis aktualizujący wartość takich należności to odpisanie tych
należności należy ująć w ciężar tych odpisów aktualizujących);
• utworzeniem i rozwiązaniem rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi i podstawową działalnością
operacyjną;
• utworzeniem straty z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów (odpisów aktualizujących), a także
korektami wartości tych strat (odpisów);
• odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych, z wyjątkiem odsetek za zwłokę w
zapłacie;
• przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, darowizną aktywów, w tym także środków pieniężnych na
inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w
budowie albo wartości niematerialnych;
• poniesieniem kosztów związanych ze stłuczkami i kradzieżami samochodów wykorzystywanych w
działalności Spółki, a także odszkodowania z tego tytułu;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem zdarzeń losowych;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem restrukturyzacji;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem upadłości lub zawartych
postępowań układowych;
• poniesieniem kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.
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3.19 Przychody i koszty finansowe
Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych,
prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość
rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
dodatnie różnice kursowe, przywrócenie utraconej wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i
pożyczek, zyski z rozliczenia instrumentów pochodnych.
Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie
zobowiązań, utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w
cenie nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne,
wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto i różnice kursowe, straty z rozliczenia instrumentów
pochodnych oraz w przypadku leasingu finansowego inne opłaty za wyjątkiem rat kapitałowych.
3.20 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obejmuje: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwrotowi) od zysku do
opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.
Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) bilansowej w związku z wyłączeniem przychodów
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych
oraz tych przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
Bieżące obciążenie podatkowe ustala się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego.
Obciążenie z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym
roku obrotowym.
Podatek odroczony stanowi zmianę stanu dodatnich i ujemnych różnic przejściowych pomiędzy bilansem
otwarcia a bilansem zamknięcia danego roku obrotowego.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań
Spółki wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową.
Odroczony podatek dochodowy wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według
przewidywań będą stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione,
przyjmując za podstawę stawki podatkowe i przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub
faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Odroczony podatek jest ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, a w przypadku gdy dotyczy on
transakcji rozlicznych z kapitałem własnym ujmowany jest w kapitale własnym.
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4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Zarząd Jednostki dominującej na podstawie szacunków, osądów i założeń dokonuje między innymi wyceny
wymienionych poniżej składników aktywów i zobowiązań:

Rzeczowe aktywa trwałe (nota 5) oraz pozostałe aktywa niematerialne (nota 7).
Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych, wartości
końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian tych szacunków uwzględniane są prospektywnie w
następnym i kolejnych latach obrotowych.

Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników (nota 15).
Spółka tworzy rezerwy wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych
świadczeń na rzecz pracowników, tj.na odprawy emerytalne i rentowe, a także na niewykorzystane urlopy.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego.
Do wyceny rezerw na odprawy emerytalne i rentowe Jednostka dominująca nie stosuje wyceny
aktuarialnej.

5. Rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne
5.1 Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości bilansowe:
stan na
30.06.2017
PLN
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
15 766
wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
18 903
Inne środki trwałe 2 419 789
Zaliczki na środki trwałe w budowie
2 454 458

stan na
31.12.2016
PLN

stan na
30.06.2016
PLN

16 653

16 176

14 649
2 527 284
2 558 586

30 785
2 656 615
2 703 576

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie dononywała odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych.

Spółka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów leasingu.
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie użytkowała gruntów wieczyście.
W 2017 roku Spółka planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 1,1 mln PLN. Spółka nie
planuje ponoszenia nakładów na ochronę środowiska.
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym (od 01.01.2017 do 30.06.2017)
dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty Urządzenia techniczne i
inżynierii lądowej i wodnej
maszyny
17 750
148 963
41 464
41 464
17 750
190 428
1 097
134 315
888
37 210
888
37 210
1 984
171 525
16 653
14 649
15 766
18 903

Inne środki trwałe
4 031 314
557 493
557 493
4 588 807
1 504 030
664 988
664 988
2 169 018
2 527 284
2 419 789

Zaliczki na środki trwałe w
budowie
-

razem
4 198 027
598 957
598 957
4 796 985
1 639 441
703 085
703 085
2 342 526
2 558 586
2 454 458

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 31.12.2016)
dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty Urządzenia techniczne i
inżynierii lądowej i wodnej
maszyny
115 328
17 750
33 635
17 750
33 635
17 750
148 963
75 157
1 097
59 158
1 097
59 158
1 097
134 315
40 171
16 653
14 649
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Inne środki trwałe
1 130 581
2 900 733
2 900 733
4 031 314
76 875
1 427 155
1 427 155
1 504 030
1 053 707
2 527 284

Zaliczki na środki trwałe w
budowie
22 000
22 000
22 000
22 000
-

razem
1 267 910
2 952 118
2 952 118
22 000
22 000
4 198 027
152 032
1 487 410
1 487 410
1 639 442
1 115 878
2 558 586
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 30.06.2016)

Wyszczczególnienie
Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty Urządzenia techniczne i
inżynierii lądowej i wodnej
maszyny
115 328
16 450
33 635
16 450
33 635
16 450
148 963
75 157
274
43 021
274
43 021
274
118 178
40 171
16 176
30 785

Inne środki trwałe
1 130 581
2 225 760
2 225 760
3 356 341
76 875
622 851
622 851
699 726
1 053 707
2 656 615

Zaliczki na środki trwałe w
budowie
22 000
22 000
22 000
22 000
-

razem
1 267 910
2 275 845
2 275 845
22 000
22 000
3 521 754
152 032
666 146
666 146
818 178
1 115 878
2 703 576

5.2 Nieruchomości inwestycyjne
Nie dotyczy
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6. Niezakończone prace rozwojowe

Nakłady poniesione na prace rozwojowe
Przychody z dotacji do prac rozwojowych

stan na
30.06.2017
PLN
37 341 997
(22 511 922)
14 830 075

stan na
31.12.2016
PLN
26 820 165
(16 922 689)
9 897 476

stan na
30.06.2016
PLN
20 529 968
(10 861 879)
9 668 089

stan na
30.06.2017
PLN
111 412

stan na
31.12.2016
PLN
38 902
16 580
55 482

stan na
30.06.2016
PLN
11 224
46 580
57 804

7. Pozostałe aktywa niematerialne

Oprogramowanie
Pozostałe aktywa niematerialne
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych

111 412

Grupa nie użytkuje wartości niematerialnych na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w
ewidencji bilansowej jako leasing finansowy.
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w bieżącym okresie sprawozdawczym (od 01.01.2017 do 30.06.2017).
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- rozliczenie zakupu
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu
-

dane w PLN

Wartość firmy

-

Inne wartości
niematerialne
825 387
82 559
82 559
907 946
786 485
10 050
10 050
796 535
38 902
111 412

Wartości niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na wartości
niematerialne
16 580
16 580
16 580
-

razem

841 967
82 559
82 559
16 580
907 946
786 485
10 050
10 050
796 535
55 482
111 412

Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 31.12.2016).

Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu
-

dane w PLN

Wartość firmy
-

Inne wartości
niematerialne
795 387
30 000
30 000
825 387
781 840
4 645
4 645
786 485
13 547
38 902
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Wartości niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na wartości
niematerialne
10 000
16 580
16 580
10 000
10 000
16 580
10 000
16 580

razem
805 387
46 580
46 580
10 000
10 000
841 967
781 840
4 645
4 645
786 485
23 547
55 482
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 30.06.2016).
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu
-

dane w PLN

Wartość firmy
-

Inne wartości
niematerialne
795 387
795 387
781 840
2 322
2 322
784 163
13 547
11 224
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Wartości niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na wartości
niematerialne
10 000
36 580
36 580
46 580
10 000
46 580

razem
805 387
36 580
36 580
841 967
781 840
2 322
2 322
784 163
23 547
57 804
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8. Transakcje z podmiotami powiązanymi
8.1 Wykaz jednostek zależnych
Szczegółowe informacje dotyczące jednostki zależnej objętej konsolidacją przedstawiają się następująco:
Nazwa jednostki
zależnej
OncoArendi
Therapeutics LLC

Miejsce
rejestracji i
prowadzenia
Podstawowa działalność
działalności
Badania naukowe i prace 125 Devonshire
rozwojowe w dziedzinie Ln
pozostałych nauk
Madison,
przyrodniczych i
Connecticut
technicznych

Procentowa wielkość udziałów z Procentowa wielkość praw do
zysków posiadanych
przezstan
Grupę
przezstan
Grupę
stan na
na głosów posiadanych
stan na
na
30.06.2017
31.12.2016
30.06.2017
31.12.2016
100%
100%
49%
49%

Jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. posiada 49% głosów w jednostce zależnej OncoArendi
Therapeutics LLC. Znaczny Akcjonariusz OncoArendi Therapeutics S.A, pełniący również funkcję członka
Zarządu Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics S.A - Pan Stanisław Pikul, jest jednocześnie
udziałowcem w OncoArendi Therapeutics LLC (posiada 17% głosów). Ponadto zgodnie z umową operacyjną
OncoArendi Therapeutics LLC Jednostce dominującej OncoArendi Therapeutics S.A przysługuje 100% prawa
do zysków i strat OncoArendi Therapeutics LLC. Wpłaty na kapitał spółki OncoArendi Therapeutics LLC były
dokonywane jedynie przez OncoArendi Therapeutics S.A. i do dnia 30.06.2017 r. wyniosły 30 000 USD, co
stanowi 112 902 PLN. W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
transakcje pomiędzy stronami nie wystąpiły.

8.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi podmiotami powiązanymi (w tym
osobowo) przedstawiono poniżej.
W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe z podmiotami
powiązanymi (w tym osobowo) niebędącymi członkami Grupy:
sprzedaż (PLN)

okres
zakończony
30.06.2016
-

okres zakończony
30.06.2017
-

Nazwa podmiotu
powiązanego
TriMen Chemicals S.A.
Monika Szumowska

-

-

zakup (PLN)
okres
okres
zakończony
zakończony
30.06.2017
30.06.2016
179 000
240 527
500

2 500

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:
należności (PLN)
Nazwa podmiotu
powiązanego
TriMen Chemicals
S.A.
Monika
Szumowska

stan na dzień
30.06.2017
-

zobowiązania (PLN)

stan na dzień
31.12.2016
-

stan na dzień
30.06.2016
-

-

-
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stan na dzień
30.06.2017
72 670
-

stan na dzień
31.12.2016
36 777
-

stan na dzień
30.06.2016
78 791
-
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8.3 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
8.4 Pożyczki od podmiotów powiązanych
W poprzednim okresie sprawozdawczym, dnia 19.04.2016 roku, Spółka otrzymała pożyczkę od Szumowski
Investments Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 PLN. Pożyczka została spłacona dnia 24.05.2016 roku wraz z
naliczonymi odsetkami, tj. łącznie 1.001.917,81 PLN.
8.5 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym przedstawiały się następująco:
okres
okres
zakończony zakończony
30.06.2017 30.06.2016
PLN
PLN
Zarząd Spółki Jednostki dominującej
447 513
603 864
Rada Nadzorcza Jednostki dominującej
447 513
603 864
8.6 Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących,

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
8.7 Istotne ograniczenia
W bieżącym okresie nie występowały ograniczenia.
8.8 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nie dotyczy
8.9 Udziały niedające kontroli
Nie dotyczy
9. Podatek dochodowy w odniesieniu do działalności kontynuowanej
9.1.Podatek dochodowy ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Korekty dotyczące lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów
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Okres
zakończony
30.06.2017
PLN
-

Okres
zakończony
31.12.2016
PLN
-

Okres
zakończony
30.06.2016
PLN
-

-

-

-
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9.2 Uzgodnienie różnic pomiędzy wynikiem księgowym a wynikiem podatkowym
od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

Zysk/(Strata) brutto po konsolidacji

(761 402)

(2 424 293)

(610 536)

Korekty konsolidacyjne
Zysk/(Strata) brutto OncoArendi Therapeutics LLC

69 177

112 902
(55 135)

Zysk/(Strata) brutto

(830 579)

(2 482 060)

Przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od podatku:
Dodatnia wycena aktywów w walucie obcej
inne

Koszty i straty trwale niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów:
składki PFRON
nieobowiązkowe składki członkowskie
inne NKUP
Koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów:
Ujemna wycena aktywów w walucie obcej

(610 536)

93 046

40 534

46 263

93 046

40 475
59

46 263

127 144

155 426

124 455

33 254
93 348
542

55 178
98 423
1 825

25 759
98 423
273

23 313

338 060

24 610

23 313

28 017

24 610

182 141

rezerwa na wynagrodzenia urlopowe oraz rezerwa emerytalna
rezerwa na koszt badania sprawozdania finansowego
odpis aktualizacyjny aktywów finansowych

15 000
112 902

Dochód do opodatkowania

(773 169)

(2 029 108)

(507 734)

Podstawa opodatkowania

(773 169)

(2 029 108)

(507 734)

Podatek dochodowy

-

-

-

9.3 Bieżące aktywa podatkowe i zobowiązania podatkowe

Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Należny zwrot podatku
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Podatek dochodowy do zapłaty
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od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
-

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
-

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
-
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9.4 Saldo podatku odroczonego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
7 690
7 690
-

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
7 690
7 690
-

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
-

9.5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Ujemne różnice przejściowe pomiędzy wartościa bilansową a wartościa podatkową aktywów:

Rezerwy

Wycena
bilansowa

Stan aktywa w bilansie na dzień
30.06.2017
31.12.2016
30.06.2016
PLN
PLN
PLN
3 261
2 367
4 429

5 323

-

7 690

7 690

-

Zmiana aktywa ujęta w korespondencji z
Zmiana aktywa ujęta w korespondencji
wynikiem finansowym za okres (PLN)
z kapitałem za okres (PLN)
od 01.01.2017 od 01.01.2016 od 01.01.2016 od 01.01.2017 do od 01.01.2016 do od 01.01.2016 do
do 30.06.2017 do 31.12.2016 do 30.06.2016
30.06.2016
30.06.2017
31.12.2016
Rezerwy
2 367
894
Wycena
(894)
5 323
bilansowa
7 690
-

9.6 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe

Na dzien bilansowy nie zostały wykazane następujące aktywa z
tytułu podatku odrocznego
Straty podatkowe
Wycena bilansowa
Rezerwy
Odpis aktualizacyjny aktywów finansowych
Razem nieujęte aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Razem aktywa (ujęte i nieujęte) z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
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Stan na
30.06.2017
PLN

Stan na
31.12.2016
PLN

Stan na
30.06.2016
PLN

701 579
9 002
-

554 677
35 090
21 451

265 616
4 676
-

710 581

611 218

270 292

718 271

618 908

270 292
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9.7 Straty podatkowe możliwe do odliczenia

Rok
2017
2016
2015
2014
2013

Wysokość
straty
PLN Wykorzystane
0%
773 169
2 029 108
0%
488 720
0%
396 654
0%
4 870
0%
3 692 521
0%

Możliwe do
wykorzystania
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Tabela prezentuje straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu do opodatkowania przez Spółkę w
przyszłych okresach. Dane prezentowane w powyższej tabeli pochodzą z rocznych deklaracji CIT-8
sporządzonych przez Spółkę za poszczególne lata.

9.8 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatnie różnice przejściowe pomiędzy wartościa bilansową a wartością podatkową pasywów:
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017
31.12.2016
30.06.2016
PLN
PLN
PLN
7 690
7 690
Wycena bilansowa
7 690
7 690
-

Zmiana zobowiązania ujęta w
korespondencji z wynikiem finansowym za
od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.06.2017 do 31.12.2016
Wycena
bilansowa

Zmiana zobowiązania ujęta w korespondencji z
kapitałem za okres (PLN)

od 01.01.2016 od 01.01.2017 do od 01.01.2016 do od 01.01.2016 do
do 30.06.2016
30.06.2017
31.12.2016
30.06.2016

-

7 690

-

-

-

-

-

7 690

-

-

-

-

10. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
10.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytuł dostaw i usług

stan na
30.06.2017
PLN
21 845
21 845

stan na
31.12.2016
PLN
1 867
1 867

stan na
30.06.2016
PLN
19 170
19 170

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 25 dni.
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10.2 Analiza wiekowa należności

nieprzeterminowane
przeterminowane (wg liczby dni)
1-30
31-90
91-180
powyżej 180

10.3 Pozostałe należności

Inne rozrachunki z pracownikami, kaucje
Należności z tytułu podatku VAT
Należności z tytułu podatku PIT
Należności z tytułu ZUS

stan na
30.06.2017
PLN

stan na
31.12.2016
PLN

stan na
30.06.2016
PLN

21 845

1 867

19 170

21 845

1 867

19 170

stan na
30.06.2017
PLN

stan na
31.12.2016
PLN

stan na
30.06.2016
PLN

3 881
617 558
621 439

3 147
462 510
465 657

759
373 840
374 599

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności długoterminowe nie wystąpiły
w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

11. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe
11.1 Pozostałe aktywa długoterminowe
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzedzającym pozycja nie wystąpiła.
11.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Stan na
30.06.2017
PLN

Stan na
31.12.2016
PLN

Stan na
30.06.2016
PLN

4 055
4 055

1 784
1 784

3 243
3 243

12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz przepływy z tytułu dotacji
12.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
12.1.1. Środki pieniężne

Stan na
30.06.2017
PLN

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Lokaty bankwoe

3 461 020
10 585 533
14 046 553

Stan na
31.12.2016
PLN
2 526 476
2 526 476

Stan na
30.06.2016
PLN
2 465 785
1 000 000
3 465 785

12.1.2. Ekwiwalenty środków pienieżnych
Nie wystąpiły
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12.2. Przepływy z tytułu dotacji
od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

6 166 581

6 665 577

6 166 581

(2 658 676)
4 006 901

wykorzystane dotacje na niezakończone prace rozwojowe

(6 174 812)

(2 857 868)

wykorzystane dotacje na koszty ogólne
wydatki z tytułu dotacji

(383 727)
(6 558 539)

(322 215)
(3 180 083)

nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji bilans otwarcia
niewykorzystane zaliczki na koniec bieżącego okresu

950 813
558 855

826 819

wpływy z tytułu dotacji (łącznie ze środkami dla
konsorcjantów)
przekazanie środków konsorcjantom
wpływy z tytułu dotacji

pozostałe przychody przyszłych okresów bilans otwarcia
pozostałe przychody przyszłych okresów
zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

-

(391 958)

-

312 088
-

514 731

13. Kapitał podstawowy, zapasowy oraz z aktualizacji wyceny
13.1 Kapitał podstawowy
Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2016
PLN
PLN
PLN

Zarejestrowany kapitał podstawowy*)

116 700

29 500

29 500

*) Według stanu na dzień 30.06.2016 oraz 31.12.2016 kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000 szt. akcji.

13.2 Struktura właścicielska
Stan na dzień 30/06/2017
nazwa akcjonariusza

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych
Szumowski Investments sp. z o.o.
Stanisław Pikul
Jakub Gołąb
Adam Gołebiowski
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy

wartość akcji
PLN

liczba akcji

41 350

4 135 000

0,01 35,4

11 385
8 263
8 160
7 990
7 645
6 115
25 792

1 138 500
826 250
816 000
799 000
764 500
611 500
2 579 250

0,01 9,8
0,01 7,1
0,01 7,0
0,01 6,8
0,01 6,6
0,01 5,2
0,01 22,1

116 700

11 670 000

0,01 100
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wartość jedn.
PLN

%
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Stan na dzień 31/12/2016
nazwa udziałowca

wartość udziałów
PLN

liczba udziałów

10 250

205

50 34,7

3 250
2 300
2 300
2 300
2 100
1 650
5 350
29 500

65
46
46
46
42
33
107
590

50 11,0
50 7,8
50 7,8
50 7,8
50 7,1
50 5,6
50 18,2
50 100

wartość udziałów
PLN

liczba udziałów

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych
Szumowski Investments Sp. z o.o.
Jakub Gołąb
Adam Gołębiowski
Stanisław Pikul
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy

wartość jedn.
PLN

%

Stan na dzień 30/06/2016
nazwa udziałowca

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych
Szumowski Investments Sp. z o.o.
Jakub Gołąb
Adam Gołębiowski
Stanisław Pikul
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy

wartość jedn.
PLN

%

10 250

205

50

34,7

3 250
2 300
2 300
2 300
2 100
1 650
5 350
29 500

65
46
46
46
42
33
107
590

50
50
50
50
50
50
50
50

11,0
7,8
7,8
7,8
7,1
5,6
18,2
100

13.3 Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresach objetych sprawozdaniem finansowym Spółka nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.
13.4 Kapitał zapasowy
Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2016
PLN
PLN
PLN

Kapitał zapasowy tworzony z
nadwyżki z tytułu emisji akcji
Kapitał zapasowy tworzony
ustawowo
Przeniesienie wyniku z lat
poprzednich

34 246 305

16 390 105

16 390 105

-

-

-

-

-

-

34 246 305

16 390 105

16 390 105

udziałowcy
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14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

14.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
PLN
PLN
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu
dostaw i usług

Stan na 30.06.2016
PLN

961 214

1 132 648

294 742

961 214

1 132 648

294 742

14.2 Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
PLN
PLN
nieprzeterminowane
895 096
808 891
przeterminowane (wg liczby dni)
1-30
63 819
321 917
31-90
721
1 800
91-180
664
powyżej 180
914
40
961 214
1 132 648

Stan na 30.06.2016
PLN
193 578
94 900
261
1 675
4 328
294 742

14.3 Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu podatku VAT
Zobowiązania z tytułu podatku PIT
Zobowiązania z tytułu ZUS
Zobowiązania wobec urzędu celnego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Inne rozrachunki z pracownikami

Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
PLN
PLN
31 362
243
47 798
49 902
231 990
149 430
293
5 729
19 162
6 410
706
323 582
219 442

Stan na 30.06.2016
PLN
2 050
36 311
136 767
175 229
929
351 286

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe nie
wystąpiły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym.
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15. Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe

Stan na 1 stycznia 2017
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w
sprawozdaniu finansowym
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 30 czerwca 2017

Stan na 1 stycznia 2016
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w
sprawozdaniu finansowym
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 31 grudnia 2016

Stan na 1 stycznia 2016
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w
sprawozdaniu finansowym
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 30 czerwca 2016

Rezerwa na
świadczenia Rezerwa na
koszty
emerytalne
(PLN)
(PLN)
41 688
15 000

Rezerwa na
urlopy
(PLN)
140 454

Rezerwy
razem
(PLN)
197 142

-

-

-

-

-

-

-

-

41 688

(15 000)
-

(117 602)
22 852

(132 602)
64 540

Rezerwa na
świadczenia Rezerwa na
koszty
emerytalne
(PLN)
(PLN)
-

Rezerwa na
urlopy
(PLN)
-

Rezerwy
razem
(PLN)
-

41 688

15 000

140 454

197 142

41 688

15 000

140 454

197 142

Rezerwa na
świadczenia Rezerwa na
koszty
emerytalne
(PLN)
(PLN)
-
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16. Przychody przyszłych okresów
Krótkoterminowe przychody Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
przyszłych okresów
PLN
PLN
Nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji
558 855
950 813
rządowych
558 855
950 813

Stan na 30.06.2016
PLN
826 819

826 819

Długoterminowe przychody przyszłych okresów nie wystąpiły w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym.
17. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży towarów
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze świadczenia usług

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
2 000
2 000

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
4 600
4 600

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
383 727

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
322 215

383 727
383 727

322 215
322 215

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

18. Przychody z tytułu dotacji

Dotacje rządowe
Krótkoterminowe
Długoterminowe
19. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

19.1 Pozostałe przychody operacyjne

przychody z tytułu zakupionych
wierzytelności
pozostałe

-

315 160

144 706
144 706

4 749
319 909

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
129 182
63 852
193 034

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
100 740
101 624
202 364

19.2 Pozostałe koszty operacyjne

Delegacje krajowe i zagraniczne
pozostałe
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20. Koszty działalności operacyjnej
od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

Amortyzacja

37 449

48 378

Zużycie materiałów i energii

42 910

34 505

Usługi obce, w tym:

377 842

528 517

usługa najmu

50 381

49 381

usługi księgowo-kadrowe

48 250

51 000

usługi prawne i doradcze

167 261

373 536

Wynagrodzenia

429 781

344 720

Koszty świadczeń pracowniczych

145 247

61 816

Podatki i opłaty

150 173

128 032

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

21. Przychody finansowe

Odsetki

101 360

19 798

Różnice kursowe

-

54 548

Pozostałe

7 511

46 263

108 871

120 609

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

22. Koszty finansowe

Odsetki

435

4 927

Pozostałe koszty finansowe

523

-

Pozostałe

23 313

24 610

24 270

29 537

23. Działalność zaniechana

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
24. Aktywa trwałe przenaczone do zbycia

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
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25. Zysk (strata) na udział
25.1 Podstawowy zysk (strata) na udział

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
(0,07)
(0,07)

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
(1 031,73)
(1 031,73)

(0,07)

(1 031,73)

(0,07)
(0,07)

(1 031,73)
(1 031,73)

(0,07)

(1 031,73)

Podstawowy zysk (strata) na udział**)

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
(0,07)

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
(0,06)

Z działalności kontynuowanej**)

(0,07)

(0,06)

Podstawowy zysk (strata) na udział ogółem**)

(0,07)

(0,06)

Zysk (strata) rozwodniony na udział**)

(0,07)

(0,06)

**)

(0,07)

(0,06)

(0,07)

(0,06)

Podstawowy zysk (strata) na udział*)
Z działalności kontynuowanej*)
Z działalności zaniechanej*)
Podstawowy zysk (strata) na udział ogółem*)
Zysk (strata) rozwodniony na udział*)
*)

Z działalności kontynuowanej
*)
Z działalności zaniechanej
Zysk (strata) rozwodniony na udział ogółem*)

Z działalności zaniechanej

Z działalności kontynuowanej

**)

**)

Z działalności zaniechanej
Zysk (strata) rozwodniony na udział ogółem**)
*)

Według stanu na dzień 30.06.2016 oraz 30.06.2016 kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział wspólnikom przysługiwało 17 000 szt. akcji.
**)

Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.

