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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

 HEALTHCANN SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Klecińska 123 

54-413 Wrocław 

www.akcje.healthcann.eu 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 10 256 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 

sześć) i nie więcej niż 260 000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 9,75 zł (słownie: dziewięć złotych 75/100) za 

każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 21 listopada 2022 roku 
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 10 256 

(słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 260 000 (słownie: 

dwieście sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych przez spółkę 

Healthcann Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  
o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  
z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1500 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 
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inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu.  
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

ASO oznacza alternatywny system obrotu na rynku NewConnect; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka,  oznacza Healthcann Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu; 

GPW, Organizator ASO oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

Grupa Kapitałowa oznacza Spółkę i spółki od niej zależne; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.); 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Regulamin ASO oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z 

załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.; 
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Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Uchwała w sprawie 

emisji Akcji serii B 

ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

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

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.). 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Healthcann Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Klecińska 123,  

54-413 Wrocław 

Adres poczty elektronicznej: inwestor@healthcann.eu 

Adres strony internetowej: Healthcann.eu  

KRS: 0000979833 

NIP: 8943154198 

REGON: 386107598 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 
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2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego 

przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Paweł Mituła    500.036  25,00% 500.036 25,00% 

Grzegorz Kiełbowicz  500.036  25,00% 500.036 25,00% 

Tomasz Tronina  500.036  25,00% 500.036 25,00% 

Prometeia Innovation Fund 

ASI sp. z o.o. 

 500.036  25,00% 500.036 25,00% 

Łącznie 2 000 144  100,00%  2 000 144 100,00% 

Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Paweł Mituła    500.036  22,12%  500.036  22,12% 

Grzegorz Kiełbowicz  500.036  22,12%  500.036  22,12% 

Tomasz Tronina  500.036  22,12%  500.036  22,12% 

Prometeia Innovation Fund 

ASI sp. z o.o. 

 500.036  22,12%  500.036  22,12% 

Akcjonariusze Akcji 

Oferowanych 

 260.000  11,50%  260.000 11,50% 

Łącznie 2.260.144  100,00%  2.260.144 100,00% 

Źródło: Emitent 
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Akcjonariusze zakładają sprzedaż 380.027 akcji posiadanych przez pana Tomasza Troninę 

na rzecz pana Pawła Mituły i Grzegorza Kiełbowicza, przy czym transakcja ta nie została 

zrealizowana przed datą sporządzenia niniejszego dokumentu. Akcjonariusze zakładają, że 

nabyty w ten sposób pakiet akcji zostanie docelowo przeznaczony do realizacji programu 

motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki. Środki pozyskane z oferty 

Akcji Oferowanych nie będą przeznaczone na nabycie akcji od pana Tomasza Troniny. 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.014,40 zł (słownie: dwieście tysięcy czternaście 

złotych 40/100) i dzieli się na 2.000.144 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści cztery) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  

Spółka powstała z przekształcenia spółki Healthcann spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w 

całości majątkiem Healthcann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku jej 

przekształcenia w Spółkę. 

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki.  

2.4.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzą: 

Dr Grzegorz Kiełbowicz – Prezes Zarządu  

Grzegorz jest współzałożycielem Healthcann, doktorem biotechnologii, ekspertem w 

dziedzinie zaawansowanych systemów dostarczania leków i nanomedycyny z 

doświadczeniem w międzynarodowym przemyśle wyrobów medycznych oraz 

farmaceutycznym. Od zawsze zafascynowany mechanizmami działania ludzkiego ciała w 

szczególności działaniem układu endokannabinoidowego i możliwościami zastosowania 

osiągnięć biotechnologi i nanotechnologii do walki z chorobami. 

Praktyczną wiedzę biznesową w zakresie wprowadzania na rynek najwyższej jakości 

produktów zgodnych z wymaganiami farmaceutycznymi oraz wyrobów medycznych zdobył 

współpracując z największymi światowymi markami takimi jak Merck, Jansen, Stryker, 

Ferrosan, Biotronik, SteriPack, Hasco Lek. 

Jest współzałożycielem spółki Sovigo, która specjalizuje się w opracowywaniu 

nowoczesnych systemów dostarczania nanoleków które bezpośrednio trafiają do miejsca 

choroby. 

Jest koordynatorem wielu projektów naukowych z dziedziny biotechnologii i chemii, 

autorem ponad 20 artykułów naukowych, 26 komunikatów konferencyjnych oraz 7 

patentów. 

W Healthcann pełni rolę prezesa zarządu, a także dyrektora generalnego. Odpowiada za 

wdrażanie istniejących planów oraz wyznaczanie przyszłej strategii rozwoju. 