25.2 Zysk (strata) i średnia ważona liczba udziałów wykorzystana do obliczenia zysku (straty)
podstawowego na udział:
od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.06.2017 do 30.06.2016
PLN
PLN
Zysk (strata) za rok obrotowy przypadający
udziałowcom jednostki dominującej
Inne - udziałom niedającym kontroli
-

Zysk (strata) wykorzystany do obliczenia
podstawowego zysku (straty) przypadającego na
udział ogółem

-
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od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

11 670 000

590

11 670 000

10 030 000

Średnia ważona liczba udziałów wykorzystana do
obliczenia rozwodnionego zysku (straty) na udział *)
Średnia ważona liczba udziałów wykorzystana do
obliczenia rozwodnionego zysku (straty) na udział **)
*)

Według stanu na dzień 30.06.2016 roku kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000 szt. akcji.
**)

Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.

26. Aktywa i zobowiązania warunkowe
26.1 Aktywa warunkowe

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
26.2 Zobowiązania warunkowe
Umowa cesji wierzytelności
27 października 2015 roku Spółka podpisała umowę cesji wierzytelności z Trimen Chemicals S.A. Umowa
obejmowała przeniesienie na Spółkę praw do należności Institute Drug Discovery na rzecz Trimen Chemicals SA w
kwocie 200 000 USD. W zamian Spółka zobowiązała się w przypadku sprzedaży programu AMCase do wypłaty na
rzecz Trimen Chemicals S.A. kwoty 160 000 USD (wartość ściagniętych wierzytelności) powiększonej o 5% w skali
rocznej liczonej w okresie od dokonania cesji praw do wierzytelności a datą uzyskania przychodu z tytułu
sprzedaży licencji lub praw do programu AMCase przez Spółkę.
Przy założeniu realizacji założeń z umowy na datę niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
Spółka szacuje zobowiązanie warunkowe wobec Trimen Chemicals SA na 178 tys. USD.
I Program Motywacyjny
Spółka przyjęła I Program Motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu
kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów
subskrypcyjnych („I Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło I Program Motywacyjny na lata 2017-2020. I Program Motywacyjny zakłada zaoferowanie wybranym,
wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycia
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych
imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach I Programu
Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym,
jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów
subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej
0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie,
natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane wyłącznie za wkłady
pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
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Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej
w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te
akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy
będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E będą miały prawo wykonać przysługujące im prawa
z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Spółka szacuje, że łączny koszt I Programu Motywacyjnego będzie wynosił 6.764 tys. PLN.
II Program Motywacyjny
Spółka przyjęła II Program Motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego
programu kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie
warrantów subskrypcyjnych („II Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło II Program Motywacyjny na lata 2019-2022. Program Motywacyjny zakłada
zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom
wybranym przez Zarząd nabycia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia
nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii B
przyznawanych w ramach II Programu Motywacyjnego uzależniona będzie między innymi od pozostawania
przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych
nie może przekroczyć 149 osób oraz uzyskanie przez osobę uprawnioną pozytywnej oceny rocznej. Emisja
warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą
niż 3.900 PLN poprzez emisję nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej serii G, o wartości
nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane
nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii G będzie równa cenie po jakiej akcje będą oferowane w
ramach pierwszej publicznej oferty Spółki, a która to cena emisyjna z początkiem każdego kolejnego
kwartału będzie wzrastała o 2% dla Akcji obejmowanych w kolejnych kwartałach. Wzrost ceny emisyjnej
będzie dokonywany do końca ostatniego kwartału obowiązywania Programu. Akcje serii G będą wydawane
wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.
Akcje serii G, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej
w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te
akcje zostały wydane. Akcje Serii G zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu
dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii G będą miały prawo wykonać przysługujące im prawa
z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Spółka szacuje, że przy założeniu rocznego 15% wzrostu ceny akcji, koszt II Programu Motywacyjnego będzie
wynosił 3.004 tys. PLN.
W przypadku ziszczenia się m.in. warunku dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Programy Motywacyjne będą
wyceniane zgodnie z postanowieniami MSSF 2 „Płatności w formie akcji".
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Umowy inwestycyjne
Umowa inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2013 r.
Spółka zawarła umowę o dofinansowanie z inwestorami prywatnymi: New Europe Ventures LLC spółką
utworzoną i działającą zgodnie z prawem Stanu Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, Piotrem Jeleńskim,
Rafałem Janczyk oraz Tomaszem Mularczyk. W wyniku tzw. pierwszej rundy finasowania Spółka pozyskała
dofinansowanie na prowadzenie dalszej działalności w wysokości 3.450.000 złotych. Umowa zawiera
standardowe postanowienia dotyczące zobowiązania inwestorów do przekazania dofinansowania na
prowadzenie dalszej działalności badawczej Spółki w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki. Ponadto w umowie Spółka zobowiązała się, że na wypadek emisji dłużnych papierów
wartościowych, sprzedaży lub obciążenia przysługujących jej praw własności intelektualnych lub zaciągnięcia
dodatkowego zadłużenia konieczne będzie uzyskanie zgody inwestorów. W umowie zawarto również
postanowienia dotyczące zawarcia w przyszłości umów opcji kupna z kluczowymi pracownikami Spółki, opcji
kupna dla Spółki na wypadek opuszczenia Spółki przez kluczowych pracowników oraz postanowienia
ograniczające prawo zbycia proporcjonalnej liczby udziałów przez wspólników przez okres 4 lat.
Umowa inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2014 r.
Spółka zawarła umowę o dofinansowanie z inwestorami prywatnymi: New Europe Ventures LLC spółką
utworzoną i działającą zgodnie z prawem Stanu Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, Piotrem Jeleńskim,
Rafałem Janczyk oraz Tomaszem Mularczyk oraz inwestorem instytucjonalnym Columbus Pro sp. z o.o. z
siedzibą w Kielcach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział KRS pod numerem 0000262167, która następnie została
zastąpiona przez IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych na podstawie aneksu nr 1 do umowy o
dofinansowanie. Umowa zastąpiła postanowienia umowy o dofinansowanie z dnia 17 grudnia 2013 r. Na
podstawie zawartej umowy inwestor instytucjonalny zobowiązał się do wpłaty 10.250.000 złotych w zamian
za objęcie 205 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Pozostałe 45
nowoutworzonych udziałów zostało przeznaczone do objęcia przez inwestorów prywatnych: Rafał Janczyk,
New Europe Venture LLC, którzy brali udział w poprzedniej, pierwszej rundzie finansowania oraz wspólnikom
i pracownikom Spółki. Zgodnie z umową wspólnicy Spółki zobowiązali się do zawarcia w przyszłości umów
opcji kupna udziałów z kluczowymi pracownikami Spółki do 31 grudnia 2018 r.. Ponadto na podstawie
zawartej umowy strony postanowiły powołać radę nadzorczą w Spółce.
W dniu 25 stycznia 2017 r. został zawarty aneks do umowy na podstawie którego strony umowy o
dofinansowanie oraz akcjonariusze Spółki oraz nowi inwestorzy zawarli kolejną umowę o dofinansowanie.
Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji serii C i D, przyjęcia Planu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz
uprzywilejowania w zakresie prawa głosu wybranych akcji serii B. Zgodnie z postanowieniami umowy akcje
serii C miały zostać zaoferowane do objęcia przez kluczowych członków Spółki, podczas gdy akcje serii D
miały zostać zaoferowane do objęcia przez akcjonariuszy Spółki oraz nowych inwestorów. W umowie
zastrzeżono opcję kupna akcji na rzecz Spółki na wypadek opuszczenia Spółki przez kluczowych członków
Spółki. Ponadto w umowie zastrzeżono ograniczenie zbywania akcji serii C i D przed wejściem Spółki na
giełdę, chyba że nie nastąpi to przed 31 grudnia 2018 r. Postanowienia umów inwestycyjnych wygasają z
momentem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW. Spółka szacuje zobowiązanie warunkowe z tego tytułu na 0 PLN.
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27. Wynagrodzenie firmy audytorskiej

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.06.2017 do 30.06.2016
PLN
PLN
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania
finansowego
Inne usługi atestacyjne
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi

-

-

28. Segmenty operacyjne
28.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
Zgodnie z MSSF 8 Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące jednego
segmentu operacyjnego.
Danym segmentem operacyjnym jest działalność w zakresie Innowacji. Emitent prowadzi prace badawczorozwojowe, w których koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych, małocząsteczkowych związków
chemicznych o działaniu farmakologicznym, które w dalszym etapie procesu rozwoju nowych leków są
przeznaczone do komercjalizacji.

28.2 Przychody i wyniki segmentów
od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.06.2017 do 30.06.2016
PLN
PLN
I segment - Innowacje, w tym:
przychody na rzecz klientów zewnętrznych
przychody z dotacji
pozostałe przychody operacyjne

2 000
383 727
144 706
530 433

4 600
322 215
319 909
646 724

Koszty

I segment - Innowacje, w tym:
alokowane koszty administracji
centralnej, wynagrodzeń

od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN

1 376 436

1 348 332
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28.3 Aktywa i zobowiązania segmentów
Aktywa segmentów

I segment - Innowacje

Stan na
31.12.2016
PLN
32 097 527

Stan na
31.12.2016
PLN
15 515 018

Stan na
30.06.2017
PLN
1 915 881

Stan na
31.12.2016
PLN
2 507 735

Zobowiązania segmentów

I segment - Innowacje

28.4 Pozostałe informacje o segmentach
Amortyzacja
od 01.01.2017
do 30.06.2017
PLN
I segment - Innowacje
37 449

od 01.01.2016
do 30.06.2016
PLN
48 378

28.5 Informacje o wiodących klientach
Nie dotyczy
29. Zapasy
Nie dotyczy
30. Usługi długoterminowe
Nie dotyczy
31. Długoterminowe oraz krótkoterminowe kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania

31.1 Podsumowanie umów kredytowych
W okresie objętym skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
W dniu 19.04.2016 roku Spółka otrzymała pożyczkę od Szumowski Investments Sp. z o.o. w kwocie
1.000.000 PLN.
Pożyczka została spłacona dnia 24.05.2016 roku wraz z naliczonymi odsetkami, tj. łącznie 1.001.917,81 PLN.

31.2 Naruszenie postanowień umowy kredytowej

Nie dotyczy
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32. Instrumenty finansowe
32.1 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Spółka zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy
jednoczesnej maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
W Spółce dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej i poziomu oraz struktury czasowej
zobowiązań W ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi
jego kategoriami. Głównymi składnikami podlegającymi ww. analizie są:
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty – ujawnione w nocie 12,
• kapitał, w tym, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany – ujawnione w nocie 13.

Na Grupę nie są nałożone zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1
Kodeksu Spółek Handlowych, któremu podlega Jednostka Dominująca, na pokrycie straty należy utworzyć
kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten
nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków
zatrzymanych) nie jest dostępna do dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy.

Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych
Spółka okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału
oraz rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.

Zadłużenie *)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty**)
Zadłużenie netto***)
Kapitał własny ****)
Stosunek zadłużenia netto do kapitału
własnego*****)
*)

Stan na 30.06.2017
PLN
1 915 881
14 046 553
(12 130 672)
30 181 646

Stan na 31.12.2016
PLN
2 507 735
2 526 476
(18 741)
13 007 283

Stan na 30.06.2016
PLN
1 472 847
3 465 785
(1 992 938)
14 819 419

(40,2%)

(0,1%)

(13,4%)

Zadłużenie rozumiane jest jako zadłużenie długo- i krótkoterminowe

**)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują między innymi otrzymane przez Spółkę dotacje.

***)

Wskaźnik zadłużenia netto przyjął wartość ujemną ze względu na nadwyżkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (w tym pochodzących z
otrzymanych dotacji) nad zobowiązaniami długo i krótkoterminowymi.
****)

Kapitał własny obejmuje kapitał wykazany w sprawozdaniu z pozycji finansowej

*****)

Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego przyjął wartość ujemną ze względu na ujemną wartość zadłużenia netto.
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32.2 Kategorie instrumentów finansowych
32.2.1 Kategorie instrumentów finansowych

Aktywa finansowe
(dane w PLN)
Długoterminowe
Należności z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
finansowe
Razem

Wyceniane według wartości godziwej przez wynik

Stan na
30.06.2017

Stan na
31.12.2016

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Stan na
30.06.2016

Stan na
30.06.2017

Stan na
31.12.2016

Stan na
30.06.2016 Nr noty

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

nie wystąpiły

-

-

-

-

-

-

Krótkoterminowe

Należności z tytułu
dostaw i usług

-

-

-

21 845

1 867

19 170

10

Pozostałe należności

-

-

-

621 439

465 657

374 599

10

Pozostałe aktywa
finansowe

-

-

-

-

-

-

Razem

-

-

-

643 284

467 524

393 770

nie wystąpiły

Spółka posiada w aktywach finansowych tylko składniki, które są wycenianie wg zamortyzowanego kosztu zgodnie z
wymogami MSSF 9 instrumenty finansowe.
Spółka dokonuje wyceny należności krótkoterminowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe według uproszczonej
metody, ponieważ:
- nie zawierają istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15 Przychody, czyli nie
istnieje istotny komponent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia,
- istnieje oczekiwanie, że należności zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok.
Według metody uproszczonej oczekiwane straty kredytowe są szacowane na podstawie danych historycznych. W
poprzednich latach Spółka nie tworzyła odpisów na należności krótkoterminowe, w efekcie tej analizy nie wprowadzono
dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe.
Stan na
30.06.2017
PLN
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

14 046 553

Stan na
31.12.2016
PLN
2 526 476

Stan na
30.06.2016
PLN Nr noty
3 465 785
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Wyceniane według wartości godziwej przez
wynik
Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017
31.12.2016
30.06.2016

Zobowiązania
finansowe
(dane w PLN)

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Stan na
30.06.2017

Stan na
31.12.2016

Stan na
30.06.2016

Nr noty

Długoterminowe

Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

nie wystąpiły

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
Pozostałe
zobowiązania
Pozostałe
zobowiązania
finansowe

-

-

-

961 214

1 132 648

294 742

14

-

-

-

323 582

219 442

351 286

14

-

-

-

-

-

-

Razem:

-

-

-

1 284 796

1 352 090

646 027

Pozostałe
zobowiązania
Pozostałe
zobowiązania
finansowe
Razem:
Krótkoterminowe

nie wystąpiły

Zobowiązania finansowe są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu.
32.2.2 Zyski (straty) z instrumentów finansowych
Wyceniane według wartości
godziwej przez wynik

Wyceniane w
zamortyzowanym koszcie

Aktywa finansowe
(dane w PLN) Za okres od
Za okres od
Za okres od
Za okres od
01.01.2017 do 01.01.2016 do 01.01.2017 do 01.01.2016 do
30.06.2017
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2016 Nr noty
Przychody z tytułu dywidend

-

-

-

-

21

Przychody z tytułu odsetek

-

-

101 360

19 798

21

Koszty z tytułu odsetek

-

-

435

4 927

22

Razem:

-

-

100 925

14 871

32.3 Cele zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka rozpoznaje następujące rodzaje ryzyka:
- ryzyko rynkowe, na które składa się między innymi:
- ryzyko walutowe - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków
pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut;
- ryzyko stopy procentowej - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy
środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp
procentowych;
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- inne ryzyka cenowe – to ryzyka, które powstają, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub
przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen
rynkowych (inne niż wynikające z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie od tego czy
zmiany te spowodowane są czynnikami charakterystycznymi dla poszczególnych instrumentów finansowych
lub dla ich emitenta, czy też czynnikami odnoszącymi się do wszystkich podobnych instrumentów
finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku.
Grupa nie korzysta z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe. Grupa nie jest
narażona na inne ryzyko cenowe.
Ryzyko kredytowe - ryzyko, że jedna ze stron instrumentu finansowego, nie wywiązując się ze swoich
zobowiązań, spowoduje poniesienie strat finansowych przez drugą ze stron.
Ryzyko płynności – ryzyko, że Spółka napotka trudności w wywiązaniu się z obowiązków związanych ze
zobowiązaniami finansowymi, których rozliczenie następuje poprzez dostarczenie środków pieniężnych lub
innego rodzaju aktywów finansowych.
Ryzyka kredytowe, płynności oraz rynkowe (obejmujące przede wszystkim ryzyko walutowe i stopy
procentowej) powstają w procesie działalności operacyjnej Grupy. Celem zarządzania ryzykiem finansowym
w Grupie jest zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy
procentowe.

32.4 Zarządzanie ryzykiem walutowym
Grupa zawiera określone transakcje denominowane w walutach obcych. W związku z tym pojawia się ryzyko
wahań kursów walut. W okresie 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku, 31 grudnia 2016 roku oraz
30 czerwca 2016 roku ryzyko kursowe obejmowało jedynie ryzyko związane z istnieniem sald na rachunkach
bankowych, należności i zobowiązań handlowych wyrażonych w walutach obcych, których wartości
przedstawiały się następująco:

Waluta EUR
Waluta GBP
Waluta USD

Aktywa
Zobowiązania
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
5 318
98 048
13 665
6 115
40
5
63 733
36 201
22 925
59 893
1 446
4 308
5 365

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
W ocenie zarządu jednostki dominującej prawdopodobne zmiany kursów walutowych o +/-10% wpłynęłyby
na wyniki Grupy kapitałowej w następujących wartościach:
Stan na 30.06.2017
PLN
Wpływ na
aktywa
Wzrost kursu walutowego o 10%
Spadek kursu walutowego o 10%

Wpływ na
zobowiązania

Stan na 31.12.2016
PLN
Wpływ na
aktywa

Wpływ na
zobowiązania

Stan na 30.06.2016
PLN
Wpływ na
aktywa

Wpływ na
zobowiązania

13 417

536

11 954

40 633

67 233

4 841

(13 417)

(536)

(11 954)

(40 633)

(67 233)

(4 841)
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32.5 Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych w związku z następującymi aktywami i zobowiązaniami
finansowymi:

Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
PLN
PLN
PLN
Aktywa Finansowe
Środki pieniężne nieoprocentowane 3 461 019 1 226 641 2 465 785
Środki pieniężne oprocentowane 10 585 534 1 299 835 1 000 000
14 046 553 2 526 476 3 465 785
Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
PLN
PLN
PLN
Zobowiązania finansowe
kredyty i pożyczki
inne
Analiza wrażliwości na ryzyko stóp procentowych
W ocenie zarządu jednostki dominującej prawdopodobne zmiany kursów stóp pocentowych o +/-1% w skali
roku wpłynęłyby na wyniki Grupy kapitałowej w następujących wartościach:
Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
PLN
PLN
PLN
Wzrost oprocentowania o 1%
105 855
12 998
10 000
Spadek oprocentowania o 1% (105 855)
(12 998)
(10 000)
Na dzień sprawozdawczy Grupa posiada nadwyżkę wrażliwych na zmiany stopy procentowej aktywów nad
pasywami w postaci oprocentowanych lokat bankowych (dodatnia luka odsetkowa). Jest to związane z
brakiem oprocentowanych zobowiązań finansowych.

32.6 Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co
oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami
kontraktu. Grupa w chwili obecnej nie generuje przychodów ze sprzedaży, co ogranicza ekspozycję na ryzyko
kredytowe. Jednakże Grupa stosując metodykę opartą na systemie prostych wag ryzyka (Bazylea) ma
następującą ekspozycję na ryzyko kredytowe:
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Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
PLN
PLN
PLN wagi ryzyka
PLN
PLN
PLN
Należności z
tytułu dostaw i
usług
Pozostałe
należności, w
tym należnosci
od Skarbu
Państwa ( m.in.
VAT)
Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty

21 845

1 867

19 170

100%

21 845

1 867

19 170

621 439

465 657

374 599

100%

621 439

465 657

374 599

14 046 553

2 526 476

3 465 785

20%

2 809 311

505 295

693 157

14 689 837

2 994 000

3 859 555

3 452 594

972 819

1 086 927

32.7 Zarządzanie ryzykiem płynności
Grupa zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału, rozliczając na bieżąco
przyznane dotacje, pozyskując nowe granty oraz inwestorów zewnętrznych. Zarząd na bieżąco monitoruje
przepływy pieniężne oraz profile wymagalności aktywów i zobowiązań finansowych. Poniższe tabele
przedstawiają informacje o terminach umownej wymagalności zobowiązań finansowych. Tabele te
opracowano na podstawie niezdyskontowanych przepływów pieniężnych zobowiązań finansowych,
uszeregowanych według najwcześniejszego możliwego wymaganego terminu płatności ustalonego dla
Grupy. Tabela obejmuje zarówno przepływy pieniężne związane z odsetkami, jak i kapitałem.

Stan na
Stan na
Stan na
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
PLN
PLN
PLN
Aktywa finansowe 14 689 837 2 994 000 3 859 555
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

643 284

467 524

393 770

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty*)

14 046 553

2 526 476

3 465 785

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Ekspozycja na ryzyko płynności**)
*)

1 284 796
961 214
323 582
-

1 352 090
1 132 648
219 442
-

646 027
294 742
351 286
-

(13 405 040)

(1 641 910)

(3 213 527)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują między innymi otrzymane przez Spółkę dotacje.

**)

Ekspozycja na ryzyko płynności przyjęła wartość ujemną ze względu na nadwyżkę aktywów finansowych (w tym środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów pochodzących z otrzymanych dotacji) nad zobowiązaniami finansowymi.

F-149

68 z 71

Na dzień bilansowy 30.06.2017 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach
terminów wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
zobowiązani

Wartość
bilansowa
961 214
323 582
-

Razem
Krótkoterminowe
krótkopow. 3
do 3 m-cy
do 12m-cy terminowe
959 636
1 578
961 214
323 582
323 582
-

Długoterminowe
1 do 5 lat
-

powyżej 5 lat
-

Razem długoterminowe
-

Na dzień bilansowy 31.12.2016 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach
terminów wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)

Wartość
bilansowa

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

1 132 648
219 442
-

Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Razem
Krótkoterminowe
pow. 3 krótkodo 3 m-cy
do 12m-cy terminowe
1 132 608
40
1 132 648
219 442
219 442
-

Długoterminowe

Razem długo1 do 5 lat powyżej 5 lat terminowe
-

Na dzień bilansowy 30.06.2016 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach
temrinów wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Wartość
bilansowa
294 742
351 286
-

Krótkoterminowe
do 3 m-cy
288 739
351 286
-

pow. 3
do 12m-cy
6 003
-

Razem
krótkoterminowe
294 742
351 286
-

Długoterminowe

Razem długo1 do 5 lat powyżej 5 lat terminowe
-
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33. Kursy walutowe

EUR / PLN
USD / PLN
GBP / PLN

Stan na
30.06.2017
4,2265
3,7062
4,8132

Stan na
31.12.2
4,424
4,1793
5,1445

Stan na
30.06.2016
4,4255
3,9803
5,3655

34. Połączenie Spółek handlowych
Nie dotyczy
35. Zbycie działalności
Nie dotyczy
36. Transakcje niepieniężne
Nie dotyczy
37. Przeciętne zatrudnienie w Grupie

Pracownicy administracyjni
Pracownicy naukowi

Stan na
30.06.2017
PLN
7
56
63

Stan na
30.06.2016
PLN
6
46
52

38. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego niewymienione w innych częściach skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

Nie dotyczy
39. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy
40. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy
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41. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Spółce zostały przyznane następujące dotacje:
Tytuł projektu
Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku
kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresie
przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych
do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu
akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.
Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do
zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej.
Zwiększenie atrakcyjności i wartości rynkowej kandydata na
lek, związku OATD-01, poprzez przygotowanie do złożenia do
Europejskiej Agencji Leków aplikacji o przyznanie statusu leku
sierocego w terapii rzadkich chorób układu oddechowego
stanowiących niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie.

Wartość
projektu
1 813 020

Rekomendowane
dofinansowanie
722 700

Data decyzji
27.10.2017

39 996 797

29 574 944

20.10.2017

173 430

109 972

19.10.2017

Jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. dokonała wkładów pieniężnych we wrześniu 2017 roku
w kwocie 50 000 USD co stanowi 176 195 PLN oraz w listopadzie 2017 roku w kwocie 15 000 USD co
stanowi 52 914 PLN do spółki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC. Ponadto w grudniu 2017 roku
jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej OncoArendi
Therapeutics LLC w kwocie 50 000 USD co stanowi 176 845 PLN oprocentowanej 5,25% w skali roku płatnej
do 28.02.2018 roku. Pożyczka wraz z odsetkami została uregulowana w terminie.
Nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym poza ujawnionymi powyżej.
42. Informacje dotyczące sprawozdań finansowych jednostki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC.
Sprawozdania finansowe jednostki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC za okres objęty niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie podlegają obowiązkowi badania przez niezależnego
biegłego rewidenta.
Suma bilansowa pochodząca ze śródrocznego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics LLC
stanowi:
- 0,42% sumy bilansowej śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej
na dzień 30.06.2017,
- 0,24% sumy bilansowej śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej
na dzień 31.12.2016.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej pochodzące ze sprawozdania finansowego OncoArendi
Therapeutics LLC za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 stanowią 24,78% przychodów z podstawowej
działalności operacyjnej Jednostki dominującej w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
za ten sam okres.

Marcin Jan Szumowski
Prezes Zarządu

Sławomir Piotr Broniarek
Członek Zarządu

Stanisław Wiesław Pikul
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 8. marca 2018 roku
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA

Q1-Q3
2017

Sprawozdanie za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską

F-153

F-154

Spis treści

strona

1. Wstęp

4

2. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe

6

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

7

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

9

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

11

6. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

13

7. Noty objaśniające do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

15

F-155

3 z 71

1. Wstęp
Dane Jednostki dominującej
Nazwa:
OncoArendi Therapeutics S.A.
Siedziba:
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Podstawowy przedmiot
działalności:

Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
KRS:
Czas trwania Spółki:

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest opracowywanie i rozwój
nowych leków drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o
największej potrzebie klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby
układu oddechowego.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
101380757
7282789248
0000657123
nieoznaczony

OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcenia OncoArendi
Therapeutics Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2016 roku w
Kancelarii Notarialnej Artur Szadkowski Notariusz (Rep. Nr 6758/2016).

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i
ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące
podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich i groszach.
Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu.

Okresy prezentowane
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.09.2017 roku i
obejmuje okres 9 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.09.2017 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2016 roku oraz
30.09.2016 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2016 roku do 30.09.2016
roku.
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Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki dominującej uważa, że nie występuje istotna niepewność,
dotycząca zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Jednostki
dominującej do kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień 30.09.2017 roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 824 tys. PLN co wynika ze specyficznego
modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są
one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego
celu terapeutycznego. Zarząd Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics SA przeprowadził analizę
zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością Spółki, w tym ryzyko operacyjne, związane z
finansowaniem działalności oraz związane z dotacjami w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Spółka
dotychczas sprawnie pozyskiwała fundusze z dotacji (umowy na finansowanie publiczne opiewają na 135
mln zł) oraz cieszyła się zainteresowaniem inwestorów prywatnych (w czterech rundach inwestycyjnych
spółka pozyskała 34 mln zł), dzięki czemu uzyskała istotne wpłaty kapitałowe i nie przewiduje zdarzeń lub
okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zaburzenie tych operacji. Spółka realizuje założenia poszczególnych
projektów badawczych, m.in w 2017 roku Spółka rozpoczęła badania kliniczne pierwszej fazy kandydata
klinicznego na lek i zamierza je kontynuować w 2018 roku. Dodatkowo w związku ze wspieraniem
innowacyjności przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. poprzez program "Rozwój Innowacyjności
przedsiębiorstw w latach 2014-2020", Zarząd jednostki uważa, że działalność Spółki jest wspierana przez
państwo na przestrzeni ostatnich lat. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Jednostki dominującej
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych
i nadzorujących Jednostki dominującej jest następujący:
Zarząd:
Marcin Jan Szumowski
Sławomir Piotr Broniarek
Stanisław Wiesław Pikul

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Adam Laskowski
Mariusz Ryszard Gromek
Piotr Żółkiewicz
Henryk Gruza
Grzegorz Miroński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:
- OncoArendi Therapeutics S.A. jako podmiot dominujący
- OncoArendi Therapeutics LLC jako podmiot zależny.
Na dzień 30.09.2017 roku konsolidacji podlegają sprawozdania OncoArendi Therapeutics S.A. oraz
OncoArendi Therapeutics LLC.
Spółka OncoArendi Therapeutics LLC została zarejestrowana w 2014 roku w stanie Connecticut w USA.
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WYBRANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Razem przychody z działalności
Razem koszty z działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej

PLN
30.09.2017
1 064 714
2 026 257
(961 543)
(824 007)
(824 007)

30.09.2016
1 098 033
1 857 724
(759 691)
(662 147)
(662 147)

EUR
30.09.2017
250 133
476 027
(225 895)
(193 583)
(193 583)

30.09.2016
251 335
425 225
(173 890)
(151 563)
(151 563)

(824 007)

(662 147)

(193 583)

(151 563)

717 198

(563 873)

164 164

(2 400 180)
(15 342 244)

(11 261 782)

(3 604 342)

(2 577 775)

29 485 394

8 461 287

6 926 982

1 936 753

Zysk (strata) netto na jedną akcję**)

11 670 000
(0,07)
11 670 000
(0,07)

590
(1 122,28)
10 030 000
(0,07)

11 670 000
(0,02)
11 670 000
(0,02)

590
(256,89)
10 030 000
(0,02)

Aktywa razem
Zobowiązania razem
Zobowiązania krótkoterminowe razem

32 537 564
2 407 924
2 358 546

16 951 753
2 186 796
2 186 796

7 550 896
558 800
547 341

3 931 297
507 142
507 142

Zobowiązania długoterminowe razem
Kapitał własny
Kapitał zapasowy

49 378
30 129 639
34 246 305
11 670 000
2,58
11 670 000
2,58

14 764 958
16 390 105
590
25 025,35
10 030 000
1,47

11 459
6 992 096
7 947 438
11 670 000
0,60
11 670 000
0,60

3 424 155
3 801 045
590
5 803,65
10 030 000
0,34

Liczba akcji*)
Zysk (strata) netto na jedną akcję

*)

Liczba akcji**)

Liczba akcji*)
Wartość aktywów netto na jedną akcję*)
Liczba akcji**)
Wartość aktywów netto na jedną akcję**)

*)

Według stanu na dzień 30.09.2016 oraz 31.12.2016 kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000 szt.
akcji.
**)

Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.

Do przeliczenia wybranych danych ﬁnansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji ﬁnansowej:
- na dzień 30.09.2017 r.:
4,3091
- na dzień 30.09.2016 r.:
4,3120
Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca trzech kwartałów:
- 2017 r.:
4,2566
- 2016 r.:
4,3688
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane w PLN)

Nota nr

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w podmiotach powiązanych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności
Należności z tytułu kontraktów
długoterminowych
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

30.09.2017

31.12.2016

30.09.2016

6
7
8

2 536 367
14 546 748
98 821
-

2 558 586
9 897 476
55 482
-

2 323 466
9 707 782
56 643
-

9

7 690

7 690

-

32
11

17 189 624

12 519 234

12 087 891

29
10
10

24 382
1 049 088

1 867
465 657

7 500
248 728

32

-

-

-

9

-

-

-

5 023
14 269 446
15 347 939

1 784
2 526 476
2 995 784

2 996
4 604 639
4 863 862

32 537 564

15 515 018

16 951 753

5
5

30

11
12.1

Aktywa razem
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(dane w PLN)

Nota nr
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
13
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości
nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy
13
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Wynik lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
9
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do
zbycia
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym
kontroli
Razem kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem

30.09.2017

31.12.2016

30.09.2016

116 700

29 500

29 500

34 246 305
-

16 390 105
-

16 390 105
-

2 964

3 434

(3 412 322)
(824 007)

(991 463)
(2 424 293)

(1 037)
(991 463)
(662 147)

-

-

-

-

-

-

30 129 639

13 007 283

14 764 958

-

-

-

15
16
14

7 690
41 688
49 378

7 690
41 688
49 378

-

31
14
32

1 438 985
-

1 132 648
-

314 918
-

9

-

-

-

15
16
14

22 852
571 731
324 979
2 358 546

155 454
950 813
219 442
2 458 357

1 604 219
267 659
2 186 796

2 407 924

2 507 735

2 186 796

32 537 564

15 515 018

16 951 753

31
32
9

Zobowiązania razem
Pasywa razem
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(dane w PLN)

od 01.01.2017 od 01.01.2016
Nota nr do 30.09.2017 do 30.09.2016
17
4 500
5 600
18
916 160
771 716
19
144 054
320 717
1 064 714
1 098 033

Przychody ze sprzedaży
Przychody z tytułu dotacji
Pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Inne
Razem koszty z działalności operacyjnej

20
20
20
20
20
20
20
19

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

21
22

Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych
wycenianych w wartościach godziwych przez wynik

46 019
56 185
623 567
675 304
194 334
172 921
257 927
2 026 257
(961 543)

(759 691)

165 551
28 016

127 664
30 121

(824 007)

(662 147)

-

32

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(824 007)

Podatek dochodowy

9

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana

-

ZYSK (STRATA) NETTO
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli

(824 007)
-
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(662 147)

(824 007)

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

60 154
45 832
691 966
551 441
100 168
143 659
264 504
1 857 724

(662 147)

(662 147)
-
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(dane w PLN)

od 01.01.2017 od 01.01.2016
Nota nr do 30.09.2017 do 30.09.2016
-

Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych
okresach do rachunku zysków i strat:

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

2 964

(1 037)

Pozostałe całkowite dochody netto razem

2 964

(1 037)

(821 043)
-

(663 185)
-

(0,07)
(0,07)

(1 122,28)
(1 122,28)

(0,07)
(0,07)

(1 122,28)
(1 122,28)

(0,07)
(0,07)

(0,07)
(0,07)

(0,07)
(0,07)

(0,07)
(0,07)

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na jeden udział*)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony
Zysk (strata) na jeden udział**)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony
*)

Według stanu na dzień 30.09.2016 roku kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000 szt. akcji.
**)
Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(dane w PLN)

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2017 roku
Wynik netto za 3 kwartały
Emisja akcji
Umorzenie akcji
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Przeniesienie kapitału rezerwowego
Podwyższenie kapitału ze środków
własnych
Nabycie akcji własnych w ramach
programu motywacyjnego
Inne całkowite dochody
Pokrycie strat z lat ubiegłych

29 500
16 400
-

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
17 927 000
-

Kapitał
zapasowy
16 390 105
-

Pozostałe
Różnice kursowe z
kapitały przeliczenia jednostek
rezerwowe
zagranicznych
-

3 434
(3 434)

Wynik lat ubiegłych

Zysk (strata)
netto

(991 463)
-

(2 424 293)
(824 007)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 800

-

(70 800)

(2 420 859)

2 424 293

Przypadające
akcjonariuszom
jednostki
dominującej
-

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli
-

Razem
13 007 283
(824 007)
17 943 400
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utworzenie kapitału rezerwowego w
ramach programu motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży
akcji powyżej wartości nominalnej na
kapitał zapasowy

-

17 927 000

-

-

-

-

-

-

-

34 246 305

-

-

-

Stan na 30 września 2017 roku

116 700

(17 927 000)
-

2 964
-

2 964
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(3 412 322)

(824 007)

2 964
-

30 129 639
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(dane w PLN)

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2016 roku
Wynik netto za 3 kwartały
Emisja akcji
Umorzenie akcji
Emisja akcji powyżej wartości
nominalnej
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Inne całkowite dochody
Pokrycie strat z lat ubiegłych
Utworzenie kapitału rezerwowego w
ramach programu motywacyjnego

Udział akcjonariuszy niesprawujących
kontroli w nadwyżce kapitały
wniesionego nad nominalnym
Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży
udziałów powyżej wartości
nominalnej na kapitał zapasowy
Stan na 30 września 2016 roku

29 500
-

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
-

Kapitał
zapasowy
16 390 105
-

Pozostałe
Różnice kursowe z
kapitały przeliczenia jednostek
rezerwowe
zagranicznych
-

3 020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3 020)

-

-

-

-

(1 037)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 500

-

16 390 105

-

Wynik lat ubiegłych

Zysk (strata)
netto

(435 377)
-

(559 106)
(662 147)
-

(556 086)

559 106

Przypadające
akcjonariuszom
jednostki
dominującej
-

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli
-

Razem
15 428 142
(662 147)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 037)

F-164

(991 463)

(662 147)

(1 037)
-

14 764 958
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w PLN)

Nota nr

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 30.09.2016

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(824 007)

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności
Wydatki z dotacji na koszty
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

(1 576 173)
-

46 019

60 154

-

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej

(605 946)
-

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

411 873

Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

-

Zmiana stanu rezerw

(132 602)

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

12.2

Zmiana pozostałych aktywów
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(379 083)

1 918
998 721
(198 508)
1 292 131

(3 239)

(2 317)

2 964

(1 037)

(2 400 180)

F-165

(771 716)

Odsetki i dywidendy, netto

Zmiana stanu zapasów

1 379 346

(916 160)

-

Zmiana stanu należności

(662 147)

717 198
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w PLN)

Nota nr

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 30.09.2016

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

-

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na niezakończone prace rozwojowe
Zakup dotowanych środków trwałych

-

(1 120 858)

(2 319 922)

(14 221 386)

(8 941 860)

-

-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków
pieniężnych
Dywidendy otrzymane

-

-

-

-

-

-

Odsetki otrzymane

-

-

Spłata udzielonych pożyczek

-

-

Udzielenie pożyczek

-

-

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

-

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(15 342 244)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-

(11 261 782)

-

Wpływy z tytułu emisji akcji

17 943 400

Wpływy z tyt. dotacji

11 541 994

8 463 205

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

-

1 000 000

Spłata pożyczek/kredytów

-

(1 000 000)

Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału

-

Odsetki zapłacone

-

Pozostałe

-

-

(1 918)
-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

29 485 394

8 461 287

Zmiana stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

11 742 970

(2 083 297)

2 526 476

6 687 936

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
sprawozdawczego
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w
walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017

1. Informacje ogólne
1.1. Informacje o Jednostce dominującej
OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcenia OncoArendi
Therapeutics Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2016 roku w
Kancelarii Notarialnej Artur Szadkowski Notariusz (Rep. Nr 6758/2016) z dniem wpisu do KRS tj. 04.01.2017
roku. Siedzibą jednostki dominującej jest Polska. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000657123.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów
zarządczych i nadzorujących Jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:
Marcin Jan Szumowski
Sławomir Piotr Broniarek
Stanisław Wiesław Pikul

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Adam Laskowski
Mariusz Ryszard Gromek
Piotr Żółkiewicz
Henryk Gruza
Grzegorz Miroński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:
- OncoArendi Therapeutics S.A. jako podmiot dominujący
- OncoArendi Therapeutics LLC jako podmiot zależny.
Spółka OncoArendi Therapeutics LLC została zarejestrowana w 2014 roku w stanie Connecticut w USA.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest opracowywanie i rozwój nowych leków
drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej, takich jak
choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego.

1.3 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i
ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące
podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich i groszach.
Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu.
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1.4 Okresy prezentowane
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek Grupy sporządzone zostały za ten sam okres
sprawozdawczy.
Rokiem obrotowym jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jest rok
kalendarzowy.
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.09.2017 roku i
obejmuje okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.09.2017 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2016 roku oraz
30.09.2016 roku.
Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów,
skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z
przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2016 roku do
30.09.2016 roku.

1.5 Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki dominującej uważa, że nie występuje istotna niepewność,
dotycząca zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Jednostki
dominującej do kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień 30.09.2017 roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 824 tys. PLN co wynika ze specyficznego
modelu biznesowego, który wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów z prowadzonej działalności. Są
one uzyskiwane po sprzedaży wyników badań, co następuje po około 5-8 latach od rozpoznania nowego
celu terapeutycznego. Zarząd Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics SA przeprowadził analizę
zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością Spółki, w tym ryzyko operacyjne, związane z
finansowaniem działalności oraz związane z dotacjami w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Spółka
dotychczas sprawnie pozyskiwała fundusze z dotacji (umowy na finansowanie publiczne opiewają na 135
mln zł) oraz cieszyła się zainteresowaniem inwestorów prywatnych (w czterech rundach inwestycyjnych
spółka pozyskała 34 mln zł), dzięki czemu uzyskała istotne wpłaty kapitałowe i nie przewiduje zdarzeń lub
okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zaburzenie tych operacji. Spółka realizuje założenia poszczególnych
projektów badawczych, m.in w 2017 roku Spółka rozpoczęła badania kliniczne pierwszej fazy kandydata
klinicznego na lek i zamierza je kontynuować w 2018 roku. Dodatkowo w związku ze wspieraniem
innowacyjności przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. poprzez program "Rozwój Innowacyjności
przedsiębiorstw w latach 2014-2020", Zarząd jednostki uważa, że działalność Spółki jest wspierana przez
państwo na przestrzeni ostatnich lat. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
2.1 Oświadczenie o zgodności
Oświadczenie Zarządu
Zarząd Jednostki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w postaci historycznych informacji
finansowych sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w OncoArendi Therapeutics S.A. zasadami
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rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Spółki, jak również jej wynik finansowy.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zaprezentowane w postaci historycznych informacji
finansowych sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSSF”).

2.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez RMSR, zatwierdzone przez UE, które
zostały już opublikowane, ale jeszcze nie weszły w życie.
Przyjęte przez RMSR i zatwierdzone przez UE do stosowania po 1 stycznia 2019 r.


MSSF 16 „Leasing”

Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone
przez UE.
Przyjęte przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2019 r.





KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego”
Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem
Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” – wycena inwestycji długoterminowych
Roczny program poprawek 2015-2017

-

Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – wycena posiadanego wcześniej udziału we wspólnych operacjach

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – brak wyceny posiadanego wcześniej udziału we wspólnych
operacjach
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą dywidendy
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – koszty finansowania w przypadku gdy składnik aktywa został
przekazany do użytkowania

Przyjęte przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2021 r.


MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”

Grupa szacuje, że wyżej wymienione standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje przyjęte przez
RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.
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Wcześniejsze zastosowanie standardów przez Grupę
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa zastosowała po raz pierwszy z
dniem 01.01.2015 roku standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany
do MSSF 15: „Data wejścia w życie MSSF 15” obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, w związku z tym postanowienia wymienionych standardów
zostały uwzględnione przez Grupę zarówno w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, jak i w danych
porównawczych.
MSSF 9 Instrumenty finansowe
Aktywa finansowe prezentowane przez Spółkę to należności krótkoterminowe. Wszystkie aktywa
finansowe są wyceniane według zamortyzowanego kosztu i wpływ jest ujmowany w wyniku finansowym.
Spółka dokonała wyceny należności krótkoterminowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe według
uproszczonej metody, ponieważ:
a) nie zawierały istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15 Przychody,
czyli nie istniał istotny komponent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia,
b) należności spełniały warunek oczekiwania, że zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok.
Według metody uproszczonej oczekiwane straty kredytowe są szacowane na podstawie danych
historycznych. W poprzednich latach Spółka nie tworzyła odpisów na należności krótkoterminowe, w
efekcie tej analizy nie wprowadzono dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe.
Spółka nie stosuje, w stosunku do posiadanych aktywów finansowych, modelu wyceny wartości godziwej
przez pozostałe całkowite dochody.
Zobowiązana finansowe są wycenianie według zamortyzowanego kosztu, Spółka stosowała metodę
zamortyzowanego kosztu również w latach ubiegłych i stwierdzono brak wpływu z tytułu wcześniejszego
zastosowania MSSF 9 na sprawozdania finansowe.
MSSF 15 Przychody
Przychody uzyskiwane przez Spółkę w rozumieniu MSSF 15 Przychody prezentowane są w niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z postanowieniami tego standardu. Ponadto kwota
przychodów w rozumieniu MSSF 15 Przychody w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym oraz w okresach poprzedzających była nieistotna. Zwiększenie wartości przychodów Spółka
przewiduje
w kolejnych okresach sprawozdawczych, a szczegółowe zasady ich ujęcia zawarte zostały w nocie
objaśniającej nr 3 Istotne zasady rachunkowości.
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania MSSF 16 „Leasing” i według szacunków
Grupy ewentualne zastosowanie postanowień MSSF 16 „Leasing” nie miałby istotnego wpływu na niniejsze
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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3. Istotne zasady rachunkowości
3.1 Rzeczowe aktywa trwałe
Pozycję rzeczowych aktywów trwałych, która kwalifikuje się do ujęcia jako składnik aktywów, początkowo
wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów, wykazuje się ją
według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie)
oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości.
Spółka stosuje metody amortyzacji odzwierciedlające wzorzec konsumowania przez Spółkę oczekiwanych
przyszłych korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów (liniowa lub degresywna)
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu
nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie stanowią w swojej masie istotnego składnika
majątkowego.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w
budowie.
Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi:
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

60 lat

Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

3-5 lat
5 lat
3 lata

Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje
zmian tych szacunków uwzględniane są prospektywnie w następnym i kolejnych latach obrotowych.
Na koniec roku obrotowego, a także za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości
rzeczowych aktywów trwałych Spółka dokonuje również weryfikacji rzeczowych aktywów trwałych pod
kątem utraty wartości i konieczności dokonania odpisów aktualizujących z tego tytułu.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
Spółka analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji rzeczowych aktywów
trwałych w okresie, kiedy stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego.
Jeśli Spółka z dostateczną pewnością stwierdzi ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu
aktualizacyjnego wartość aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego
w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów.