Prywatnie pasjonat muzyki, brazylijskiego Jiu jitsu oraz snowboardu. 

Dr Paweł Mituła – Wiceprezes Zarządu 
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Paweł to pasjonat chemii i doktor biotechnologii z ponad 10-letnim doświadczeniem 

zdobywanym w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym. Pracował dla największych i 

najbardziej innowacyjnych firm chemicznych w Polsce (PCC Rokita, Synthos), gdzie m.in. 

odpowiadał za tworzenie i wdrażanie nowego portfolio produktów. Brał również udział w 

wielu zaawansowanych projektach badawczo-rozwojowych z obszaru farmacji, gdzie pełnił 

rolę koordynatora czy team leadera (PureBiologics, Skotan). 

Paweł od lat współpracuje blisko z przemysłem realizując swoją pasję do różnych procesów 

technologicznych, spośród których najwięcej radości dają mu te, które dają mu możliwość 

skalowania procesów do dużego volumen’u. 

Paweł jest ekspertem od enkapsulacji aktywnych substancji biologicznych do postaci nano- 

i mikrocząsteczek. Możliwość odkrywania, poznawania i tworzenia tego co niedostrzegalne 

dla ludzkiego oka sprawiło, że zwrócił swoją uwagę w stronę kannabinoidów. Odkrycie 

wewnętrznego systemu receptorów – układu endokannabinoidowego, pod koniec XX 

wieku, zależnego od kannabinoidów, stało się wyborem i wyzwaniem, które motywuje go 

do działania każdego dnia w Healthcann. 

W Healthcann Paweł zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Technologii. Jest także 

Wiceprezesem Zarządu spółki. Odpowiada za strategię badawczo-rozwojową, 

zarządzaniem portfolio projektów oraz koordynację prac kierowników projektów. 

Jego pasją jest turystyka górska i podróże 

2.4.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

Mariusz Jaworski 

Naukowiec, wybitny przedsiębiorca, założyciel i prezes Income Group S.A z obrotem 

powyżej 630 mln zł. W 1981 rozpoczął działalność pierwszej po wojnie prywatnej spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, studia doktoranckie w Instytucie Cybernetyki, w 2003 

utworzył Fundusz Stypendium Naukowego im. Maxa Borna. 

Paweł Skałecki 

Dyrektor inwestycyjny w Prometeia Innovation Fund – inwestora Healthcann. Posiada 

ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym, finansowym i transakcyjnym na 

rynku kapitałowym i w analizie atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Posiadacz 

certyfikatu CFA, a także Makler Papierów Wartościowych. 

Dr Kinga Świtała 

Doktor z zakresu nauk biologicznych w dziedzinie biologia komórkowa. Doświadczenie 

naukowe poszerzyła na stażu podoktorskim w Instytucie Biologii Molekularnej w Houston 

(USA). MBA ukończyła we Franklin University (Ohio, USA) oraz Wyższej Szkole Bankowej 

we Wrocławiu. Obecnie w Pure Biologics pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządzania 

Projektami i koordynuje w ramach Spółki realizowane projekty B+R.  

Dr Przemysław Pytlak 
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radca prawny i doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z 

prawem Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad 

udzielania pomocy publicznej – oraz wdrażaniu procedur compliance. Jest członkiem 

zespołu zarządzającego Funduszu Bridge Alfa Prometeia Innovation Fund ASI Sp. z o.o. – 

inwestora Healthcann. Współpracuje z szeregiem przedsiębiorstw realizujących projekty 

badawczo-rozwojowe, wsparte tak ze środków publicznych, jak i środków pochodzących 

od inwestorów prywatnych. 

 

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1.Informacje wstępne 

Emitent jest unikatową na skalę europejską spółką biotechnologiczną, która opracowuje, 

patentuje i komercjalizuje innowacyjne technologie, dzięki którym dostarczane do 

organizmu aktywne związki z konopi (CBD, CBG, THC i nie tylko) działają szybciej, 

skuteczniej i dłużej. Technologie te wykorzystywane do tworzenia nowych, jeszcze 

niedostępnych dotąd na rynku produktów, których szybkość i skuteczność działania zawsze 

potwierdzona jest badaniami naukowymi.  

Z szerokiego portfolio technologii, produktów i usług Spółki mogą korzystać firmy z branży 

konopnej, farmaceutycznej i spożywczej na całym świecie. 

Dzięki kluczowym kompetencjom zespołu Emitenta, które obejmują chemię, biotechnologię 

i inżynierię procesową, a także możliwości produkcyjne oraz laboratoryjne, Spółka jest w 

stanie zaspokoić specyficzne potrzeby, nawet największych i najbardziej złożonych 

projektów. Daje to istotną przewagę konkurencyjną i możliwości do realizowania 

międzynarodowych kontraktów, jako dostawca półproduktów (takich jak technologia 

Advandrop®) lub jako producent „private lable”. 