3.2 Aktywa niematerialne
Składnik aktywów niematerialnych o określonym lub nieokreślonym okresie użytkowania początkowo
wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania
Po początkowym ujęciu składnik aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania wykazuje się
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
oraz łączne straty z tytułu utraty wartości.
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W stosunku do aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania Spółka stosuje liniową metodę
amortyzacji.
Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania o wartości poniżej 3.500 PLN są jednorazowo
umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności Spółki nie
stanowią w swojej masie istotnego składnika majątkowego.
Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności aktywów niematerialnych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a
konsekwencje zmian tych szacunków uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych
(prospektywnie).
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości składnika aktywów niematerialnych o określonym okresie
użytkowania.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika
aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwaną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości
godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia w związku z jego sprzedażą lub wartości
użytkowej.
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartość firmy
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. W
razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika
aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
porównując jego wartość odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy
istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać
przeprowadzony w dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on
przeprowadzany każdego roku w tym samym terminie.
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej stanowi nadwyżka ceny nabycia nad wartością
godziwą przejmowanych aktywów, zobowiązań i możliwych do zidentyfikowania zobowiązań warunkowych.
Po początkowym ujęciu wartość firmy nie jest amortyzowana i jest wykazana jako cena nabycia
pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Wartość firmy poddawana jest corocznie lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki, testom na utratę
wartości.
Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie wystąpiły dotychczas w Spółce.
Prace badawcze
Prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z zamiarem zdobycia
i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej.
Spółka nie ujmuje jako składnika aktywów niematerialnych, nakładów poniesionych w wyniku prac
badawczych (lub w wyniku realizacji etapu prac badawczych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym
zakresie). Nakłady poniesione na prace badawcze (lub na realizację etapu prac badawczych przedsięwzięcia
prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się jako koszty w momencie ich
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poniesienia. Na etapie prac badawczych prowadzonego przedsięwzięcia Spółka nie jest w stanie udowodnić
istnienia składnika wartości niematerialnych, który będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. W związku z tym nakłady zawsze ujmowane są w kosztach w momencie ich poniesienia.
Do przykładów prac badawczych zalicza się:
• działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy;
• poszukiwanie, ocenę i końcową selekcję sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub innej
wiedzy;
• poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług; oraz
• formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję nowych lub udoskonalonych materiałów,
urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.
Prace rozwojowe
Prace rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w
planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń,
produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem
produkcji seryjnej lub zastosowaniem.
Składnik aktywów niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych (lub realizacji etapu prac
rozwojowych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy
Spółka jest w stanie udowodnić:
• możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
• OncoArendi Therapeutics SA posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby ludzkie i techniczne
niezbędne do zakończenia prowadzonych prac rozwojowych z sukcesem. Zakres prac dotyczący wczesnej
fazy przedklinicznej programu wykonywany jest przez doświadczony zespół naukowy, wspierany
światowymi doradcami naukowymi. Badania na etapie przedklinicznym realizowane są w laboratoriach
chemicznych i biologicznych w Warszawie i Łodzi, które są w pełni wyposażone w nowoczesną aparaturę
badawczą, której właścicielem jest Spółka. Dalsze etapy formalnego rozwoju przedklinicznego oraz wczesne
fazy rozwoju klinicznego leku wykonywane są w oparciu o współpracę z certyfikowanymi ośrodkami
badawczymi (ang. Contract Research Organizations – CRO), specjalizującymi się w produkcji substancji,
badań toksykologicznych i badaniami I i II fazy klinicznej według standardów GMP, GLP i GCP. Zdolność
techniczną wykonania projektu potwierdzają liczne podpisane umowy o dofinansowanie publiczne np. z
NCBiR, gdzie zasoby techniczne wnioskodawcy oraz podwykonawców są szczegółowo weryfikowane na
etapie oceny wniosku.
• zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
Misją spółki jest rozwiązanie co najmniej jednej niezaspokojonej potrzeby klinicznej (choroby, na które nie
ma obecnie na rynku skutecznej terapii) w zakresie chorób płuc oraz chorób nowotworowych. Model
biznesowy firmy zakłada, ze realizacja tej misji odbędzie się poprzez komercjalizację praw do wyników prac
rozwojowych zakończonych na etapie wczesnych faz badań klinicznych (Faza I lub II) pozwalających wykazać
bezpieczeństwo i wstępną skuteczność działania kandydata na lek po podaniu pacjentom. Potwierdzają to
podpisane umowy na finansowanie ze środków publicznych prowadzonych projektów B+R, zakładające, jako
jeden z ostatnich celów projektu zakończenie I fazy badań klinicznych i rozpoczęcie działań
komercjalizacyjnych.
• zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
Prowadzone przez spółkę projekty rozwojowe wykazują od samego początku prac rozwojowych zdolność
komercjalizacji, co odzwierciedlają statystyki zawieranych transakcji na każdym etapie rozwoju leku od fazy
discovery, fazy potwierdzenia działania in-vivo w modelach zwierzęcych chorób,
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fazy formalnego rozwoju przedklinicznego leku aż do rozwoju klinicznego (badania I i II fazy). Strategią
spółki nie jest jednak sprzedaż programu na najwcześniejszych etapach rozwoju leku, ale w jego końcowej
części, czyli na etapie badań klinicznych, gdzie zarówno prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jak i
wartości transakcyjne są znacząco wyższe niż w przypadku komercjalizacji na wcześniejszym etapie rozwoju.
• sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści
ekonomiczne. Między innymi Spółka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki
składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez
Spółkę – użyteczność składnika aktywów niematerialnych;
Model działalności spółki polega na prowadzeniu zaawansowanych badań nad nowymi lekami, a następnie
sprzedaży praw do uzyskanych wyników koncernom farmaceutycznym. Spółka przewiduje, że w większości
programów, komercjalizacja wyników jego prac badawczo-rozwojowych nastąpi przez udzielenie licencji na
kandydata na lek na etapie wczesnych badań klinicznych (Faza I/IIa). Przewidywania Emitenta w powyższym
zakresie oparte są na branżowych statystykach transakcji w przedmiocie komercjalizacji kandydata na lek
przeprowadzonych w latach 2012-2017, których szczególnie cennym przykładem może być zawarta umowa
licencyjna pomiędzy amerykańskimi firmami Incyte oraz Calithera na sprzedaż praw do związków
blokujących (inhibitorów) białko o nazwie arginaza, na łączną kwotę około 750 mln USD (składającą się z
płatności za kamienie milowe oraz opłaty licencyjne), zawarta na etapie I fazy badań klinicznych. Drugi
najbardziej zawansowany projekt OncoArendi Therapeutics SA dotyczy właśnie immunoterapii
przeciwnowotworowej z wykorzystaniem inhibitorów arginaz.
• dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac
rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;
Spółka w celu ukończenia prac rozwojowych nie tylko dba o stronę techniczną prowadzonych przedsięwzięć
(posiada w pełni wyposażone we własny sprzęt laboratoria chemiczne i biologiczne) , ale również z
sukcesem pozyskuje niezbędne finansowanie na prowadzone programy. Spółka w ciągu czterech rund
inwestycyjnych od inwestorów prywatnych zebrała ok. 35 mln zł, zaś zgodnie z podpisanymi umowami z
instytucjami pośredniczącymi ma zapewnione finansowanie publiczne na kwotę ok. 135 mln zł. Spółka
wpisuje się również w narodową politykę wspierania innowacyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach licznych programów takich jak Program Inteligentny Rozwój POIR, zarządzanych przez takie
instytucje jak NCBiR, PFR czy PARP.
• możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można
przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.
Spółka w celu wiarygodnego ustalenia nakładów na prace rozwojowe prowadzi księgi handlowe
wyodrębniając oddzielne analityki kont dla prowadzonych programów w podziale na rodzaje ponoszonych
wydatków w postaci wynagrodzeń, usług zewnętrznych czy kosztów operacyjnych.
Na etapie prac rozwojowych przedsięwzięcia Spółka może zidentyfikować składnik wartości niematerialnych
i udowodnić, że składnik ten będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Dzieje się
tak dlatego, że etap prac rozwojowych jest etapem bardziej zaawansowanym niż etap prac badawczych.
Spółka dokonuje podziału na dwa etapy prac rozwojowych: etap niezakończonych oraz zakończonych prac
rozwojowych. Celem dokonania takiego podziału jest rozróżnienie prac (zakończonych prac rozwojowych),
które osiągnęły zdefiniowane przez Spółkę cel naukowy i okno komercyjne w postaci pozytywnej fazy badań
II na ludziach od projektów (niezakończonych prac rozwojowych), które są na wcześniejszym etapie i
wymagają dodatkowych nakładów finansowych niezbędnych do osiągnięcia celu naukowego.
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Etap niezakończonych prac rozwojowych
Moment rozpoczęcia prac rozwojowych:
Spółka przyjmuje następującą definicję osiągnięcia pierwszego mierzalnego kamienia milowego mającego
charakter komercjalizacyjny - Hit Identification (HI) – Proof of Concept in vitro. W zakresie chemii
medycznej – zostaje dokonana synteza związku pozwalająca osiągnąć zakładany cel powinowactwa (np.
wiązanie małej cząsteczki z enzymem/białkiem). W zakresie biologii – opracowanie testu biologicznego,
który umożliwi weryfikację skuteczności osiągniecia celu, czyli odpowiedniego poziomu powinowactwa. Na
podstawie ustalonej przez zespół badawczy miary/parametru oraz przypisanej jej/jemu wartości sukcesu,
dokonywana jest weryfikacja skuteczności powinowactwa. Za sukces uznaje się sytuację, w której spółka
jest w stanie syntezować związki chemiczne skutecznie oddziaływujące na cel biologiczny, co jest
udowodnione odpowiednią procedurą analityczną. To z kolei umożliwia przedstawienie pierwszej rynkowej
wyceny wartości programu (grupy związków aktywnych), potwierdzając, że istnieje rynek komercjalizacyjny
na tym etapie.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu rozpoczęcia niezakończonych prac rozwojowych
Kierownik Chemii Medycznej na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego: „HI”
i dostarcza dokumentację dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej, zawierającej symbol
związku chemicznego w bazie danych OAT wraz z datą dzienną opracowania tego związku oraz datą dzienną
uzyskania pozytywnego wyniku testu biologicznego. Na podstawie tej dokumentacji wyznaczony zostaje
moment, od którego wydatki w danym projekcie traktowane są jako niezakończone prace rozwojowe i
podlegają kapitalizacji w aktywach bilansu. Prezentacja odbywa się w pozycji „niezakończone prace
rozwojowe”, pozycja ta nie podlega amortyzacji.
Test na utratę wartości.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości niezakończonych prac rozwojowych.
Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów niematerialnych Spółka
analizuje co najmniej przesłanki pochodzące z zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji
wymagane przez MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
W pierwszym kroku Spółka dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i
weryfikuje, czy wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace
rozwojowe. Po drugie Spółka na podstawie raportów badawczych dokonuje oceny czy nie zachodzą
przesłanki naukowe do zamknięcia projektu z wynikiem negatywnym.
Zgodnie z par. 24 MSR 20 wartość niezakończonych prac rozwojowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
pomniejszana jest o otrzymane na ten cel dotacje.
Etap zakończonych prac rozwojowych
Moment zakończenia prac rozwojowych:
Spółka określa definicję osiągnięcia momentu zakończenia prac rozwojowych w następujący sposób:
Proof of Concept in Men – zakończenie odpowiedniej fazy badań klinicznych z wynikiem pozwalającym
określić okno terapeutyczne, bezpieczeństwo kandydata na lek oraz wstępną (o niskiej istotności
statystycznej) skuteczność działania terapeutycznego u ludzi.
Sposób udokumentowania osiągniecia punktu zakończenia niezakończonych prac rozwojowych.
Lider Projektu na podstawie wyników badań potwierdza osiągniecie kamienia milowego i dostarcza
dokumentację dyrektorowi finansowemu w postaci notatki służbowej potwierdzonej odpowiednimi
wynikami badań klinicznych.
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W przypadku komercjalizacji zakończonych prac rozwojowych Spółka oceni, czy okres użytkowania
zakończonych prac rozwojowych jest określony czy nieokreślony. W przypadku uznania przez Spółkę, że dla
składnika zakończonych prac rozwojowych istnieje określony okres użytkowania, zakończone prace
rozwojowe będą podlegały amortyzacji, w przeciwnym razie będą one podlegały testom na utratę wartości
opisanymi poniżej.
Test na utratę wartości
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
na to, że mogła nastąpić utrata wartości zakończonych prac rozwojowych o nieokreślonym okresie
użytkowania. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego
składnika aktywów.
Spółka dokonuje testów na utratę wartości zakończonych prac rozwojowych porównując jego wartość
odzyskiwalną z jego wartości bilansową corocznie oraz za każdym razem, kiedy istnieją przesłanki, że
nastąpiła utrata wartości tego składnika. Coroczny test sprawdzający może zostać przeprowadzony w
dowolnym terminie w ciągu okresu rocznego, pod warunkiem, że jest on przeprowadzany każdego roku w
tym samym terminie.
W pierwszym kroku dokonuje wyceny (zewnętrznej/wewnętrznej) poszczególnych projektów i weryfikuje,
czy wartość wyceny przewyższa wysokość poniesionych wydatków na niezakończone prace rozwojowe.
Przygotowanie do wdrożenia poprzez sprzedaż licencji wyłącznej firmie farmaceutycznej lub
biotechnologicznej jest długim i złożonym procesem, często poprzedzonym podpisaniem tzw. umowy
partneringowej. Z doświadczenia wynika, że proces ten może obejmować dwa do trzech lat od rozpoczęcia
rozmów po podpisaniu umowy o poufności. Po okresie trzech lat, jeżeli Spółka nie będzie prowadziła
żadnych rozmów pod kątem komercjalizacji, Zarząd Spółki w drodze uchwały podejmuje decyzję o
zakończeniu projektu wynikiem negatywnym i odpisaniu całości poniesionych wydatków w ciężar kosztów.
W przypadku wystąpienia zakończonych prac rozwojowych, ich wartość prezentowana jest w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w pozycji „Zakonczone prace rozwojowe” i zgodnie z par. 24 MSR 20 pomniejszana jest
o otrzymane na ten cel dotacje.
Zakończone prace rozwojowe dotychczas nie wystąpiły w Spółce.
3.3 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów) jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli
uzna, że jego wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego
dalsze wykorzystanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Warunek ten uznaje się za spełniony
wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne, a składnik aktywów (grupa
aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Sklasyfikowanie aktywów
trwałych do grupy przeznaczonych do sprzedaży zakłada zamiar kierownictwa jednostki do zakończenia
transakcji sprzedaży w czasie jednego roku od dnia zmiany klasyfikacji aktywów trwałych.
Spółka wycenia składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów do zbycia) zaklasyfikowany jako
przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o
koszty sprzedaży. W momencie przeznaczenia składnika aktywów trwałych do grupy do zbycia zaprzestaje
się jego amortyzacji.
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3.4 Inwestycje w podmiotach powiązanych
Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych ujmowane są w
cenie nabycia.
Jednostka zależna to jednostka, nad którą Spółka sprawuje kontrolę. Spółka sprawuje kontrolę nad
jednostką, w której dokonano inwestycji, jeżeli z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega
ekspozycji na zmienne zwroty, lub gdy ma prawa do zmiennych zwrotów, oraz ma możliwość wywierania
wpływu na te zwroty poprzez sprawowanie władzy (istniejące prawa, które dają bieżącą możliwość
kierowania istotną działalnością jednostki, tj. działalności wywierającej znaczący wpływ na zwroty tej
jednostki).
Zgodnie z wytycznymi MSSF 10 Spółka dokonuje rozważań odnośnie sprawowania kontroli.
Na każdy dzień bilansowy oraz na dzień zaistnienia uzasadnionych przesłanek Spółka dokonuje weryfikacji
tych inwestycji pod kątem utraty wartości zgodnie z MSR 36. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty
wartości, podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z
tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
3.5 Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe ujmowane zgodnie ze standardem MSSF 9 są klasyfikowane do dwóch
kategorii:
1) aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie lub
2) aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w wartości godziwej.
Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe
warunki:
• celem Spółki jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów
pieniężnych, oraz
• dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są
wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty nominalnej i odsetek od tej kwoty.
• Składnik aktywów finansowych jest wyceniany w wartości godziwej, jeżeli spełnione są oba poniższe
warunki:
• składnik aktywów finansowych jest utrzymywany przez Spółkę zgodnie z modelem biznesowym, którego
celem jest zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż
składników aktywów finansowych, oraz
• warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych
terminach przepływów pieniężnych, które są wyłącznie spłatą wartości nominalnej i odsetek od wartości
nominalnej pozostałej do spłaty.
Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być
zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik aktywów finansowych w jego wartości godziwej
skorygowanej o koszty transakcji, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji tych aktywów
finansowych.
Jako aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie są zazwyczaj
wykazywane udzielone pożyczki oraz nabyte dłużne papiery wartościowe z określonym terminem
wymagalności.
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje weryfikacji aktywów finansowych wycenianych w
zamortyzowanym koszcie pod kątem utraty wartości. Jeżeli Spółka stwierdzi przesłanki utraty wartości,
podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z tytułu
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utraty wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych.
Do aktywów finansowych wycenianych w terminie późniejszym w wartości godziwej należą między innymi
udziały i akcje w innych jednostkach niż podporządkowane oraz instrumenty pochodne będące aktywami.
Zyski lub straty na składniku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w
wyniku finansowym jako przychody bądź koszty finansowe.
3.6 Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do
odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:
• ujemne różnice przejściowe;
• przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych; oraz
• przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające
zapłaty w przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań
Spółki wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową. Różnicami
przejściowymi mogą być:
• dodatnie różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot do
opodatkowania uwzględnianych w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona;
lub
• ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających
odliczeniu podatkowemu w toku ustalania zysku do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona.
Dodatnie różnice przejściowe
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich
dodatnich różnic przejściowych, z wyjątkiem przypadków, gdy zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynika z:
• początkowego ujęcia wartości firmy; lub
• początkowego ujęcia danego składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
(i) nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz
(ii) nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na zysk do
opodatkowania (stratę podatkową).
Spółka ujmuje zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich dodatnich różnic
przejściowych związanych z inwestycją w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach stowarzyszonych i
udziałami we wspólnych ustaleniach umownych, z wyjątkiem sytuacji, w których spełnione są następujące
dwa warunki:
• jednostka dominująca, inwestor, wspólnik wspólnego przedsięwzięcia lub wspólnik wspólnej działalności
są w stanie kontrolować terminy odwracania się różnic przejściowych oraz
• jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości.
Ujemne różnice przejściowe
W odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych ujmuje się składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie
zysk do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wyjątek od tego
przypadku pojawia się, gdy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z
początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji, która:
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• nie jest połączeniem przedsięwzięć; oraz
• nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do
opodatkowania (stratę podatkową).
Spółka ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wszystkich ujemnych
różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych ustaleniach umownych wyłącznie w zakresie, w którym jest
prawdopodobne, że:
• różnice przejściowe odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości; oraz
• zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, od którego będzie można odpisać różnice przejściowe.
Zobowiązania (należności) z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w
wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych (podlegających
zwrotowi od władz podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych (i przepisów podatkowych), które
obowiązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą
stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione, przyjmując za
podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązywały prawnie lub obowiązywały
faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Wycena zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego powinna odzwierciedlać skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego
przez Spółkę, na koniec okresu sprawozdawczego, sposobu realizacji lub rozliczenia wartości bilansowych
aktywów i zobowiązań.
Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego nie dyskontuje się.
Wartość bilansową składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego weryfikuje się na
koniec każdego okresu sprawozdawczego. Spółka obniża wartość bilansową składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie zysku do
opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Takie obniżki koryguje się w górę, w zakresie, w jakim uzyskanie
wystarczającego zysku do opodatkowania staje się prawdopodobne.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy:
• posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu
bieżącego podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego; oraz
• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na:
• tego samego podatnika; lub
• różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku w
kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym przyszłym
okresie, w którym przewiduje się rozliczenie znaczącej ilość zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
3.7 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na długoterminowe i
krótkoterminowe.
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Jako należności długoterminowe ujmowane są należności z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy
od dnia bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym prezentowane są jako krótkoterminowe.
Na dzień powstania należności w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień powstania należności.
Na dzień bilansowy należności w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień bilansowy.
Należności z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się według ceny transakcyjnej, na
dzień bilansowy zaś wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Dla należności z tytułu dostaw i usług Spółka ujmuje odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w
kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie ich życia i wycenia oczekiwane straty
kredytowe w sposób uwzględniający:
‒ obiektywną i ważoną prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala oceniając szereg możliwych wyników,
‒ wartość pieniądza w czasie, obecnych warunków i prognoz
‒ racjonalne i udokumentowane informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów lub starań na
dzień sprawozdawczy, dotyczące przeszłych zdarzeń, obecnych warunków i prognoz dotyczących przyszłych
warunków gospodarczych.
Z uwzględnieniem powyższego, wartość należności aktualizuje się indywidualnie, w odniesieniu do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w
postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym
zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu
upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika
nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej
wysokości należności;
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny
sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna –
do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których
uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub
odpisania;
5) pozostałych należności przeterminowanych, a także należności nieprzeterminowanych, których ryzyko
nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny Zarządu Spółki – odpis w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty.
Odsetki od należności przeterminowanych szacowane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z tym że
decyzję o obciążeniu kontrahenta podejmuje każdorazowo Zarząd Spółki. Na należności odsetkowe tworzy
się odpis aktualizujący w pełnej ich wartości i odnosi się go w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w
ciężar kosztów finansowych.
Odpis dotyczący kwoty nominalnej należności odnoszony jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące
ich wartość, natomiast w przypadkach gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub
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dokonano jej w niepełnej wysokości to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub kosztów finansowych.
Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje
zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności
oraz związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu z całkowitych dochodów następuje per saldo
odpowiednio w przychodach bądź kosztach finansowych w przypadku należności finansowych, w przypadku
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w pozostałych kosztach lub pozostałych
przychodach operacyjnych.
Pozostałe należności
Do pozostałych należności Spółka zalicza m.in.
‒ należności z tytułu podatków (z wyłączeniem aktywów z tytułu bieżącego podatku dochodowego),
‒ inne należności.
Należności z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień bilansowy
zaś w wysokości kwot podlegających zwrotowi od władz podatkowych.
Inne należności na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w
zamortyzowanym koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter należności z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z
uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot podlegających zwrotowi
od władz podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna, w sprawozdaniu
finansowym, w nocie prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka prezentuje należności z
tytułu podatków łącznie z innymi należnościami jako pozostałe należności wyceniane w zamortyzowanym
koszcie.
3.8 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Do środków pieniężnych Spółka zalicza środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz depozyty
(lokaty) bankowe płatne na żądanie.
Do ekwiwalentów środków pieniężnych Spółka zalicza m.in. krótkoterminowe papiery wartościowe z
terminem zapadalności do trzech miesięcy.
Środki pieniężne wykazywane są na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej. Wartość nominalna
obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP danej waluty z dnia bilansowego.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w
pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Rozchód waluty z rachunków walutowych dokonuje się według metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”
(FIFO).
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży walut obcych,
zalicza się zasadniczo odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. W uzasadnionych
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przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia produktów i usług ceny nabycia towarów,
kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub do ustalenia wartości początkowej wartości
niematerialnych.
3.9 Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa obejmują wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczące miesięcy
następujących po okresie objętym sprawozdaniem finansowym, wycenione w wysokości faktycznie
poniesionej. Wydatki są odnoszone do kosztów zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów i
rozliczane metodą liniową, w miarę upływu czasu trwania.
Do pozostałych aktywów zaliczane są między innymi opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata,
ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy, opłacone z góry koszty energii elektrycznej, gazu, usług
komunikacyjnych lub komunalnych, podatek od nieruchomości, opłata roczna za wieczyste użytkowanie
gruntów, itp.
3.10 Kapitały
Na kapitał własny Spółki składają się:
• kapitał podstawowy
• pozostałe kapitały
• niepodzielony wynik z lat ubiegłych
• wynik finansowy bieżącego okresu
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w Statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym.
Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego kwoty wniesione przez akcjonariuszy
wykazane są w księgach rachunkowych jako rozrachunki, a prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako
pozostałe kapitały rezerwowe.
Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość
ujemna).
Pozostałe kapitały tworzone są z:
• z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji,
• z tytułu przeszacowań wartości aktywów,
• z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych.
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych
nie przeniesione w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty
dywidendy. Na niepodzielony wynik z lat ubiegłych odnosi się skutki istotnych błędów lat poprzednich.
3.11 Rezerwy
Rezerwy tworzy się w przypadku, gdy:
• na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający z przeszłych zdarzeń,
• prawdopodobna jest konieczność wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w
celu wypełnienia obowiązku oraz
• można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zmierzając do określenia najbardziej
właściwego szacunku rezerwy uwzględnia się ryzyko i niepewność nieodłącznie
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towarzyszące wielu zdarzeniom i okolicznościom. Zdarzenia przyszłe, które mogą wpłynąć na wysokość
kwoty niezbędnej do wypełnienia przez Spółkę obowiązku, odzwierciedla się w kwocie tworzonej rezerwy,
jeśli istnieją wystarczające i obiektywne dowody na to, że zdarzenia te nastąpią.
Stan rezerw weryfikuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego i koryguje w celu odzwierciedlenia
bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Jeśli przestało być prawdopodobne, że w celu wypełnienia
obowiązku nastąpi wymagany wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, Spółka
rozwiązuje rezerwę.
Jeśli skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości
nakładów, które jak się oczekuje będą niezbędne do wypełnienia obowiązku, przy zastosowaniu
odpowiedniej stopy dyskontowej.
Utworzenie lub zwiększenie rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów podstawowej działalności
operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z
którymi wiążą się przyszłe zobowiązania.
Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę i
jest ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania.
Rezerwę wykorzystuje się tylko na nakłady o takim przeznaczeniu, na jakie była pierwotnie utworzona.
Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, na dzień,
na który stały się zbędne, zmniejszają koszty podstawowej działalności operacyjnej albo odpowiednio
zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe, w zależności od tego, które koszty
zostały wcześniej obciążone tworzoną rezerwą.
Rezerwy mogą być tworzone na:
• restrukturyzację – podstawą tworzenia rezerwy są nakłady, które jednocześnie w sposób nieodzowny
wynikają z restrukturyzacji i zarazem nie są związane z bieżącą działalnością Spółki; w kwocie rezerwy mogą
być przykładowo uwzględnione odprawy i odszkodowania wynikające z prawa pracy, czy też koszty
likwidacji działalności objętych restrukturyzacją, jak np. koszty lub straty związane z karami lub
odszkodowaniami z tytułu zerwanych umów lub niezrealizowanych umów; rezerwa na restrukturyzację nie
obejmuje kosztów związanych z przyszłą działalnością, np. kosztów marketingu, szkolenia pozostającej
załogi, koszty zmian przyporządkowania służbowego pozostających pracowników, itp.; utworzone rezerwy
na restrukturyzację zwiększają pozostałe koszty operacyjne;
• udzielone gwarancje i poręczenia – podstawą oceny prawdopodobieństwa możliwego obowiązku
utworzenia rezerwy jest analiza przebiegu wywiązywania się podmiotu, któremu udzielono gwarancji lub
poręczenia ze zobowiązań objętych gwarancją lub poręczeniem; w przypadku złej kondycji podmiotu,
któremu udzielono gwarancji lub poręczenia, wysokość rezerwy będzie zależała od przewidywanej przez
jednostkę możliwości spłaty zobowiązania przez ten podmiot; sam fakt udzielenia gwarancji i poręczenia nie
jest podstawą utworzenia rezerwy, konieczne jest wtedy ujawnienie zobowiązania warunkowego;
• skutki toczącego się postępowania sądowego – podstawa oceny prawdopodobieństwa możliwego
obowiązku utworzenia rezerwy może być przebieg postępowania sądowego lub opinie prawników; ustalając
kwotę rezerwy należy wziąć pod uwagę nie tylko kwotę roszczenia określoną w pozwie, ale również koszty
postępowania sądowego;
• przewidywane straty z podpisanych umów;
• wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników (np. odprawy emerytalne, rentowe); Spółka nie wypłaca nagród jubileuszowych, a
świadczenia emerytalne i rentowe przysługują i są wypłacane w wysokości wynikającej z Kodeksu Pracy;
• wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania
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zobowiązania nie jest jeszcze znana.
W sprawozdaniu finansowym rezerwy są prezentowane odpowiednio jako długo i krótkoterminowe.
3.12 Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Zobowiązanie warunkowe jest:
a) możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych
przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki; lub
b) obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w
sprawozdaniu finansowym, ponieważ:
(i) nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści
ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub
(ii) kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące zobowiązań
warunkowych obejmujące:
- krótki opis rodzaju zobowiązań warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:
- wartość szacunkową jego skutków finansowych, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz
przyszłych zdarzeń, które mogą wpłynąć na wysokość kwoty niezbędnej do wypełnienia obowiązku przez
Spółkę,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wystąpienia wypływu środków
oraz
- możliwość uzyskania zwrotów.
Opis zidentyfikowanych przez Spółkę zobowiązań warunkowych mieści się w nocie objaśniającej nr 26.
Zobowiązania warunkowe opisane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczą
między innymi I Programu Motywacyjnego oraz II Programu Motywacyjnego, które w przypadku ziszczenia
się m.in. warunku dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. będą wyceniane zgodnie z postanowieniami MSSF
2 „Płatności w formie akcji”.
Warunkowy składnik aktywów jest możliwym składnikiem aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń
przeszłych oraz którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub
niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają
kontroli Spółki.
W sprawozdaniach finansowych Spółka ujawnia informacje dodatkowe dotyczące aktywów warunkowych
obejmujące:
- krótki opis rodzaju aktywów warunkowych, oraz jeśli jest to wykonalne:
- ich skutki finansowe, przy uwzględnieniu m.in. ryzyka i niepewności oraz zdarzeń przyszłych.
W Spółce dotychczas nie wystąpiły aktywa warunkowe.
3.13 Zobowiązania finansowe
Spółka ujmuje zobowiązania finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy staje
się związana postanowieniami umowy instrumentu.
Klasyfikacja zobowiązania finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy jest
dokonywana w momencie początkowego ujęcia i jest nieodwołalna.
W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik zobowiązań finansowych w jego wartości
godziwej skorygowanej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub
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emisji tego zobowiązania finansowego.
Jako zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie są m.in. otrzymane pożyczki i kredyty
oraz wyemitowane dłużne papiery wartościowe z określonym terminem wymagalności.
Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą m.in.
instrumenty pochodne będące zobowiązaniami.
Zyski lub straty na składniku zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w
wyniku finansowym jako przychody lub koszty finansowe z wyjątkiem ewentualnej zmiany wartości
godziwej przypisanej do zmiany ryzyka kredytowego (związanego z niewypłacalnością emitenta), która jest
prezentowana w pozostałych całkowitych dochodach.
3.14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w podziale na zobowiązania długoterminowe i
krótkoterminowe.
Jako zobowiązania długoterminowe ujmowane są zobowiązania wymagalne w terminie powyżej 12
miesięcy od dnia bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym lub przeznaczone do obrotu prezentowane
są w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.
Na dzień powstania zobowiązania w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień powstania zobowiązania.
Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP
obowiązującego na ten dzień.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Na dzień nabycia lub powstania zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ujmuje
się według wartości godziwej.
Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Pozostałe zobowiązania
Do pozostałych zobowiązań Spółka zalicza m.in.
‒ zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego),
‒ inne zobowiązania.
Zobowiązania z tytułu podatków na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej, na dzień
bilansowy zaś w wysokości kwot wymagających według przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych.
Inne zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości godziwej, a na dzień bilansowy w
zamortyzowanym koszcie.
Z uwagi na krótkoterminowy charakter zobowiązań z tytułu podatków (termin płatności do 3 m-cy) oraz z
uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy różnica pomiędzy wyceną w wysokości kwot wymagających według
przewidywań zapłaty na rzecz władz podatkowych, a ich wyceną w zamortyzowanym koszcie jest nieistotna,
w sprawozdaniu finansowym, w nocie prezentującej kategorie instrumentów finansowych, Spółka
prezentuje zobowiązania z tytułu podatków łącznie z innymi zobowiązaniami jako pozostałe należności
wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Do zobowiązań (z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań) Spółka zalicza ponadto bierne
rozliczenia międzyokresowe. Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się między innymi
zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych dostaw i usług dotyczących bieżącej
działalności operacyjnej.
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3.15 Przychody przyszłych okresów
Przychody przyszłych okresów, to wartości nominalne przychodów, których realizacja następuje w okresach
przyszłych. Do rozliczeń przychodów przyszłych okresów zalicza się między innymi:
• zaliczki i przedpłaty na świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
oraz nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji rządowych;
• otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi w
przyszłych okresach sprawozdawczych;
• nieotrzymane jeszcze kary umowne i odszkodowania dochodzone na drodze sądowej – ich rozliczenie na
pozostałe przychody operacyjne następuje w momencie otrzymania przychodu.
3.16 Dotacje rządowe
Dotacje rządowe ujmuje się, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż Spółka spełni warunki związane z
dotacjami oraz dotacje te będą otrzymane.
Spółka uzyskuje dotacje rządowe na prace badawczo – rozwojowe, które dzielą się na dotacje do
niezakończonych oraz zakończonych prac rozwojowych oraz dotacje na koszty ogólne projektowe, które
służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów.
Wartość dotacji otrzymanych dotyczących niezakończonych oraz zakończonych prac rozwojowych odejmuje
się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej od wartości bilansowej tych składników aktywów.
Dotacje na koszty ogólne projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych
projektów są ujmowane w sposób systematyczny na przestrzeni okresu, przez który Spółka ujmuje jako
koszty odnośne wydatki, które dotacja ma zrekompensować i prezentowane są w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów w części „Przychody z działalności operacyjnej” w pozycji „Przychody z tytułu
dotacji”.
Wpływy z tytułu dotacji ujmowane są w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach
pieniężnych z działalności finansowej w pozycji „Wpływy z tytułu dotacji”.
Wydatkowane dotacje na niezakończone prace rozwojowe ujmowane są w przepływach pieniężnych z
działalności inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na niezakończone prace rozwojowe” łącznie z wydatkami
poniesionymi na te aktywa bezpośrednio przez Spółkę, natomiast wydatki z dotacji na koszty ogólne
projektowe, które służą pokryciu kosztów administracyjnych prowadzonych projektów ujmowane są w
przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w pozycji „Wydatki z dotacji na koszty”.
Zakończone prace rozwojowe nie wystąpiły dotychczas w Spółce. W przypadku wystąpienia zakończonych
prac rozwojowych, prezentacja w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych odbywać się będzie podobnie jak
w przypadku niezakończonych prac rozwojowych, z tym że wydatki na zakończone prace rozwojowe
prezentowane będą w przepływach z działalności inwestycyjnej w pozycji „Wydatki na zakończone prace
rozwojowe”.
3.17 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
Przychody
Przychodem jest wzrost korzyści ekonomicznych w danym okresie sprawozdawczym w postaci wpływu
aktywów lub ich ulepszenia, lub zmniejszenia zobowiązań, co prowadzi do wzrostu kapitału własnego w inny
sposób niż wniesienie wkładu przez akcjonariuszy, powstający ze zwykłej działalności Spółki.
Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:
• strony zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami
handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
• Spółka jest w stanie rozpoznać prawa każdej ze stron dotyczące towarów lub usług, które mają zostać
przekazane,
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• Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za towary lub usługi, które mają zostać przekazane,
• umowa ma treść ekonomiczną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegną zmianie ryzyko, termin
uzyskania lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych Spółki) oraz
• jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za
towary lub usługi, które zostaną przekazane klientowi. Oceniając, czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest
prawdopodobne, Spółka uwzględnia jedynie zdolność i zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez klienta w
odpowiednim terminie. Kwota wynagrodzenia, które będzie przysługiwało jednostce, może być niższa niż
cena określona w umowie, jeżeli wynagrodzenie jest zmienne, ponieważ Spółka może zaoferować klientowi
obniżkę ceny.
Spółka ujmuje przychody w momencie, kiedy spełnione zostaje zobowiązanie do wykonania świadczenia
(przyrzeczenie przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić lub przyrzeczenie
przekazania klientowi grupy wyodrębnionych towarów lub usług, które są zasadniczo takie same i w taki
sam sposób przekazywane klientowi) poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi (tj. składnika
aktywów) klientowi.
Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem
aktywów.
W trakcie wykonywania zobowiązania do spełnienia świadczenia oraz po jego spełnieniu Spółka ujmuje jako
przychód kwotę równą cenie transakcyjnej (z wyłączeniem szacowanych wartości zmiennego
wynagrodzenia), która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.
W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią
zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem
Spółki będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych towarów lub usług na rzecz klienta, z
wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży).
Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te
rodzaje kwot.
Koszty
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści
ekonomicznych związane ze zmniejszeniem stanu aktywów lub zwiększeniem stanu zobowiązań, których
wielkość można wiarygodnie ustalić.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku
pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągnięciem konkretnych dochodów, tzn. przy zachowaniu zasady
współmierności przychodów i kosztów. Zasada ta zakłada jednoczesne lub łączne ujmowanie przychodów i
kosztów powstałych bezpośrednio i wspólnie w wyniku tej samej transakcji lub innych zdarzeń.
W razie, gdy przewiduje się osiągnięcie korzyści ekonomicznych w kilku okresach, zaś ich związek z
dochodami może być określony tylko ogólnie i pośrednio, koszty ujmuje się w sprawozdaniu z dochodów
drogą systematycznego i racjonalnego rozłożenia w czasie.
Koszt ujmuje się niezwłocznie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jeżeli poniesione nakłady nie
przynoszą żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych albo wówczas, gdy przyszłe korzyści ekonomiczne lub
ich część nie kwalifikują się lub przestały się kwalifikować do ujęcia w bilansie jako składnik aktywów.
Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów także wówczas, gdy zaciągnięto zobowiązanie i
nie ujęto składnika aktywów - na przykład, gdy powstaje zobowiązanie z tytułu napraw gwarancyjnych.
Spółka prezentuje koszty w układzie porównawczym.
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Wycena operacji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w
pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Zgodnie z zasadą efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków spółka może nabywać waluty obce
niezbędne do realizacji płatności zagranicznych poprzez platformę internetową banku lub innej firmy
inwestycyjnej.
W przypadku płatności zagranicznych realizowanych w ramach prowadzonych projektów badawczorozwojowych poprzez zakup waluty na platformie internetowej Spółka rozlicza we wnioskach o płatność
koszt kwalifikowany projektu po rzeczywistym transakcyjnym kursie sprzedaży platformy według metody
LIFO. W przypadku płatności faktury wyrażonej w walucie obcej bez konieczności uprzedniego nabycia
odpowiedniej ilości waluty obcej spółka rozlicza koszt kwalifikowany po kursie średnim NBP z dnia
poprzedzającego płatność.
3.18 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi przychody i koszty związane
z:
• działalnością socjalną;
• sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych, środków trwałych w budowie,
wartości niematerialnych, a także koszty zaniechanych inwestycji, gdy nie dały zamierzonego efektu;
• sprzedażą bądź likwidacją zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
• sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości inwestycyjnych;
• utrzymywaniem nieruchomości inwestycyjnych, koszty i przychody związane z ich eksploatacją,
posiadaniem, a także odpisy z tytułu aktualizacji wartości tych inwestycji;
• odpisaniem niefinansowych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych (jeżeli
jednak wcześniej został utworzony odpis aktualizujący wartość takich należności to odpisanie tych
należności należy ująć w ciężar tych odpisów aktualizujących);
• utworzeniem i rozwiązaniem rezerw niezwiązanych z operacjami finansowymi i podstawową działalnością
operacyjną;
• utworzeniem straty z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów (odpisów aktualizujących), a także
korektami wartości tych strat (odpisów);
• odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych, z wyjątkiem odsetek za zwłokę w
zapłacie;
• przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, darowizną aktywów, w tym także środków pieniężnych na
inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w
budowie albo wartości niematerialnych;
• poniesieniem kosztów związanych ze stłuczkami i kradzieżami samochodów wykorzystywanych w
działalności Spółki, a także odszkodowania z tego tytułu;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem zdarzeń losowych;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem restrukturyzacji;
• poniesieniem kosztów i osiągnięciem przychodów będących skutkiem upadłości lub zawartych
postępowań układowych;
• poniesieniem kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.
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3.19 Przychody i koszty finansowe
Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych,
prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość
rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
dodatnie różnice kursowe, przywrócenie utraconej wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i
pożyczek, zyski z rozliczenia instrumentów pochodnych.
Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie
zobowiązań, utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w
cenie nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne,
wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto i różnice kursowe, straty z rozliczenia instrumentów
pochodnych oraz w przypadku leasingu finansowego inne opłaty za wyjątkiem rat kapitałowych.
3.20 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obejmuje: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwrotowi) od zysku do
opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.
Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) bilansowej w związku z wyłączeniem przychodów
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych
oraz tych przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
Bieżące obciążenie podatkowe ustala się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego.
Obciążenie z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym
roku obrotowym.
Podatek odroczony stanowi zmianę stanu dodatnich i ujemnych różnic przejściowych pomiędzy bilansem
otwarcia a bilansem zamknięcia danego roku obrotowego.
Różnice przejściowe są to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań
Spółki wykazywaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a jego wartością podatkową.
Odroczony podatek dochodowy wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według
przewidywań będą stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie wypełnione,
przyjmując za podstawę stawki podatkowe i przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub
faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.
Odroczony podatek jest ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, a w przypadku gdy dotyczy on
transakcji rozlicznych z kapitałem własnym ujmowany jest w kapitale własnym.
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4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Zarząd Jednostki dominującej na podstawie szacunków, osądów i założeń dokonuje między innymi wyceny
wymienionych poniżej składników aktywów i zobowiązań:

Rzeczowe aktywa trwałe (nota 5) oraz pozostałe aktywa niematerialne (nota 7).
Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów
ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz pozostałych aktywów niematerialnych, wartości
końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian tych szacunków uwzględniane są prospektywnie w
następnym i kolejnych latach obrotowych.

Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników (nota 15).
Spółka tworzy rezerwy wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych
świadczeń na rzecz pracowników, tj.na odprawy emerytalne i rentowe, a także na niewykorzystane urlopy.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego.
Do wyceny rezerw na odprawy emerytalne i rentowe Jednostka dominująca nie stosuje wyceny
aktuarialnej.

5. Rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne
5.1 Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości bilansowe:
stan na
30.09.2017
PLN
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
15 322
wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
32 754
Inne środki trwałe 2 488 291
Zaliczki na środki trwałe w budowie
2 536 367

stan na
31.12.2016
PLN

stan na
30.09.2016
PLN

16 653

15 765

14 649
2 527 284
2 558 586

22 717
2 284 985
2 323 466

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych.

Spółka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów leasingu.
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie użytkowała gruntów wieczyście.
W 2017 roku Spółka planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 1,1 mln PLN. Spółka nie
planuje ponoszenia nakładów na ochronę środowiska.
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym (od 01.01.2017 do 30.09.2017)
dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty Urządzenia techniczne i
inżynierii lądowej i wodnej
maszyny
17 750
148 963
60 640
60 640
17 750
209 603
1 097
134 315
1 331
42 535
1 331
42 535
2 428
176 850
16 653
14 649
15 322
32 754

Inne środki trwałe
4 031 314
994 239
994 239
5 025 553
1 504 030
1 033 232
1 033 232
2 537 262
2 527 284
2 488 291

Zaliczki na środki trwałe w
budowie
-

razem
4 198 027
1 054 879
1 054 879
5 252 906
1 639 441
1 077 098
1 077 098
2 716 539
2 558 586
2 536 367

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 31.12.2016)
dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty Urządzenia techniczne i
inżynierii lądowej i wodnej
maszyny
115 328
17 750
33 635
17 750
33 635
17 750
148 963
75 157
1 097
59 158
1 097
59 158
1 097
134 315
40 171
16 653
14 649

F-192

Inne środki trwałe
1 130 581
2 900 733
2 900 733
4 031 314
76 875
1 427 155
1 427 155
1 504 030
1 053 707
2 527 284

Zaliczki na środki trwałe w
budowie
22 000
22 000
22 000
22 000
-

razem
1 267 910
2 952 118
2 952 118
22 000
22 000
4 198 027
152 032
1 487 410
1 487 410
1 639 442
1 115 878
2 558 586
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 30.09.2016)
dane w PLN

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu

Budynki, lokale i obiekty Urządzenia techniczne i
inżynierii lądowej i wodnej
maszyny
115 328
16 450
33 635
16 450
33 635
16 450
148 963
75 157
685
51 089
685
51 089
685
126 247
40 171
15 765
22 717

Inne środki trwałe
1 130 581
2 255 257
2 255 257
3 385 839
76 875
1 023 979
1 023 979
1 100 854
1 053 707
2 284 985

Zaliczki na środki trwałe w
budowie
22 000
22 000
22 000
22 000
-

razem
1 267 910
2 305 342
2 305 342
22 000
22 000
3 551 252
152 032
1 075 754
1 075 754
1 227 786
1 115 878
2 323 466

5.2 Nieruchomości inwestycyjne
Nie dotyczy
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6. Niezakończone prace rozwojowe

Nakłady poniesione na prace rozwojowe
Przychody z dotacji do prac rozwojowych

stan na
30.09.2017
PLN
43 088 739
(28 541 992)
14 546 748

stan na
31.12.2016
PLN
26 820 165
(16 922 689)
9 897 476

stan na
30.09.2016
PLN
24 135 995
(14 428 213)
9 707 782

stan na
30.09.2017
PLN
98 821

stan na
31.12.2016
PLN
38 902
16 580
55 482

stan na
30.09.2016
PLN
10 063
46 580
56 643

7. Pozostałe aktywa niematerialne

Oprogramowanie
Pozostałe aktywa niematerialne
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych

98 821

Grupa nie użytkuje wartości niematerialnych na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w
ewidencji bilansowej jako leasing finansowy.

F-194

42 z 71

Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w bieżącym okresie sprawozdawczym (od 01.01.2017 do 30.09.2017).
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- rozliczenie zakupu
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu
-

dane w PLN

Wartość firmy

-

Inne wartości
niematerialne
825 387
82 559
82 559
907 946
786 485
22 641
22 641
809 126
38 902
98 821

Wartości niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na wartości
niematerialne
16 580
16 580
16 580
-

razem

841 967
82 559
82 559
16 580
907 946
786 485
22 641
22 641
809 126
55 482
98 821

Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 31.12.2016).
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu
-

dane w PLN

Wartość firmy

-

Inne wartości
niematerialne
795 387
30 000
30 000
825 387
781 840
4 645
4 645
786 485
13 547
38 902
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Wartości niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na wartości
niematerialne
10 000
16 580
16 580
10 000
10 000
16 580
10 000
16 580

razem

805 387
46 580
46 580
10 000
10 000
841 967
781 840
4 645
4 645
786 485
23 547
55 482
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym (od 01.01.2016 do 30.09.2016).
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Umorzenie - stan na początek okresu
Zwiększenia umorzenia (tytuły):
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż
Umorzenie - stan na koniec okresu
Wartość netto - stan na początek okresu
Wartość netto - stan na koniec okresu
-

dane w PLN

Wartość firmy

-

Inne wartości
niematerialne
795 387
795 387
781 840
3 483
3 483
785 324
13 547
10 063
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Wartości niematerialne w
trakcie realizacji
-

Zaliczki na wartości
niematerialne
10 000
36 580
36 580
46 580
10 000
46 580

razem

805 387
36 580
36 580
841 967
781 840
3 483
3 483
785 324
23 547
56 643
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8. Transakcje z podmiotami powiązanymi
8.1 Wykaz jednostek zależnych
Szczegółowe informacje dotyczące jednostki zależnej objętej konsolidacją przedstawiają się następująco:
Nazwa jednostki
zależnej
OncoArendi
Therapeutics LLC

Miejsce
rejestracji i
prowadzenia
Podstawowa działalność
działalności
Badania naukowe i prace 125 Devonshire
rozwojowe w dziedzinie Ln
pozostałych nauk
Madison,
przyrodniczych i
Connecticut
technicznych

Procentowa wielkość udziałów z Procentowa wielkość praw do
zysków posiadanych
przezstan
Grupę
przezstan
Grupę
stan na
na głosów posiadanych
stan na
na
30.09.2017
31.12.2016
30.09.2017
31.12.2016
100%
100%
49%
49%

Jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. posiada 49% głosów w jednostce zależnej OncoArendi
Therapeutics LLC. Znaczny Akcjonariusz OncoArendi Therapeutics S.A, pełniący również funkcję członka
Zarządu Jednostki dominującej OncoArendi Therapeutics S.A - Pan Stanisław Pikul, jest jednocześnie
udziałowcem w OncoArendi Therapeutics LLC (posiada 17% głosów). Ponadto zgodnie z umową operacyjną
OncoArendi Therapeutics LLC Jednostce dominującej OncoArendi Therapeutics S.A przysługuje 100% prawa
do zysków i strat OncoArendi Therapeutics LLC. Wpłaty na kapitał spółki OncoArendi Therapeutics LLC były
dokonywane jedynie przez OncoArendi Therapeutics S.A. i do dnia 30.09.2017 r. wyniosły 80 000 USD, co
stanowi 289 097 PLN.
W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym inne transakcje pomiędzy
stronami nie wystąpiły.

8.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi podmiotami powiązanymi (w tym
osobowo) przedstawiono poniżej.
W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe z podmiotami
powiązanymi (w tym osobowo) niebędącymi członkami Grupy:
sprzedaż (PLN)

okres
zakończony
30.09.2016
-

okres zakończony
30.09.2017
-

Nazwa podmiotu
powiązanego
TriMen Chemicals S.A.
Monika Szumowska

-

-

zakup (PLN)
okres
okres
zakończony
zakończony
30.09.2017
30.09.2016
269 100
330 227
500

2 500

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:
należności (PLN)
Nazwa podmiotu
powiązanego
TriMen Chemicals
S.A.
Monika
Szumowska

stan na dzień
30.09.2017
-

zobowiązania (PLN)

stan na dzień
31.12.2016
-

stan na dzień
30.09.2016
-

-

-
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stan na dzień
30.09.2017
36 385
-

stan na dzień
31.12.2016
36 777
-

stan na dzień
30.09.2016
36 385
-
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8.3 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
8.4 Pożyczki od podmiotów powiązanych
W poprzednim okresie sprawozdawczym, dnia 19.04.2016 roku, Spółka otrzymała pożyczkę od Szumowski
Investments Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 PLN. Pożyczka została spłacona dnia 24.05.2016 roku wraz z
naliczonymi odsetkami, tj. łącznie 1.001.917,81 PLN.

8.5 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

okres
okres
zakończony zakończony
30.09.2017 30.09.2016
PLN
PLN
Zarząd Spółki Jednostki dominującej
679 455
906 156
Rada Nadzorcza Jednostki dominującej
10 500
0
689 955
906 156
8.6 Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących,

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
8.7 Istotne ograniczenia
W bieżącym okresie nie występowały ograniczenia.
8.8 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nie dotyczy
8.9 Udziały niedające kontroli
Nie dotyczy
9. Podatek dochodowy w odniesieniu do działalności kontynuowanej
9.1.Podatek dochodowy ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Korekty dotyczące lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów
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Okres
zakończony
30.09.2017
PLN
-

Okres
zakończony
31.12.2016
PLN
-

Okres
zakończony
30.09.2016
PLN
-

-

-

-
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9.2 Uzgodnienie różnic pomiędzy wynikiem księgowym a wynikiem podatkowym
od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN

Zysk/(Strata) brutto po konsolidacji

(824 007)

(2 424 293)

(662 147)

Korekty konsolidacyjne
Zysk/(Strata) brutto OncoArendi Therapeutics LLC

(32 728)

112 902
(55 135)

Zysk/(Strata) brutto

(791 279)

(2 482 060)

Przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od
podatku:
Dodatnia wycena aktywów w walucie obcej
inne
Koszty i straty trwale niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów:
składki PFRON
nieobowiązkowe składki członkowskie
inne NKUP
Koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów:
Ujemna wycena aktywów w walucie obcej

(662 147)

117 887

40 534

32 411

117 887

40 475
59

32 411

146 308

155 426

140 339

52 041
93 348
919

55 178
98 423
1 825

40 589
98 423
1 327

19 764

338 061

24 203

19 764

28 017

24 203

182 142

rezerwa na wynagrodzenia urlopowe oraz rezerwa emerytalna
rezerwa na koszt badania sprawozdania finansowego
odpis aktualizacyjny aktywów finansowych

15 000
112 902

Dochód do opodatkowania

(743 094)

(2 029 107)

(530 017)

Podstawa opodatkowania

(743 094)

(2 029 107)

(530 017)

Podatek dochodowy

-

-

-

9.3 Aktywa i zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Należny zwrot podatku
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Podatek dochodowy do zapłaty
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od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN
-

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
-

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN
-
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9.4 Saldo podatku odroczonego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN
7 690
7 690
-

od 01.01.2016
do 31.12.2016
PLN
7 690
7 690
-

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN
-

9.5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Ujemne różnice przejściowe pomiędzy wartościa bilansową a wartościa podatkową aktywów:

Stan aktywa w bilansie na dzień
30.09.2017
31.12.2016
30.09.2016
PLN
PLN
PLN
Rezerwy

3 935

2 367

-

Wycena
bilansowa

3 755

5 323

-

7 690

7 690

-

Zmiana aktywa ujęta w korespondencji z
Zmiana aktywa ujęta w korespondencji
wynikiem finansowym za okres (PLN)
z kapitałem za okres (PLN)
od 01.01.2017 od 01.01.2016 od 01.01.2016 od 01.01.2017 do od 01.01.2016 do od 01.01.2016 do
do 30.09.2017 do 31.12.2016 do 30.09.2016
30.09.2016
30.09.2017
31.12.2016
Rezerwy
2 367
1 568
Wycena
1 568
5 323
bilansowa
7 690
-

9.6 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe

Na dzien bilansowy nie zostały wykazane następujące aktywa
z tytułu podatku odrocznego:
Straty podatkowe
Wycena bilansowa
Rezerwy
Odpis aktualizacyjny aktywów finansowych
Razem nieujęte aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Razem aktywa (ujęte i nieujęte) z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
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Stan na
30.09.2017
PLN

Stan na
31.12.2016
PLN

Stan na
30.09.2016
PLN

695 865
8 328
-

554 677
35 090
21 451

269 850
4 599
-

704 192

611 218

274 448

711 883

618 908

274 448
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9.7 Straty podatkowe możliwe do odliczenia

Rok
2017
2016
2015
2014
2013

Wysokość
straty
PLN Wykorzystane
0%
743 094
2 029 107
0%
488 720
0%
396 654
0%
4 870
0%
3 662 445
0%

Możliwe do
wykorzystania
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Tabela prezentuje straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu do opodatkowania przez Spółkę w
przyszłych okresach. Dane prezentowane w powyższej tabeli pochodzą z rocznych deklaracji CIT-8
sporządzonych przez Spółkę za poszczególne lata.

9.8 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatnie różnice przejściowe pomiędzy wartościa bilansową a wartością podatkową pasywów:
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na
Stan na
Stan na
30.09.2017
31.12.2016
30.09.2016
PLN
PLN
PLN
7 690
7 690
Wycena bilansowa
7 690
7 690
-

Zmiana zobowiązania ujęta w korespondencji z
wynikiem finansowym za okres (PLN)

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 31.12.2016
Wycena
bilansowa

Zmiana zobowiązania ujęta w korespondencji z
kapitałem za okres (PLN)

od 01.01.2016 od 01.01.2017 do od 01.01.2016 do od 01.01.2016 do
do 30.09.2016
30.09.2017
31.12.2016
30.09.2016

-

7 690

0

0

0

0

-

7 690

0

0

0

0

stan na
31.12.2016
PLN
1 867
1 867

stan na
30.09.2016
PLN
7 500
7 500

10. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
10. 1 Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytuł dostaw i usług

stan na
30.09.2017
PLN
24 382
24 382

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 25 dni.
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10.2 Analiza wiekowa należności

nieprzeterminowane
przeterminowane (wg liczby dni)
1-30
31-90
91-180
powyżej 180

stan na
30.09.2017
PLN
24 382

stan na
31.12.2016
PLN
1 867

stan na
30.09.2016
PLN
7 500

24 382

1 867

7 500

stan na
30.09.2017
PLN
3 313
1 045 774
1 049 088

stan na
31.12.2016
PLN
3 147
462 510
465 657

stan na
30.09.2016
PLN
2 233
246 494
248 728

10.3 Pozostałe należności

Inne rozrachunki z pracownikami, kaucje
Należności z tytułu podatku VAT
Należności z tytułu podatku PIT
Należności z tytułu ZUS

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności długoterminowe nie wystąpiły w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

11. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe
11.1 Pozostałe aktywa długoterminowe
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzedzającym pozycja nie wystąpiła.
11.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Stan na
30.09.2017
PLN
5 023
5 023

Stan na
31.12.2016
PLN
1 784
1 784

Stan na
30.09.2016
PLN
2 996
2 996

12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz przepływy z tytułu dotacji
12.1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
12.1.1. Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Lokaty bankowe

Stan na
30.09.2017
PLN
3 640 611
10 628 834
14 269 446

Stan na
31.12.2016
PLN
2 526 476
2 526 476

Stan na
30.09.2016
PLN
4 604 639
4 604 639

12.1.2. Ekwiwalenty środków pienieżnych
Nie wystąpiły
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12.2. Przepływy z tytułu dotacji
od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN

wpływy z tytułu dotacji (łącznie ze środkami dla
konsorcjantów)
przekazanie środków konsorcjantom
wpływy z tytułu dotacji

14 118 518

13 780 557

(2 576 524)
11 541 994

(5 317 352)
8 463 205

wykorzystane dotacje na niezakończone prace rozwojowe

(11 004 916)

(6 087 269)

wykorzystane dotacje na koszty ogólne
wydatki z tytułu dotacji

(916 160)
(11 921 076)

(771 716)
(6 858 985)

nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji bilans otwarcia
niewykorzystane zaliczki na koniec bieżącego okresu
pozostałe przychody przyszłych okresów bilans otwarcia
pozostałe przychody przyszłych okresów
zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

950 813
571 731
-

(379 083)

-

1 604 219
312 088
-

1 292 131

13. Kapitał podstawowy, zapasowy oraz z aktualizacji wyceny
13.1 Kapitał podstawowy

Zarejestrowany kapitał podstawowy*)

Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2016
PLN
PLN
PLN
116 700
29 500
29 500

*) Według stanu na dzień 30.09.2016 oraz 31.12.2016 kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000 szt. akcji.

13.2 Struktura właścicielska
Stan na dzień 30/09/2017
liczba akcji

wartość jedn.
(PLN)

%

41 350

4 135 000

0,01

35,4

11 385
8 263
8 160
7 990
7 645
6 115
25 792
116 700

1 138 500
826 250
816 000
799 000
764 500
611 500
2 579 250
11 670 000

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

9,8
7,1
7,0
6,8
6,6
5,2
22,1
100

nazwa akcjonariusza wartość akcji (PLN)

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych
Szumowski Investments sp. z o.o.
Stanisław Pikul
Jakub Gołąb
Adam Gołebiowski
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy
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Stan na dzień 31/12/2016
nazwa udziałowca

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych
Szumowski Investments Sp. z o.o.
Jakub Gołąb
Adam Gołębiowski
Stanisław Pikul
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy

wartość udziałów
(PLN)

liczba udziałów wartość jedn. (PLN)

%

10 250

205

50

34,7

3 250
2 300
2 300
2 300
2 100
1 650
5 350
29 500

65
46
46
46
42
33
107
590

50
50
50
50
50
50
50
50

11,0
7,8
7,8
7,8
7,1
5,6
18,2
100

Stan na dzień 30/09/2016
nazwa udziałowca

IPOPEMA 112 FIZ Aktywów
Niepublicznych
Szumowski Investments Sp. z o.o.
Jakub Gołąb
Adam Gołębiowski
Stanisław Pikul
New Europe Ventures LLC
Piotr Jeleński
Pozostali udziałowcy

wartość udziałów
(PLN)

liczba udziałów wartość jedn. (PLN)

%

10 250

205

50

34,7

3 250
2 300
2 300
2 300
2 100
1 650
5 350
29 500

65
46
46
46
42
33
107
590

50
50
50
50
50
50
50
50

11,0
7,8
7,8
7,8
7,1
5,6
18,2
100

13.3 Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresach objetych sprawozdaniem finansowym Spółka nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.
13.4 Kapitał zapasowy

Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2016
PLN
PLN
PLN

Kapitał zapasowy tworzony z
nadwyżki z tytułu emisji akcji
Kapitał zapasowy tworzony
ustawowo
Przeniesienie wyniku z lat
poprzednich
udziałowcy

34 246 305

16 390 105

16 390 105

-

-

-

-

-

-

34 246 305
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14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
14.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
PLN
PLN
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu
dostaw i usług

Stan na 30.09.2016
PLN

1 438 985

1 132 648

314 918

1 438 985

1 132 648

314 918

14.2 Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
PLN
PLN
nieprzeterminowane
1 421 076
808 891
przeterminowane (wg liczby dni)
1-30
16 652
321 917
31-90
(18)
1 800
91-180
165
powyżej 180
1 110
40
1 438 985
1 132 648

Stan na 30.09.2016
PLN
222 602
77 437
13 278
40
1 561
314 918

14.3 Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu podatku VAT
Zobowiązania z tytułu podatku PIT
Zobowiązania z tytułu ZUS
Zobowiązania wobec urzędu celnego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Inne rozrachunki z pracownikami

Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
PLN
PLN
31 358
243
61 914
49 902
225 757
149 430
800
4 527
19 162
623
705
324 979
219 442

Stan na 30.09.2016
PLN
239
45 937
144 679
73 507
3 297
267 659

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe nie
wystąpiły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym.
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15. Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe

Stan na 1 stycznia 2017
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w
sprawozdaniu finansowym
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 30 września 2017

Stan na 1 stycznia 2016
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w
sprawozdaniu finansowym
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 31 grudnia 2016

Stan na 1 stycznia 2016
Rezerwy utworzone w okresie ujęte w
sprawozdaniu finansowym
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 30 września 2016

Rezerwa na
świadczenia Rezerwa na
koszty
emerytalne
(PLN)
(PLN)
41 688
15 000

Rezerwa na
urlopy
(PLN)
140 454

Rezerwy
razem
(PLN)
197 142

-

-

-

-

-

-

-

-

41 688

(15 000)
-

(117 602)
22 852

(132 602)
64 540

Rezerwa na
świadczenia Rezerwa na
koszty
emerytalne
(PLN)
(PLN)
-

Rezerwa na
urlopy
(PLN)
-

Rezerwy
razem
(PLN)
-

41 688

15 000

140 454

197 142

41 688

15 000

140 454

197 142

Rezerwa na
świadczenia Rezerwa na
koszty
emerytalne
(PLN)
(PLN)
-
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16. Przychody przyszłych okresów
Krótkoterminowe przychody Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
przyszłych okresów
PLN
PLN
Nierozliczone zaliczki z tytułu dotacji
571 731
950 813
rządowych
571 731
950 813

Stan na 30.09.2016
PLN
1 604 219

1 604 219

Długoterminowe przychody przyszłych okresów nie wystąpiły w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym.
17. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży towarów
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze świadczenia usług

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN
4 500
4 500

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN
5 600
5 600

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN
916 160

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN
771 716

916 160
916 160

771 716
771 716

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN

18. Przychody z tytułu dotacji

Dotacje rządowe
Krótkoterminowe
Długoterminowe
19. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

19.1 Pozostałe przychody operacyjne

przychody z tytułu zakupionych
wierzytelności
pozostałe

-

315 160

144 054
144 054

5 557
320 717

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN
183 256
74 671
257 927

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN
151 018
113 486
264 504

19.2 Pozostałe koszty operacyjne

Delegacje krajowe i zagraniczne
pozostałe
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20. Koszty działalności operacyjnej

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN

Amortyzacja

46 019

60 154

Zużycie materiałów i energii

56 185

45 832

Usługi obce, w tym:

623 567

691 966

usługa najmu

50 381

96 057

usługi księgowo-kadrowe

48 250

72 000

usługi prawne i doradcze

167 261

444 438

Wynagrodzenia

675 304

551 441

Koszty świadczeń pracowniczych

194 334

100 168

Podatki i opłaty

172 921

143 659

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN

21. Przychody finansowe

Odsetki

47 665

35 224

Różnice kursowe

-

60 029

Pozostałe

117 886

32 411

165 551

127 664

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN

22. Koszty finansowe

Odsetki

435

4 927

Pozostałe koszty finansowe

7 817

991

Pozostałe

19 764

24 203

28 016

30 121

23. Działalność zaniechana
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
24. Aktywa trwałe przenaczone do zbycia
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
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25. Zysk (strata) na udział
25.1 Podstawowy zysk (strata) na udział

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN
(0,07)
(0,07)

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN
(1 122,28)
(1 122,28)

(0,07)

(1 122,28)

(0,07)
(0,07)

(1 122,28)
(1 122,28)

(0,07)

(1 122,28)

Podstawowy zysk (strata) na udział**)

od 01.01.2017
do 30.09.2017
PLN
(0,07)

od 01.01.2016
do 30.09.2016
PLN
(0,07)

Z działalności kontynuowanej**)

(0,07)

(0,07)

Podstawowy zysk (strata) na udział ogółem**)

(0,07)

(0,07)

Zysk (strata) rozwodniony na udział**)

(0,07)

(0,07)

**)

(0,07)

(0,07)

(0,07)

(0,07)

Podstawowy zysk (strata) na udział*)
Z działalności kontynuowanej*)
Z działalności zaniechanej*)
Podstawowy zysk (strata) na udział ogółem*)
Zysk (strata) rozwodniony na udział*)
*)

Z działalności kontynuowanej
*)
Z działalności zaniechanej
Zysk (strata) rozwodniony na udział ogółem*)

Z działalności zaniechanej

Z działalności kontynuowanej

**)

**)

Z działalności zaniechanej
Zysk (strata) rozwodniony na udział ogółem**)

*)

Według stanu na dzień 30.09.2016 oraz 30.06.2016 kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział wspólnikom przysługiwało 17 000 szt. akcji.
**)

Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.

25.2 Zysk (strata) i średnia ważona liczba udziałów wykorzystana do obliczenia zysku (straty)
podstawowego na udział:
od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 30.09.2016
PLN
PLN
Zysk (strata) za rok obrotowy przypadający
udziałowcom jednostki dominującej
Inne - udziałom niedającym kontroli
-

Zysk (strata) wykorzystany do obliczenia
podstawowego zysku (straty) przypadającego na
udział ogółem

-
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od 01.01.2017 od 01.01.2016 do
do 30.09.2017
30.09.2016
PLN
PLN
Średnia ważona liczba udziałów wykorzystana do
obliczenia rozwodnionego zysku (straty) na udział *)
Średnia ważona liczba udziałów wykorzystana do
obliczenia rozwodnionego zysku (straty) na udział **)

11 670 000

590

11 670 000

10 030 000

*)

Według stanu na dzień 30.09.2016 roku kapitał podstawowy Spółki składał się z 590 udziałów. W dniu 04.01.2017 roku Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, zarejestrował przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W zamian za 1 udział dotychczasowym wspólnikom przysługiwało 17 000 szt. akcji.
**)

Po uwzględnieniu stosunku wymiany udziałów na akcje.

26. Aktywa i zobowiązania warunkowe
26.1 Aktywa warunkowe
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
26.2 Zobowiązania warunkowe
Umowa cesji wierzytelności
27 października 2015 roku Spółka podpisała umowę cesji wierzytelności z Trimen Chemicals S.A. Umowa
obejmowała przeniesienie na Spółkę praw do należności Institute Drug Discovery na rzecz Trimen Chemicals SA w
kwocie 200 000 USD. W zamian Spółka zobowiązała się w przypadku sprzedaży programu AMCase do wypłaty na
rzecz Trimen Chemicals S.A. kwoty 160 000 USD (wartość ściagniętych wierzytelności) powiększonej o 5% w skali
rocznej liczonej w okresie od dokonania cesji praw do wierzytelności a datą uzyskania przychodu z tytułu
sprzedaży licencji lub praw do programu AMCase przez Spółkę.
Przy założeniu realizacji założeń z umowy na datę niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
Spółka szacuje zobowiązanie warunkowe wobec Trimen Chemicals SA na 178 tys. USD.
I Program Motywacyjny
Spółka przyjęła I Program Motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu
kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów
subskrypcyjnych („I Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło I Program Motywacyjny na lata 2017-2020. I Program Motywacyjny zakłada zaoferowanie wybranym,
wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycia
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych
imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach I Programu
Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym,
jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów
subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej
0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie,
natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane wyłącznie za wkłady
pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
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Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w
dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje
zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą
uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E będą miały prawo wykonać przysługujące im prawa z
tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Spółka szacuje, że łączny koszt programu motywacyjnego będzie wynosił 6.764 tys. PLN.
II Program Motywacyjny
Spółka przyjęła II Program Motywacyjny, którego podstawowe zasady określa uchwała nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu
kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów
subskrypcyjnych („II Program Motywacyjny”). Na mocy powyższej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło Program Motywacyjny na lata 2019-2022. II Program Motywacyjny zakłada zaoferowanie wybranym,
wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycia
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na
okaziciela Serii G. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii B przyznawanych w ramach II Programu
Motywacyjnego uzależniona będzie między innymi od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w
stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób oraz
uzyskanie przez osobę uprawnioną pozytywnej oceny rocznej. Emisja warrantów subskrypcyjnych została
uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW.
Na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
3.900 PLN poprzez emisję nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej serii G, o wartości nominalnej
0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie,
natomiast cena emisyjna akcji serii G będzie równa cenie po jakiej akcje będą oferowane w ramach pierwszej
publicznej oferty Spółki, a która to cena emisyjna z początkiem każdego kolejnego kwartału będzie wzrastała o
2% dla Akcji obejmowanych w kolejnych kwartałach. Wzrost ceny emisyjnej będzie dokonywany do końca
ostatniego kwartału obowiązywania Programu. Akcje serii G będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.
Akcje serii G, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w
dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje
zostały wydane. Akcje Serii G zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą
uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii G będą miały prawo wykonać przysługujące im prawa z
tytułu warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Spółka szacuje, że przy założeniu rocznego 15% wzrostu ceny akcji, koszt II Programu Motywacyjnego będzie
wynosił 3.004 tys. PLN.
W przypadku ziszczenia się m.in. warunku dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Programy Motywacyjne będą wyceniane
zgodnie z postanowieniami MSSF 2 „Płatności w formie akcji.
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Umowy inwestycyjne
Umowa inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2013 r.
Spółka zawarła umowę o dofinansowanie z inwestorami prywatnymi: New Europe Ventures LLC spółką
utworzoną i działającą zgodnie z prawem Stanu Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, Piotrem Jeleńskim, Rafałem
Janczyk oraz Tomaszem Mularczyk. W wyniku tzw. pierwszej rundy finasowania Spółka pozyskała dofinansowanie
na prowadzenie dalszej działalności w wysokości 3.450.000 złotych. Umowa zawiera standardowe postanowienia
dotyczące zobowiązania inwestorów do przekazania dofinansowania na prowadzenie dalszej działalności
badawczej Spółki w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Ponadto w
umowie Spółka zobowiązała się, że na wypadek emisji dłużnych papierów wartościowych, sprzedaży lub
obciążenia przysługujących jej praw własności intelektualnych lub zaciągnięcia dodatkowego zadłużenia
konieczne będzie uzyskanie zgody inwestorów. W umowie zawarto również postanowienia dotyczące zawarcia w
przyszłości umów opcji kupna z kluczowymi pracownikami Spółki, opcji kupna dla Spółki na wypadek opuszczenia
Spółki przez kluczowych pracowników oraz postanowienia ograniczające prawo zbycia proporcjonalnej liczby
udziałów przez wspólników przez okres 4 lat.
Umowa inwestycyjna z dnia 17 grudnia 2014 r.
Umowa zastąpiła postanowienia umowy o dofinansowanie z dnia 17 grudnia 2013 r. Na podstawie zawartej
umowy inwestor instytucjonalny zobowiązał się do wpłaty 10.250.000 złotych w zamian za objęcie 205
nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Pozostałe 45 nowoutworzonych udziałów
zostało przeznaczone do objęcia przez inwestorów prywatnych: Rafał Janczyk, New Europe Venture LLC, którzy
brali udział w poprzedniej, pierwszej rundzie finansowania oraz wspólnikom i pracownikom Spółki. Zgodnie z
umową wspólnicy Spółki zobowiązali się do zawarcia w przyszłości umów opcji kupna udziałów z kluczowymi
pracownikami Spółki do 31 grudnia 2018 r.. Ponadto na podstawie zawartej umowy strony postanowiły powołać
radę nadzorczą w Spółce.
W dniu 25 stycznia 2017 r. został zawarty aneks do umowy na podstawie którego strony umowy o
dofinansowanie oraz akcjonariusze Spółki oraz nowi inwestorzy zawarli kolejną umowę o dofinansowanie. Na
podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii C i D, przyjęcia Planu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz uprzywilejowania w
zakresie prawa głosu wybranych akcji serii B. Zgodnie z postanowieniami umowy akcje serii C miały zostać
zaoferowane do objęcia przez kluczowych członków Spółki, podczas gdy akcje serii D miały zostać zaoferowane do
objęcia przez akcjonariuszy Spółki oraz nowych inwestorów. W umowie zastrzeżono opcję kupna akcji na rzecz
Spółki na wypadek opuszczenia Spółki przez kluczowych członków Spółki. Ponadto w umowie zastrzeżono
ograniczenie zbywania akcji serii C i D przed wejściem Spółki na giełdę, chyba że nie nastąpi to przed 31 grudnia
2018 r.
Postanowienia umów inwestycyjnych wygasają z momentem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka szacuje zobowiązanie warunkowe z tego tytułu na 0
PLN.
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27. Wynagrodzenie firmy audytorskiej

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 30.09.2016
PLN
PLN
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania
finansowego
Inne usługi atestacyjne
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi

-

-

28. Segmenty operacyjne
28.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
Zgodnie z MSSF 8 Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące jednego
segmentu operacyjnego.
Danym segmentem operacyjnym jest działalność w zakresie Innowacji. Emitent prowadzi prace badawczorozwojowe, w których koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych, małocząsteczkowych związków
chemicznych o działaniu farmakologicznym, które w dalszym etapie procesu rozwoju nowych leków są
przeznaczone do komercjalizacji.

28.2 Przychody i wyniki segmentów

I segment - Innowacje, w tym:
przychody na rzecz klientów zewnętrznych
przychody z dotacji
pozostałe przychody operacyjne

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 30.09.2016
PLN
PLN
4 500
5 600
916 160
771 716
144 054
320 717
1 064 714
1 098 033

Koszty

I segment - Innowacje, w tym:
alokowane koszty administracji
centralnej, wynagrodzeń Zarządu i
koszty sprzedaży

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 30.09.2016
PLN
PLN

2 026 257

1 857 724

Stan na
30.09.2017
PLN
32 537 564

Stan na
31.12.2016
PLN
15 515 018

28.3 Aktywa i zobowiązania segmentów
Aktywa segmentów

I segment - Innowacje
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Zobowiązania segmentów

I segment - Innowacje

Stan na
30.09.2017
PLN
2 407 924

Stan na
31.12.2016
PLN
2 507 735

28.4 Pozostałe informacje o segmentach
Amortyzacja

I segment - Innowacje

od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 30.09.2017 do 30.09.2016
PLN
PLN
46 019
60 154

28.5 Informacje o wiodących klientach
Nie dotyczy
29. Zapasy
Nie dotyczy
30. Usługi długoterminowe
Nie dotyczy
31. Długoterminowe oraz krótkoterminowe kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania

31.1 Podsumowanie umów kredytowych

W okresie objętym skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniem finansowym zagadnienie nie wystąpiło.
W dniu 19.04.2016 roku Spółka otrzymała pożyczkę od Szumowski Investments Sp. z o.o. w kwocie
1.000.000 PLN.
Pożyczka została spłacona dnia 24.05.2016 roku wraz z naliczonymi odsetkami, tj. łącznie 1.001.917,81 PLN.

31.2 Naruszenie postanowień umowy kredytowej

Nie dotyczy
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32. Instrumenty finansowe
32.1 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Spółka zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy
jednoczesnej maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
W Spółce dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej i poziomu oraz struktury czasowej
zobowiązań W ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi
jego kategoriami. Głównymi składnikami podlegającymi ww. analizie są:
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty – ujawnione w nocie 12,
• kapitał, w tym, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany – ujawnione w nocie 13.

Na Grupę nie są nałożone zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1
Kodeksu Spółek Handlowych, któremu podlega Jednostka Dominująca, na pokrycie straty należy utworzyć
kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten
nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków
zatrzymanych) nie jest dostępna do dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy.

Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych
Spółka okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału
oraz rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.

Zadłużenie *)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty**)
Zadłużenie netto***)
Kapitał własny ****)
Stosunek zadłużenia netto do kapitału
własnego*****)
*)

Stan na 30.09.2017
PLN
2 407 924
14 269 446
(11 861 522)
30 129 639

Stan na 31.12.2016
PLN
2 507 735
2 526 476
(18 741)
13 007 283

Stan na 30.09.2016
PLN
2 186 796
4 604 639
(2 417 844)
14 764 958

(39,4%)

(0,1%)

(16,4%)

Zadłużenie rozumiane jest jako zadłużenie długo- i krótkoterminowe

**)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują między innymi otrzymane przez Spółkę dotacje.

***)

Wskaźnik zadłużenia netto przyjął wartość ujemną ze względu na nadwyżkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (w tym pochodzących z
otrzymanych dotacji) nad zobowiązaniami długo i krótkoterminowymi.
****)

Kapitał własny obejmuje kapitał wykazany w sprawozdaniu z pozycji finansowej

*****)

Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego przyjął wartość ujemną ze względu na ujemną wartość zadłużenia netto.
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32.2 Kategorie instrumentów finansowych
32.2.1 Kategorie instrumentów finansowych

Aktywa finansowe
(dane w PLN)
Długoterminowe
Należności z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
finansowe
Razem:

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Wyceniane według wartości godziwej przez wynik

Stan na
30.09.2017

Stan na
31.12.2016

Stan na
30.09.2016 Stan na 30.09.2017

Stan na
31.12.2016

Stan na
30.09.2016 Nr noty

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

nie wystąpiły

-

-

-

-

-

-

Krótkoterminowe

Należności z tytułu
dostaw i usług

-

-

-

24 382

1 867

7 500

10

Pozostałe należności

-

-

-

1 049 088

465 657

248 728

10

Pozostałe aktywa
finansowe

-

-

-

-

-

-

Razem:

-

-

-

1 073 470

467 524

256 227

nie wystąpiły

Spółka posiada w aktywach finansowych tylko składniki, które są wycenianie wg zamortyzowanego kosztu zgodnie z wymogami
MSSF 9 instrumenty finansowe.
Spółka dokonuje wyceny należności krótkoterminowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe według uproszczonej metody,
ponieważ:
- nie zawierają istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15 Przychody, czyli nie istnieje
istotny komponent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia,
- istnieje oczekiwanie, że należności zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok.
Według metody uproszczonej oczekiwane straty kredytowe są szacowane na podstawie danych historycznych. W poprzednich
latach Spółka nie tworzyła odpisów na należności krótkoterminowe, w efekcie tej analizy nie wprowadzono dodatkowych
rezerw na oczekiwane straty kredytowe.
Stan na
30.09.2017
PLN
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

14 269 446

Stan na
31.12.2016
PLN
2 526 476

Stan na
30.09.2016
PLN Nr noty
4 604 639

12
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Wyceniane według wartości godziwej przez
wynik

Zobowiązania
finansowe

Stan na
30.09.2017

(dane w PLN)

Stan na
31.12.2016

Wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Stan na
30.09.2016 Stan na 30.09.2017

Stan na
31.12.2016

Stan na
30.09.2016 Nr noty

Długoterminowe

Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

nie wystąpiły

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
Pozostałe
zobowiązania
Pozostałe
zobowiązania
finansowe

-

-

-

1 438 985

1 132 648

314 918

14

-

-

-

324 979

219 442

267 659

14

-

-

-

-

-

-

Razem:

-

-

-

1 763 964

1 352 090

582 576

Pozostałe
zobowiązania
Pozostałe
zobowiązania
finansowe
Razem:
Krótkoterminowe

nie wystąpiły

Zobowiązania finansowe są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu.
32.2.2 Zyski (straty) z instrumentów finansowych

Wyceniane według wartości Wyceniane w zamortyzowanym
godziwej przez wynik
koszcie
Aktywa finansowe
(dane w PLN)

Za okres od
Za okres od
01.01.2017 do 01.01.2016 do
30.09.2017
30.09.2016

Za okres od
01.01.2017 do
30.09.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.09.2016 Nr noty

Przychody z tytułu dywidend

-

-

-

-

21

Przychody z tytułu odsetek

-

-

47 665

35 224

21
22

Koszty z tytułu odsetek

-

-

435

4 927

Razem:

-

-

47 230

30 297

32.3 Cele zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka rozpoznaje następujące rodzaje ryzyka:
- ryzyko rynkowe, na które składa się między innymi:
- ryzyko walutowe - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków
pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut;
- ryzyko stopy procentowej - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków
pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych;
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- inne ryzyka cenowe – to ryzyka, które powstają, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe
przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych (inne
niż wynikające z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie od tego czy zmiany te spowodowane
są czynnikami charakterystycznymi dla poszczególnych instrumentów finansowych lub dla ich emitenta, czy też
czynnikami odnoszącymi się do wszystkich podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na
rynku.
Grupa nie korzysta z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe. Grupa nie jest narażona na
inne ryzyko cenowe.
Ryzyko kredytowe - ryzyko, że jedna ze stron instrumentu finansowego, nie wywiązując się ze swoich zobowiązań,
spowoduje poniesienie strat finansowych przez drugą ze stron.
Ryzyko płynności – ryzyko, że Spółka napotka trudności w wywiązaniu się z obowiązków związanych ze
zobowiązaniami finansowymi, których rozliczenie następuje poprzez dostarczenie środków pieniężnych lub innego
rodzaju aktywów finansowych.
Ryzyka kredytowe, płynności oraz rynkowe (obejmujące przede wszystkim ryzyko walutowe i stopy procentowej)
powstają w procesie działalności operacyjnej Grupy. Celem zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie jest
zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy procentowe.
32.4 Zarządzanie ryzykiem walutowym
Grupa zawiera określone transakcje denominowane w walutach obcych. W związku z tym pojawia się ryzyko wahań
kursów walut. W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 roku, 30 września 2016 roku oraz 12 miesięcy
zakończonych 31 grudnia 2016 roku ryzyko kursowe obejmowało jedynie ryzyko związane z istnieniem sald na
rachunkach bankowych, należności i zobowiązań handlowych wyrażonych w walutach obcych, których wartości
przedstawiały się następująco:

Waluta EUR
Waluta GBP
Waluta USD

Aktywa
Stan na
Stan na
Stan na
30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
308
5 318
59 097
122
40
139
51 344
22 925
55 725

Zobowiązania
Stan na
Stan na
Stan na
30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
191 445
13 665
14 087
63 733
9 218
976
4 308
18 113

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
W ocenie zarządu jednostki dominującej prawdopodobne zmiany kursów walutowych o +/-10% wpłynęłyby na wyniki
Grupy kapitałowej w następujących wartościach:
Stan na 30.09.2017
PLN
Wpływ na
aktywa
Wzrost kursu walutowego o 10%
Spadek kursu walutowego o 10%

Wpływ na
zobowiązania

Stan na 31.12.2016
PLN
Wpływ na
aktywa

Wpływ na
zobowiązania

Stan na 30.09.2016
PLN
Wpływ na Wpływ na zobowiąaktywa
zania

18 943

82 852

11 954

40 633

47 039

17 664

(18 943)

(82 852)

(11 954)

(40 633)

(47 039)

(17 664)
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32.5 Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych w związku z następującymi aktywami i zobowiązaniami
finansowymi:

Stan na
30.09.2017
PLN
Aktywa Finansowe
Środki pieniężne nieoprocentowane 3 640 611
Środki pieniężne oprocentowane 10 628 834
14 269 446

Stan na
Stan na
31.12.2016 30.09.2016
PLN
PLN
1 226 641 4 604 639
1 299 835
0
2 526 476 4 604 639

Stan na
30.09.2017
PLN
Zobowiązania finansowe
kredyty i pożyczki
inne
-

Stan na
Stan na
31.12.2016 30.09.2016
PLN
PLN
-

Analiza wrażliwości na ryzyko stóp procentowych
W ocenie zarządu jednostki dominującej prawdopodobne zmiany kursów stóp pocentowych o +/-1% w skali roku
wpłynęłyby na wyniki Grupy kapitałowej w następujących wartościach:

Stan na
30.09.2017
PLN
Wzrost oprocentowania o 1%
106 288
Spadek oprocentowania o 1% (106 288)

Stan na
Stan na
31.12.2016 30.09.2016
PLN
PLN
12 998
(12 998)
-

Na dzień sprawozdawczy Grupa posiada nadwyżkę wrażliwych na zmiany stopy procentowej aktywów nad pasywami
w postaci oprocentowanych lokat bankowych (dodatnia luka odsetkowa). Jest to związane z brakiem
oprocentowanych zobowiązań finansowych.
32.6 Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co oznacza, iż
strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami kontraktu. Grupa w
chwili obecnej nie generuje przychodów ze sprzedaży, co ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe. Jednakże Grupa
stosując metodykę opartą na systemie prostych wag ryzyka (Bazylea) ma następującą ekspozycję na ryzyko
kredytowe:
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Stan na
Stan na
Stan na
30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
PLN
PLN
PLN
Należności z
tytułu dostaw i
usług
Pozostałe
należności, w
tym należnosci
od Skarbu
Państwa ( m.in.
VAT)
Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty

Stan na
Stan na
30.09.2017 31.12.2016
wagi ryzyka
PLN
PLN

Stan na
30.09.2016
PLN

24 382

1 867

7 500

100%

24 382

1 867

7 500

1 049 088

465 657

248 728

100%

1 049 088

465 657

248 728

14 269 446
15 342 916

2 526 476
2 994 000

4 604 639
4 860 867

20%

2 853 889
3 927 359

505 295
972 819

920 928
1 177 155

32.7 Zarządzanie ryzykiem płynności
Grupa zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału, rozliczając na bieżąco przyznane
dotacje, pozyskując nowe granty oraz inwestorów zewnętrznych. Zarząd na bieżąco monitoruje przepływy pieniężne
oraz profile wymagalności aktywów i zobowiązań finansowych. Poniższe tabele przedstawiają informacje o
terminach umownej wymagalności zobowiązań finansowych. Tabele te opracowano na podstawie
niezdyskontowanych przepływów pieniężnych zobowiązań finansowych, uszeregowanych według najwcześniejszego
możliwego wymaganego terminu płatności ustalonego dla Grupy. Tabela obejmuje zarówno przepływy pieniężne
związane z odsetkami, jak i kapitałem.

Stan na
30.09.2017
PLN
Aktywa finansowe 15 342 916
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

1 073 470

467 524

256 227

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty*)

14 269 446

2 526 476

4 604 639

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Ekspozycja na ryzyko płynności**)
*)

Stan na
Stan na
31.12.2016 30.09.2016
PLN
PLN
2 994 000 4 860 867

1 763 964
1 438 985
324 979
-

1 352 090
1 132 648
219 442
-

(13 578 952)

(1 641 910)

582 576
314 918
267 659
(4 278 290)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują między innymi otrzymane przez Spółkę dotacje.

**)

Ekspozycja na ryzyko płynności przyjęła wartość ujemną ze względu na nadwyżkę aktywów finansowych (w tym środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
pochodzących z otrzymanych dotacji) nad zobowiązaniami finansowymi.
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Na dzień bilansowy 30.09.2017 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach terminów
wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
zobowiązani

Krótkoterminowe
pow. 3
do 3 m-cy
do 12m-cy

Wartość
bilansowa

Razem
krótkoterminowe

1 438 985

1 437 711

1 275

1 438 986

324 979

324 979

-

324 979

-

-

-

-

Długoterminowe
1 do 5 lat
-

powyżej 5 lat
-

Razem długoterminowe
-

Na dzień bilansowy 31.12.2016 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach terminów
wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)

Wartość
bilansowa

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

1 132 648
219 442
-

Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Krótkoterminowe
pow. 3
do 3 m-cy
do 12m-cy
1 132 608
40
219 442
-

Długoterminowe
1 do 5 lat powyżej 5 lat
-

Razem
krótkoterminowe
1 132 648
219 442
-

Razem długoterminowe
-

Na dzień bilansowy 30.09.2016 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach temrinów
wymagalności:
Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Rodzaj zobowiązania
(dane w PLN)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Krótkoterminowe

Wartość
bilansowa

do 3 m-cy

314 918
267 659
-

313 317
267 659
-

Długoterminowe
1 do 5 lat
-

powyżej 5 lat
-
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pow. 3
do 12m-cy
1 601
-

Razem
krótkoterminowe
314 918
267 659
-

Razem długoterminowe
-
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33. Kursy walutowe

EUR / PLN
USD / PLN
GBP / PLN

Stan na Stan na
30.09.2017 31.12.2
4,3091 4,4240
3,6519 4,1793
4,8842 5,1445

Stan na
30.09.2016
4,3120
3,8558
4,9962

34. Połączenie Spółek handlowych
Nie dotyczy
35. Zbycie działalności
Nie dotyczy
36. Transakcje niepieniężne
Nie dotyczy
37. Przeciętne zatrudnienie w Grupie

Pracownicy administracyjni
Pracownicy naukowi

Stan na
30.09.2017
8
58
66

Stan na
30.09.2016
7
47
54

38. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego niewymienione w innych częściach skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

Nie dotyczy
39. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy
40. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy
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41. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Spółce zostały przyznane następujące dotacje:

Tytuł projektu
Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku
kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresie
przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych
do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu
akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.
Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do
zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej.

Wartość
projektu
PLN
1 813 020

Rekomendowane
dofinansowanie
PLN
722 700

Data decyzji
27.10.2017

39 996 795

29 565 449

20.10.2017

173 430

109 972

19.10.2017

Zwiększenie atrakcyjności i wartości rynkowej kandydata na
lek, związku OATD-01, poprzez przygotowanie do złożenia do
Europejskiej Agencji Leków aplikacji o przyznanie statusu leku
sierocego w terapii rzadkich chorób układu oddechowego
stanowiących niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie.

Jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. dokonała wkładu pieniężnego w listopadzie 2017 roku
w kwocie 15 000 USD co stanowi 52 914 PLN do spółki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC. Ponadto w
grudniu 2017 roku jednostka dominująca OncoArendi Therapeutics S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej
OncoArendi Therapeutics LLC w kwocie 50 000 USD co stanowi 176 845 PLN oprocentowanej 5,25% w skali
roku płatnej do 28.02.2018 roku. Pożyczka wraz z odsetkami została uregulowana w terminie.
Nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym poza ujawnionymi powyżej.
42. Informacje dotyczące sprawozdań finansowych jednostki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC.
Sprawozdania finansowe jednostki zależnej OncoArendi Therapeutics LLC za okres objęty niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie podlegają obowiązkowi przeglądu przez niezależnego
biegłego rewidenta.
Suma bilansowa pochodząca ze śródrocznego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics LLC
stanowi:
- 0,57% sumy bilansowej śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej
na dzień 30.09.2017,
- 0,24% sumy bilansowej śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej
na dzień 31.12.2016.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej pochodzące ze sprawozdania finansowego OncoArendi
Therapeutics LLC za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 stanowią 12.06% przychodów z podstawowej
działalności operacyjnej Jednostki dominującej w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
za ten sam okres.

Marcin Jan Szumowski
Prezes Zarządu

Sławomir Piotr Broniarek
Członek Zarządu

Stanisław Wiesław Pikul
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 8. marca 2018 roku
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A.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

A-1

1.

Aktualnie obowiązujący Statut Spółki.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
§ 1.

1.

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna.

2.

Spółka może używać w obrocie firmy w skróconej wersji: OncoArendi Therapeutics S.A.

3.

Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działała pod firmą
OncoArendi Therapeutics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.

Siedzibą spółki jest Warszawa.

5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

6.

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

7.

Spółka może tworzyć własne oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady w kraju i za granicą, a także
uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.
§ 2.

1.

Przedmiotem działalności Spółki będzie działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD
2007) kodami, powołanymi niżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:
1)

produkcja barwników i pigmentów - (PKD 20.12.Z), produkcja pozostałych podstawowych
chemikaliów nieorganicznych - (PKD 20.13.Z),

2)

produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - (PKD 20.14.Z),

3)

produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - (PKD
20.59.Z),

4)

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych - (PKD 21.10.Z),

5)

produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - (PKD 21.20.Z),

6)

sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - (PKD 46.75.Z),

7)

sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - (PKD 46.76.Z),

8)

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach - (PKD 47.41.Z),

9)

sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - (PKD
47.79.Z),

10)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

11)

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - (PKD 58.29.Z),

12)

działalność związana z oprogramowaniem - (PKD 62.01.Z),

13)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - (PKD 62.02.Z),

14)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

15)

pozostałe formy udzielania kredytów - (PKD 64.92.Z),

16)

pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - (PKD 64.99.Z),

17)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (PKD 68.10.Z),

18)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - (PKD 68.20.Z),

19)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - (PKD 68.31.Z),
Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
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20)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - (PKD 68.32.Z), pozostałe badania i
analizy techniczne - (PKD 71.20.B),

21)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - (PKD 72.11.Z),

22)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych - (PKD 72.19.Z),

23)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody,
zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub
prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody
lub koncesji.
§ 3.

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.700,00 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset) i dzieli się na
11.670.000,00 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości
nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, z czego:
1)

1.360.000 (milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o
numerach od A1 do A1360000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii
A przyznaje się dwa głosy.

2)

8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii B
pierwszej emisji o numerach od B1 do B8670000, z których 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy)
akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od B8500001
do B8670000 przyznaje się dwa głosy.

3)

340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) stanowi akcje zwykłe serii C drugiej emisji o numerach
od C1 do C340000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii C przyznaje
się dwa głosy.

4)

1.300.000 (milion trzysta tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii D drugiej emisji o numerach od
D1 do D1.300.000.

2.

Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A i B pierwszej emisji został pokryty w wyniku
przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą
OncoArendi Therapeutics sp. z o.o.

3.

Akcje serii A i B pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 17.000
(siedemnaście tysięcy) akcji Spółki w zamian za 1 (jeden) udział spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością działającej pod firmą OncoArendi Therapeutics sp. z o.o.

4.

Akcje serii A i B pierwszej emisji zostały przyznane akcjonariuszom w następujący sposób:
1)

Adamowi Gołębiowskiemu przyznano 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji serii A pierwszej
emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.060,00
zł (trzy tysiące sześćdziesiąt złotych) oraz 476.000 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji
serii B pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 4.760,00 zł (cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych);

2)

Jakubowi Gołąbowi przyznano 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji o
wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.060,00 zł (trzy
tysiące sześćdziesiąt złotych) oraz 476.000 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii B
pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 4.760,00 zł (cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych);

3)

Stanisławowi Pikulowi przyznano 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.060,00 zł
(trzy tysiące sześćdziesiąt złotych) oraz 476.000 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji
serii B pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 4.760,00 zł (cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych);
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4)

Szumowski Investments Sp. z o.o. przyznano 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii A pierwszej
emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.020,00
zł (tysiąc dwadzieścia złotych) oraz 1.003,000 (jeden milion trzy tysiące) akcji serii B pierwszej
emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej
10.030,00 zł (dziesięć tysięcy trzydzieści złotych);

5)

Jackowi Olczakowi przyznano 119.000 (sto dziewiętnaście tysięcy) akcji serii A pierwszej
emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.190,00
zł (tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych) oraz 238.000 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy) akcji
serii B pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 2.380,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych);

6)

Przemysławowi Pilaszek przyznano 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii A pierwszej emisji o
wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.020,00 zł
(tysiąc dwadzieścia złotych) oraz 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji serii B pierwszej emisji
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.060,00 z
(trzy tysiące sześćdziesiąt złotych);

7)

Witoldowi Mozga przyznano 119.000 (sto dziewiętnaście tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.190,00 zł
(tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych) oraz 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji serii B
pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 1.360,00 zł (tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych);

8)

New Europe Ventures LLC przyznano 714.000 (siedemset czternaście tysięcy) akcji serii B
pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 7.140,00 zł (siedem tysięcy sto czterdzieści złotych);

9)

Piotrowi Jeleńskiemu przyznano 561.000 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii B
pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 5.610,00 zł (pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych);

10)

Rafałowi Janczyk przyznano 476.000 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii B
pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 4.760,00 zł (cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych);

11)

Tomaszowi Mularczykowi przyznano 238.000 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii B
pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości
nominalnej 2.380,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych);

12)

„IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych” przyznano 3.485.000 (trzy miliony czterysta
osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden
grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset
pięćdziesiąt złotych);

13)

Karolinie Dzwonek przyznano 51.000 (pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii B pierwszej emisji
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 510,00 zł
(pięćset dziesięć złotych);

14)

Marcie Borkowskiej przyznano 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji serii B pierwszej emisji
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 340,00 zł
(trzysta czterdzieści złotych).

Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
zgodnie z zasadami określonym w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody
wszystkich członków Rady Nadzorczej wyrażonej w formie jednomyślnie przyjętej uchwały.
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§ 31.
1.

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.600 zł (trzy tysiące sześćset) złotych i
dzieli się na 360 000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości
nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

2.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii E
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r.

3.

Uprawnionymi do objęcia akcji E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
§ 4.

1.

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji
(prawo poboru).

2.

Walne Zgromadzenie Spółki może większością 4/5 głosów zdecydować o pozbawieniu akcjonariuszy
prawa poboru w całości lub w części. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia
walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

3.

Ustęp 2 nie ma zastosowania, gdy:
1)

uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale;

2)

uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im
akcji. Objęcie akcji przez subemitenta może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. Zawarcie
umowy z subemitentem umowy wymaga zgody walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie
podejmuje uchwałę na wniosek zarządu zaopiniowany przez radę nadzorczą. Uchwała walnego
zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie nadzorczej.
§ 5.

1.

Zbycie osobom spoza grona akcjonariuszy bądź obciążenie (w tym w szczególności zastawienie) akcji
na rzecz takich osób wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Walne
Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w tym postanowieniu większością 2/3
głosów oddanych.

2.

Akcjonariusze nie odmówią zgody na zbycie akcji (tzn. będą głosować za uchwałą zezwalającą na zbycie
akcji), chyba że:

3.

1)

takie zbycie dokonywane byłoby w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego paragrafu
Statutu Spółki lub

2)

takie zbycie dokonywane byłoby w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej
z dnia 17 grudnia 2014 r. (ze zm.) - „Umowa Inwestycyjna”, której stronami są akcjonariusze
wymienieni w § 3 ust. 4 powyżej, lub

3)

Nabywca jakiejkolwiek z akcji Spółki nie złoży najpóźniej 7 dni przed datą Walnego
Zgromadzenia nieodwołalnego pisemnego oświadczenia skierowanego do wszystkich stron
Umowy Inwestycyjnej o przystąpieniu do Umowy Inwestycyjnej, które będzie wiążące, co do
tego przystąpienia, pod warunkiem, że nabycie akcji dojdzie do skutku.

Zgoda, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagana w przypadku akcjonariuszy, jeżeli:
1)

zbycie ma być dokonane na rzecz jednostki, nad którą akcjonariusz sprawuje kontrolę, podmiotu
zależnego od akcjonariusza lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego wobec
akcjonariusza, a także na rzecz osób wymienionych w art. 87 ust. 4 pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 –
dalej „ustawa o ofercie”); oraz
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2)

4.

nabywca złoży Spółce przed dniem nabycia akcji nieodwołalne pisemne oświadczenie o
przystąpieniu do Umowy Inwestycyjnej, które będzie wiążące, co do tego przystąpienia, pod
warunkiem, że nabycie akcji dojdzie do skutku.

Pojęcia „podmiotu zależnego” oraz „podmiotu dominującego”, o których mowa w ust. 3 mają znaczenie
nadane im przez przepisy ustawy o ofercie. W przypadku akcjonariusza będącego funduszem
inwestycyjnym przez „podmiot zależny” rozumie się także:
1)

podmiot zależny od podmiotu pośrednio posiadającego większość głosów na zgromadzeniu
inwestorów takiego akcjonariusza lub

2)

inny fundusz inwestycyjny, w którym podmiot pośrednio posiadający większość głosów na
zgromadzeniu inwestorów takiego akcjonariusza także ma większość głosów na zgromadzeniu
inwestorów.

5.

W przypadku planowanego zbycia akcji przez któregokolwiek z akcjonariuszy, z wyłączeniem sytuacji
opisanych zbycia akcji opisanych w ust. 3 i 4, w których nie jest wymagana zgoda Walnego
Zgromadzenia Wspólników, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia
przedmiotowych akcji („Prawo Pierwszeństwa”) za cenę odpowiadającą cenie, po której akcje zbywane
są przez zbywającego je akcjonariusza. W przypadku, gdy zbycie nastąpić ma w ramach transakcji innej,
aniżeli sprzedaż akcji, Prawo Pierwszeństwa wykonywane jest po cenie ustalonej na podstawie wyceny
akcji przygotowanej przez biegłego zaangażowanego przez Spółkę, uprzednio zaakceptowanego przez
Walne Zgromadzenie Spółki większością 2/3 głosów oddanych.

6.

Mocą uchwały Walnego Zgromadzenia - akcja w Spółce może być umorzona za zgodą akcjonariusza w
drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

7.

Z zastrzeżeniem § 5 ust 3 powyżej, zbycie oraz inne rozporządzenie akcją w kapitale zakładowym Spółki
dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego § 5 będzie bezskuteczne wobec Spółki i pozostałych
akcjonariuszy.
§ 6.

1.

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i
przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.

Zysk przypadający akcjonariuszom dzieli się w stosunku do ich akcji.
§ 7.

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza.
§ 8.
1.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

2.

Walne Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego, a przedmiotem jego obrad jest co najmniej rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały
o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków.

3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek
akcjonariusza posiadającego, co najmniej 5% akcji Spółki lub grupy akcjonariuszy posiadających łącznie
co najmniej 5% akcji Spółki.

4.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek
handlowych i Statucie Spółki, także tworzenie funduszy celowych i decydowanie o przeznaczeniu na nie
odpisów z zysku lub z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu
spółek handlowych lub postanowienia tego aktu nie stanowią inaczej.

6.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy wymaga większości trzech czwartych
głosów.
§ 9.
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1.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2.

Do dokonywania czynności prawych i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy
członek zarządu spółki samodzielnie.

3.

Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, które dotyczą umów lub
transakcji, których kwota przekracza w całkowitym okresie ich trwania 500.000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych) upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie lub dwóch członków Zarządu
Spółki łącznie lub członek Zarządu Spółki wraz z prokurentem.

4.

Nie później niż do dnia 15 grudnia każdego roku Zarząd przygotuje oraz przedstawi Radzie Nadzorczej
strategię i ramowy biznes plan na następny rok finansowy, obejmujący szacunkowy budżet oraz
strategiczne przedsięwzięcia w zakresie działań Spółki planowanych w następnym roku finansowym.
Ramowy biznes plan, o którym mowa powyżej, będzie podlegał aktualizacji na podstawie danych z
zakończonego roku obrotowego, niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni
rok obrotowy, nie później niż, do dnia 31 marca roku następnego. Ramowy biznes plan traktuje się jako
zaakceptowany jeśli zaakceptuje go Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów.

5.

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na czas
nieokreślony; wygaśnięcie mandatów członków zarządu następuje jedynie wskutek ich śmierci,
rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania uchwałą Rady Nadzorczej bądź wskutek utraty prawa pełnienia
funkcji, w związku z art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

6.

Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce także na podstawie umowy o pracę.

7.

Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

8.

Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków
Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać
posiedzenie w terminie wskazanym przez wnioskodawcę. W razie nie zwołania posiedzenia zgodnie z
wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.

9.

Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają
uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały
odpowiedniego do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

10.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga
głos Prezesa Zarządu.

11.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszelkich sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 10.

1.

Rada Nadzorcza składa się minimum z 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż 5 (pięciu) członków
powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne
Zgromadzenie.

2.

Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie w granicach wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż każdy akcjonariusz lub grupa
akcjonariuszy posiadający lub posiadająca akcje stanowiące co najmniej 20% łącznej liczby akcji Spółki
uprawniony lub uprawniona będzie do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady
Nadzorczej. Każdy z akcjonariuszy może być członkiem więcej niż jednej grupy, o której mowa powyżej.
Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze swojego grona w formie uchwały.

3.

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym lub
w miarę potrzeby częściej.
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6.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa liczby jej
członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Posiedzenie Rady Nadzorczej
zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej czternaście dni przed
planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (email) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba
że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania
powyższego czternastodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady
Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem
poczty elektronicznej.

7.

Rada Nadzorcza, o ile co innego nie wynika z niniejszego statutu, podejmuje uchwały bezwzględną
większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos
decydujący należy do Przewodniczącego.

8.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są
protokołowane.

9.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388
Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni
o treści projektu uchwały.

10.

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.

11.

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady
Nadzorczej należy w szczególności:
1)

wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółki;

2)

weryfikacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz
weryfikacja sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i
pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych
czynności;

3)

opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne
Zgromadzenie;

4)

zatwierdzanie działań Zarządu opisanych w Par 11, punkt 1 i 2;

5)

zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, o którym mowa w Par 9 pkt 4 wraz ze strategią rozwoju
Spółki na następny rok obrotowy;

6)

ustalanie jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

7)

wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub
zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

8)

wyrażanie zgody na czynności określone w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, uchwalonego w dniu 25 stycznia 2017 r., w granicach tam określonych;

9)

uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;

10)

wybór, powołanie lub zmiana biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego
Spółki;

11)

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;

12)

wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

13)

ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
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14)

zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu, oraz delegowania 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;

15)

wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów, której wartość przekracza 10%
kapitału własnego z którymkolwiek z następujących podmiotów:
i.

akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki uprawniające do co najmniej 10%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”)

ii.

spółką pośrednio lub bezpośrednio dominującą w rozumieniu postanowień Kodeksu
spółek handlowych wobec Akcjonariusza („Spółki Dominujące”)

iii.

spółką zależną w rozumieniu postanowień Kodeksu spółek handlowych od
Akcjonariusza i jego Spółek Dominujących, z wyłączeniem spółek, wobec których
Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu postanowień Kodeksu spółek handlowych
(„Spółki Zależne”)

iv.

Członkiem Zarządu Akcjonariusza, Członkiem Zarządu Spółki Dominującej oraz
Członkiem Zarządu Spółki Zależnej.

v.

Podmiotem, w zarządzie którego funkcję Członka Zarządu pełni albo pełniła w ciągu
ostatnich trzech lat osoba jednocześnie pełniąca funkcję Członka Zarządu Spółki,
Członka Zarządu spółki zależnej od Spółki w rozumieniu postanowień Kodeksu spółek
handlowych, Członka Zarządu Akcjonariusza, Członka Zarządu Spółki Dominującej
wobec Akcjonariusza oraz Członka Zarządu Spółki Zależnej od Akcjonariusza.

vi.

Z innym podmiotem powiązanym.

Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych. Na
potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję jednostki powiązanej w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.
12.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

13.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach
Rady Nadzorczej bez prawa głosu.

14.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

15.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej
funkcji.

16.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować poszczególnych
członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
§ 11.

1.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej
wartość 2 000 000,00 (dwóch milionów) złotych, wymaga wyrażenia zgody Rady Nadzorczej
większością 2/3 głosów w formie uchwały.

2.

Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody w formie pisemnej lub wyrażonej za pomocą poczty
elektronicznej większością 2/3 głosów Rady Nadzorczej do: obciążenia majątku Spółki prawami
rzeczowymi, zaciągnięcia kredytów lub pożyczek, emisji papierów wartościowych (w tym w
szczególności obligacji lub weksli) oraz rozporządzanie własnością intelektualną Spółki w zakresie
znacząco różnym od zaakceptowanego przez Akcjonariuszy ramowego biznes planu. Niniejszy zapis nie
uchybia zapisom § 11 pkt.1 powyżej.
§ 12.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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2.

Statut w wersji przyjętej uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lutego
2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zmiana Statutu obejmuje m.in. zmianę § 4 ust. 2 Statutu. Spółka złożyła wniosek o zarejestrowanie
zmian Statutu, postępowanie rejestrowe jest w toku.

STATUT
OncoArendi Therapeutics Spółki Akcyjnej

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma Spółki brzmi: OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna.

2.

Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: OncoArendi Therapeutics S.A.

3.

Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

1.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

2.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

3.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4.

Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do
istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie
kraju i za granicą.

I.

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 3.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
II.

1.

1)

PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,

2)

PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,

3)

PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,

4)

PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

5)

PKD 21.10.Z

6)

PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

7)

PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

8)

PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

9)

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

10)

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna
wyspecjalizowanych sklepach,

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

artykułów
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używanych

peryferyjnych

i

prowadzona

w

2.

11)

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,

12)

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

13)

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

14)

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

15)

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,

16)

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

17)

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

18)

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

19)

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

20)

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

21)

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

22)

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

23)

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

24)

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,

25)

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

indziej

Pozostała indywidualna działalność usługowa albo działalność, dla wykonywania której
wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnianie innych wymogów przewidzianych
prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.
KAPITAŁ I AKCJE
§ 4.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.700,00 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset) i dzieli się
na 11.670.000,00 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o
wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, z czego::
III.

1.

a)

1.360.000 (milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii A pierwszej emisji
o numerach od A1 do A1360000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej
akcji serii A przyznaje się dwa głosy.

b)

8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje zwykłe
serii B pierwszej emisji o numerach od B1 do B8670000, z których 170.000 (sto
siedemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji
oznaczonej numerem od B8500001 do B8670000 przyznaje się dwa głosy.

c)

340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) stanowi akcje zwykłe serii C drugiej emisji o
numerach od C1 do C340000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej
akcji serii C przyznaje się dwa głosy.

d)

1.300.000 (milion trzysta tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii D drugiej emisji o
numerach od D1 do D1.300.000.
Prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics S.A.
A-11

2.

Akcje serii A, B, C i D są akcjami imiennymi. Z chwilą dematerializacji ww. akcji w rozumieniu
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1768 ze zm.; „Ustawa o Obrocie”):
1) zniesione zostaje uprzywilejowanie akcji imiennych serii A, akcji serii B o numerach od
B8500001 do B8670000 oraz akcji serii C.
2) akcje imienne serii A, B, C i D staną się akcjami na okaziciela.

3.

1.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji,
akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aport), albo w jeden i drugi
sposób łącznie.
§ 5.
Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o nie więcej niż 7.500 zł (słownie: siedem
tysięcy sto jeden) złotych i w granicach podwyższenia dzieli się na:
(a)

360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o
wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda;

(b)

390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
G o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie:
(a)

praw do objęcia akcji Spółki serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r.

(b)

praw do objęcia akcji Spółki serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2018 r.

3.

Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w ust. 2 lit. (a).

4.

Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w ust. 2 lit. (b)

1.

§ 6.
Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze
podwyższania wartości nominalnej akcji.

2.

Do dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie, akcje nowych emisji
mogą być emitowane jako akcje imienne. Po dniu dematerializacji w rozumieniu Ustawy o
Obrocie, akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.

3.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje
te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie.

1.

§ 7.
Akcje mogą być umarzane za zgodą Walnego Zgromadzenia, wyrażoną większością ¾ (trzech
czwartych) głosów w drodze ich nabycia przez Spółkę. Uchwała Walnego Zgromadzenia o
umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość,
termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych
bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
zakładowego.
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2.

Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez
Spółkę na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577; „Kodeks spółek handlowych”)
oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 8.
Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia
akcji, jak również warranty subskrypcyjne.
1.
2.

1.

2.

§ 9.
Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe.
O utworzeniu, w tym przeznaczeniu, kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy,
jak też o ich likwidacji decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 10.
Zbycie osobom spoza grona akcjonariuszy bądź obciążenie (w tym w szczególności
zastawienie) akcji na rzecz takich osób wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa
w tym postanowieniu większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
Akcjonariusze nie odmówią zgody na zbycie akcji (tzn. będą głosować za uchwałą zezwalającą
na zbycie akcji), chyba że:
1)
2)

3)

3.

Zgoda, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagana, jeżeli:
1)

2)

4.

takie zbycie dokonywane byłoby w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
paragrafu Statutu Spółki lub
takie zbycie dokonywane byłoby w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy
Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2014 r. (ze zm.) - „Umowa Inwestycyjna”, której
stronami są akcjonariusze akcji serii A i B pierwszej emisji przyznane w zamian za
udziały spółki OncoArendi Therapeutics sp. z o.o. lub
nabywca jakiejkolwiek z akcji Spółki nie złoży najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego
Zgromadzenia nieodwołalnego pisemnego oświadczenia skierowanego do wszystkich
stron Umowy Inwestycyjnej o przystąpieniu do Umowy Inwestycyjnej, które będzie
wiążące, co do tego przystąpienia, pod warunkiem, że nabycie akcji dojdzie do skutku.

zbycie ma być dokonane na rzecz jednostki, nad którą akcjonariusz sprawuje kontrolę,
podmiotu zależnego od akcjonariusza lub podmiotu zależnego od podmiotu
dominującego wobec akcjonariusza, a także na rzecz osób wymienionych w art. 87 ust.
4 pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.; „Ustawa o
Ofercie”); oraz
nabywca złoży Spółce przed dniem nabycia akcji nieodwołalne pisemne oświadczenie
o przystąpieniu do Umowy Inwestycyjnej, które będzie wiążące, co do tego
przystąpienia, pod warunkiem, że nabycie akcji dojdzie do skutku.

Pojęcia „podmiotu zależnego” oraz „podmiotu dominującego”, o których mowa w ust. 3 mają
znaczenie nadane im przez przepisy Ustawy o Ofercie. W przypadku akcjonariusza będącego
funduszem inwestycyjnym przez „podmiot zależny” rozumie się także:
1)

podmiot zależny od podmiotu pośrednio posiadającego większość głosów na
zgromadzeniu inwestorów takiego akcjonariusza lub
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2)

inny fundusz inwestycyjny, w którym podmiot pośrednio posiadający większość
głosów na zgromadzeniu inwestorów takiego akcjonariusza także ma większość głosów
na zgromadzeniu inwestorów.

5.

W przypadku planowanego zbycia akcji przez któregokolwiek z akcjonariuszy, z wyłączeniem
sytuacji zbycia akcji opisanych w ust. 3 i 4, w których nie jest wymagana zgoda Walnego
Zgromadzenia, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia
przedmiotowych akcji („Prawo Pierwszeństwa”) za cenę odpowiadającą cenie, po której akcje
zbywane są przez zbywającego je akcjonariusza. W przypadku, gdy zbycie nastąpić ma w
ramach transakcji innej, niż sprzedaż akcji, Prawo Pierwszeństwa wykonywane jest po cenie
ustalonej na podstawie wyceny akcji przygotowanej przez biegłego zaangażowanego przez
Spółkę, uprzednio zaakceptowanego przez Walne Zgromadzenie Spółki większością 2/3
głosów oddanych.

6.

Zbycie oraz inne rozporządzenie akcją w kapitale zakładowym Spółki dokonane z naruszeniem
postanowień niniejszego paragrafu będzie bezskuteczne wobec Spółki i pozostałych
akcjonariuszy.

7.

Postanowienie ust. 1-6 niniejszego paragrafu tracą moc z chwilą dematerializacji akcji Spółki
w rozumieniu Ustawy o Obrocie.
IV.

ORGANY SPÓŁKI
§ 11.

Organami Spółki są:
(a)
Zarząd,

1.

(b)

Rada Nadzorcza,

(c)

Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD
§ 12.
Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych
przez Radę Nadzorczą.

2.

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Zarządu, a także w wyniku śmierci, odwołania oraz złożenia rezygnacji z pełnionej
funkcji.

3.

Powołując Członków Zarządu, Rada określa ich liczbę oraz ustala ich funkcje.

4.

Każdy z członków Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą w dowolnym czasie,
z podaniem lub bez podania przyczyny.

5.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce także na podstawie umowy o pracę.

6.

Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

7.

Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym
przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o
potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
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1.

§ 13.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa
przewidują surowsze wymagania. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.

4.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy
członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

5.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
Każdy z członków Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes
Zarządu powinien zwołać posiedzenie w terminie wskazanym przez wnioskodawcę. W razie
niezwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać
posiedzenie Zarządu. W przypadku braku powołania Prezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje
członek Zarządu wybrany przez pozostałych członków Zarządu spośród swojego grona.

6.

Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma
obowiązek zwrócić się do Rady Nadzorczej o aprobatę danej transakcji lub umowy.
Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe, które zawierane są na warunkach
rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotem
zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

1.
2.

1.

2.

§ 14.
Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, uprawniony
jest każdy członek Zarządu Spółki samodzielnie.
Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki które dotyczą
umów lub transakcji, których kwota przekracza w całkowitym okresie ich trwania 500.000,00
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie lub
dwóch członków Zarządu Spółki łącznie lub członek Zarządu Spółki wraz z prokurentem.
§ 15.
Nie później niż do dnia 15 grudnia każdego roku Zarząd przygotuje oraz przedstawi Radzie
Nadzorczej strategię i ramowy biznes plan na następny rok obrotowy, obejmujący szacunkowy
budżet oraz strategiczne przedsięwzięcia w zakresie działań Spółki planowanych w następnym
roku obrotowym. Ramowy biznes plan, o którym mowa powyżej, będzie podlegał aktualizacji
na podstawie danych z zakończonego roku obrotowego, niezwłocznie po sporządzeniu
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, nie później niż do dnia 31 marca roku
następnego. Ramowy biznes plan traktuje się jako zaakceptowany jeśli zaakceptuje go Rada
Nadzorcza większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. W przypadku dokonania aktualizacji
Ramowy biznes plan powinien zostać przedstawiony Radzie Nadzorczej.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień uchwały
Walnego Zgromadzenia, Zarząd decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
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§ 16.
Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami
Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 17.
Szczegółowy tryb działania Zarządu określać może ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą Regulamin Zarządu.
B. RADA NADZORCZA
§ 18.
1.
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, przy
czym od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie Rada Nadzorcza
składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa liczbę
członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
2.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej
kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.

3.

Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego
powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej
minimum określonego w ust. 1, 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.

4.

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.

5.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego
oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

6.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a także w wyniku śmierci, odwołania oraz złożenia
rezygnacji z pełnionej funkcji.

7.

Każdy członek Rady Nadzorczej może być powołany na dalsze kadencje.

8.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.

9.

Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch
członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów
mających znaczące powiązania ze Spółką, przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)
(2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa
powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne
oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji
powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.
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10.

1.

W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 9 powyżej, Zarząd zobowiązany jest
niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku jego obrad punkt dotyczący
zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej,
polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada
Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
§ 19.
Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy)
razy w roku obrotowym.

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne
Zgromadzenie oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W razie
nieobecności Przewodniczącego, zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.

3.

Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

1.

§ 20.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy członków Rady Nadzorczej oraz pisemne zaproszenie wszystkich członków.

2.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie,
przynajmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem, listu poleconego, telefaksu lub
powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia
odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
czternastodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady
Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z
wykorzystaniem poczty elektronicznej.

3.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w
trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich Członków Rady o treści projektu
uchwały.

6.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego bez
formalnego zwoływania pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi
zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.

7.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy
wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członków
Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
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§ 21.
1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w
posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady.

2.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Może jednak delegować swoich
członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

3.

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

1.
2.

3.

§ 22.
Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
Oprócz spraw wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub w innych postanowieniach
niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
(a)

ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;

(b)

ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

(c)

składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych
ocen;

(d)

wybór i odwoływanie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Spółki;

(e)

zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, o którym mowa w § 15 niniejszego Statutu
wraz ze strategią rozwoju Spółki na następny rok obrotowy;

(f)

zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu;

(g)

reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;

(h)

ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz
pozostałych członków Zarządu;

(i)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;

(j)

zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki z ważnych powodów;

(k)

wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych
spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;

(l)

przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

(m)

uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na:
(a)

emisję papierów wartościowych

(b)

zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach;

(c)

nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach
o wartości przekraczającej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

(d)

rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej
wartość 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych) oraz rozporządzanie
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własnością intelektualną Spółki w zakresie znacząco różnym od zaakceptowanego
przez akcjonariuszy ramowego biznes planu;
(e)

obciążenia majątku Spółki prawami rzeczowymi, zaciągnięcia kredytów lub pożyczek;

(f)

nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;

(g)

nabywanie, zbywanie lub obciążanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

(h)

zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym (zgodnie z § 13 ust.
6 Statutu);

(i)

wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

(j)

wyrażanie zgody na czynności określone w ramach warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego, uchwalonego w dniu 25 stycznia 2017 r. w granicach tam
określonych.

4.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
przekraczającej wartość 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów złotych), wymaga wyrażenia
zgody Rady Nadzorczej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w formie uchwały.

5.

Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody w formie pisemnej lub wyrażonej za pomocą
poczty elektronicznej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów Rady Nadzorczej do:
(a)

obciążenia majątku Spółki prawami rzeczowymi,

(b)

zaciągnięcia kredytów lub pożyczek,

(c)

emisji papierów wartościowych oraz

(d)

rozporządzania własnością intelektualną Spółki w zakresie znacząco różnym od
zaakceptowanego przez Akcjonariuszy ramowego biznes planu. Niniejszy zapis nie
uchybia postanowieniom ust. 4 powyżej.

6.

Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał
i zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt d), h) i l) Statutu wymagane jest
oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o
którym mowa w § 18 ust. 9 Statutu.

7.

Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie, Rada Nadzorcza
powinna:
(a)

raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą
ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

(b)

raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę
swojej pracy;

(c)

rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia.
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§ 23.
1.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać za wykonanie swoich czynności wynagrodzenie
określone przez Walne Zgromadzenie.

2.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka
Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia na
okres wykonywania funkcji Członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji Członka Zarządu
delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie przysługujące
Członkowi Zarządu zastępowanemu przez Członka Rady Nadzorczej.

§ 24.
Tryb działania Rady Nadzorczej szczegółowo określać może Regulamin Rady Nadzorczej ustalony
przez Radę Nadzorczą.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§ 25.
1.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu w
Polsce wskazanym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego.

4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie
spółek handlowych lub w Statucie, a także wtedy, gdy organy lub osoby uprawnione do
zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

1.

2.

§ 26.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego
Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa lub
postanowieniami niniejszego Statutu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
(a)

rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;

(b)

podział zysku lub pokrycie straty;

(c)

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków;

(d)

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

(e)

dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat;

(f)

zmiana Statutu;

(g)

emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja
warrantów subskrypcyjnych lub innych papierów wartościowych dających prawo
objęcia, nabycia lub złożenia zapisu na akcje Spółki;

(h)

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;

(i)

umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego;

(j)

połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki;
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(k)

tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;

(l)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

(m)

uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz uchwalanie zmian tego
Regulaminu;

(n)

ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

(o)

rozwiązanie Spółki.

3.

Nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości), jak również ich obciążenie nie wymagają
uchwały Walnego Zgromadzenia.

4.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (chyba, że
Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki przewidują surowsze warunki).

5.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy wymaga większości 3/4
(trzech czwartych) głosów. Powyższe postanowienie traci moc z chwilą dematerializacji akcji
Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie.

1.

§ 27.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego.

2.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w
przepisanym terminie.

3.

Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie, Walne Zgromadzenie
zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie.
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.

4.

Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie, ogłoszenie o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia będzie mogło zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez
akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego
taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5.

W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady
przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki.
Zasady te powinny umożliwiać:
(a)

transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

(b)

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;

(c)

wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w
toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.
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6.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

7.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów. Przerwy w obradach łącznie nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

8.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

9.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

1.

2.

§ 28.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu
Walnego Zgromadzenia.
Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Obrocie, pełnomocnictwo do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu powinno być
udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
V.

1.

KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY
§ 29.
Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1089 ze zm.).

2.

Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
(a)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

(b)

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;

(c)

monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności
przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich
wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli
przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

(d)

kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;

(e)

informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób
badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a
także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

(f)

dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;

(g)

opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy
audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; określanie procedury wyboru
firmy audytorskiej przez Spółkę;

(h)

przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłego
rewidenta lub firmy audytorskiej, zgodnie z politykami, o których mowa w ust. 2 litera
g powyżej;
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(i)
3.

przedkładanie zaleceń mających na
sprawozdawczości finansowej w Spółce.

celu

zapewnienie

rzetelności

procesu

Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać również inne komitety, w szczególności
komitet do spraw wynagrodzeń. Szczegółowe informacje na temat zasad powoływania i
funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 30.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
VI.

1.
2.

Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz
premiowy.

3.

Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

1.

§ 31.
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.

Zarząd sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej jednostkowe i skonsolidowane roczne i
okresowe sprawozdania finansowe w terminach uzgodnionych z Radą Nadzorczą.

3.

Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 %
zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

1.

§ 32.
Propozycja wypłaty dywidendy przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości
dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.

2.

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

3.

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych
do dywidendy za dany rok obrotowy.

4.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33.
Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek
handlowych.
VII.

1.
2.

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w
szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.
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3.

Uchwała w Sprawie Podwyższenia

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OncoArendi Therapeutics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości, zmiany § 4
Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E i F do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E i F
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics Spółki Akcyjnej („Spółka”) postanawia, co
następuje:
§1

1.

2.

3.

4.
5.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy)
oraz nie wyższą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej
niż 136.700,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) poprzez emisję nie
mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy), ale nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa
miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden
grosz) każda („Akcje Serii F”).
Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577)
„k.s.h.”) przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1639, ze
zm.; „Ustawa o Ofercie”).
Akcje Spółki zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki
(„Prospekt”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą
publiczną Akcji Serii F oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji
Spółki, w tym Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2017, począwszy od dnia 1
stycznia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
§2

1.
2.

Uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji
Serii F w całości.
Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz sposób ustalenia ceny
emisyjnej Akcji Serii F. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
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§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału
Akcji Serii F, w tym do:
(a)
ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej
Akcji Serii F;
(b)
określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F; oraz
(c)
ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii F.
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii F, które zostaną
zaoferowane do objęcia, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego
upoważnienia, liczbą Akcji Serii F oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba
Akcji Serii F wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu
zaoferowania Akcji Serii F w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym
do: (i) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu oraz (ii)
przeprowadzenia oferty publicznej.
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 w terminie późniejszym.

1.

2.

3.

4.

§4

Z chwilą dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.; „Ustawa o
Obrocie”) znosi się:
a. uprzywilejowanie 1.360.000 (słownie: jednego miliona trzystu sześćdziesięciu tysięcy)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN, każda o numerach od A1 do
A1360000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
b. uprzywilejowanie 170.000 (słownie: stu siedemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii
B o wartości nominalnej 0,01 PLN, każda o numerach od B8500001 do B8670000,
uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję serii B przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
c. uprzywilejowanie 340.000 (słownie: trzystu czterdziestu tysięcy) akcji imiennych serii
C o wartości nominalnej 0,01 PLN, każda o numerach od C1 do C340000,
uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii C przypadają dwa
głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wyraża się zgodę na zamianę akcji Spółki serii A, B, C, D i E na akcje zwykłe na okaziciela w
związku z ich dematerializacją, o której stanowi § 1 powyżej.
Uwzględniając zapisy § 1 – 3 oraz 4 ust. 1-2 niniejszej Uchwały, dokonuje się zmiany Statutu
Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.

2.
3.

„§4

1

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 121.700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy
siedemset złotych), lecz nie więcej niż 136.700,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy
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siedemset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.170.000 (słownie: dwanaście milionów sto
siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja,
lecz nie więcej niż 13.670.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy)
akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

2

3

1)

1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o
numerach od A1 do A1360000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii
A przyznaje się dwa głosy;

2)

8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii B
pierwszej emisji o numerach od B1 do B8670000, z których 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy)
akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od B8500001
do B8670000 przyznaje się dwa głosy;

3)

340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii C drugiej emisji o numerach
od C000001 do C340000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii C
przyznaje się dwa głosy;

4)

1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii D drugiej emisji o numerach
od D1 do D1.300.000;

5)

nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) oraz nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony)
stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii F.

Stosownie do art. 432 § 4 k.s.h., upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy,
o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd
Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia
określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. Treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki
na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. poprzez złożenie oświadczenia w formie
aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii F.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z
uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.”
§5

1.

2.
3.

4.

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki tj. 1.360.000 (słownie:
jednego miliona trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, 8.670.000 (słownie: ośmiu
milionów sześciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii B, 340.000 (słownie: trzystu
czterdziestu tysięcy) akcji serii C, 1.300.000 (słownie: jednego miliona trzystu tysięcy) akcji
serii D, nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, nie więcej niż
2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Serii F oraz nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa
miliony) praw do Akcji Serii F.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności
związanych z wykonaniem postanowień ust. 1 powyżej.
Postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki, tj. 1.360.000
(słownie: jednego miliona trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, 8.670.000 (słownie:
ośmiu milionów sześciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii B, 340.000 (słownie: trzystu
czterdziestu tysięcy) akcji serii C, 1.300.000 (słownie: jednego miliona trzystu tysięcy) akcji
serii D, nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E oraz nie więcej niż
2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji Serii F.
Działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 1.360.000 (słownie: jednego miliona trzystu
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sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, 8.670.000 (słownie: ośmiu milionów sześciuset
siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii B, 340.000 (słownie: trzystu czterdziestu tysięcy) akcji serii
C, 1.300.000 (słownie: jednego miliona trzystu tysięcy) akcji serii D, nie więcej niż 360.000
(trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony)
Akcji Serii F oraz nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) praw do Akcji Serii F, a
także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
§6
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu z
chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.
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SPÓŁKA
OncoArendi Therapeutics S.A.
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Polska

OFERUJĄCY
Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Polska

DORADCA PRAWNY
K&L Gates Jamka sp.k.
ul. Pl. Małachowskiego 2
00-066 Warszawa
Polska

FIRMA AUDYTORSKA
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Moniuszki 50
31-523 Kraków
Polska