Kluczowe elementy wyróżniające Spółkę: 

(a) Globalny potencjał technologii; 

(b) Międzynarodowa ochrona patentu i znaków towarowych, która Spółce silną pozycję 

rynkową, wpływając na zwiększenie dochodów i podniesienie wartości rynkowej, a 

poprzez współpracę z istniejącymi graczami zachowuje kontrolę nad produktem lub 

technologią; 

(c) Spółka jest jedyną w Polsce spółką konopną, która otrzymała dofinansowanie z 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów badawczo-

rozwojowych (B+R) o łącznej wartości 5,3 mln zł. W naszym dziale B+R pracuje 

sześcioro naukowców w tym czworo z tytułem doktora, co daje Spółce możliwość 

opracowywania kilku rozwiązań technologicznych jednocześnie i pozwala bardzo 

szybko rozwiązywać najbardziej złożone wyzwania technologiczne; 

(d) Spółka zwiększa siłę i skuteczność działania związków zawartych w konopiach, jej 

technologie rewolucjonizują branżę konopną, a tworzone przez Spółkę produkty 

gwarantują przyswajanie kannabinoidów na zupełnie dotąd nieosiągalnym 

poziomie, co stanowi ogromną wartość dla klientów firm już obecnych na rynku. 

2.5.2.Produkty i usługi  
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Technologia AdvanDrop® jest objęta międzynarodowym zgłoszeniem patentowym. Jej 

unikalność polega na tym, że produkty z konopi wyprodukowane z jej użyciem zapewniają 

najwyższy poziom przyswajalności, szybkość działania na niespotykanym dotąd poziomie, 

przewagę technologiczną pod względem możliwości tworzenia innych niedostępnych form 

doustnej podaży kannabinoidów. To doskonałe rozwiązanie daje możliwość producentom z 

branży konopnej tworzenia nowoczesnych i skutecznych produktów dopasowanych do 

rosnącej świadomości i potrzeb konsumentów.  

 

Canaticann™ to marka premium, którą Spółka stworzyła dla osób potrzebujących 

najefektywniejszego działania kannabinoidów np. CBD, CBG, CBC i wielu innych. Te 

wyspecjalizowane środki, uzupełniające kompleksową terapię, występują obecnie w postaci 

Rozpuszczalnego w wodzie CBD w trzech stężeniach 10, 15 oraz 20% oraz Pastylek do 

ssania z CBD 10 mg. Wszystkie produkty oparte są na technologii AdvanDrop® Med. 

 

 

Marka Vitamicann™ została stworzona dla grupy witamin ADEK, czyli tych które nie 

rozpuszczają się w wodzie, a zatem są nisko przyswajalne przez organizm. Problemy z ich 

niedoborem związane są przede wszystkim z niską higieną naszego życia, przebytymi 

chorobami lub nieprawidłowym wchłanianiem witamin przez organizm. Dzięki 

uniwersalności technologii AdvanDrop® Med, która może być stosowana dla szerokiej 

grupy związków nierozpuszczalnych w wodzie, Spółka zwiększyła efektywność 

suplementacji witamin ADEK. 

 

2.5.3.Technologia 

Opracowana przez Spółkę jako pierwsza technologia AdvanDrop® jest obecnie najbardziej 

efektywnym znanym Spółce sposobem na dostarczanie kannabinoidów drogą doustną i 

zapewnia: 

(a) rozpuszczanie kannabinoidów w wodzie – co umożliwia precyzyjne i łatwe ich 

dawkowanie;  

(b) szybkie działanie kannabinoidów – efekt odczuwalny już po 5 minutach (dla 

standardowych olejków po 1-2h); 

(c) 200% wyższą przyswajalność – to trzy razy większa ilość kannabinoidów działająca 

na organizm, 

(d) możliwość tworzenia nowych, innowacyjnych produktów. 
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Źródło: Spółka, w oparciu o badania przeprowadzone przez Admescope Ltd na zlecenie 

Spółki 

 

Technologia AdvanDrop® dostępna jest w trzech postaciach: 

(a) AdvanDrop® Med (płyn) – umożliwiająca tworzenie produktów w postaci m.in. 

rozpuszczalnych w wodzie kropli, kapsułek miękkich, pastylek do ssania, żelków, 

lizaków; 

(b) AdvanDrop® Med (proszek) – umożliwiająca tworzenie produktów w postaci m.in. 

tabletek i kapsułek twardych; 

(c) AdvanDrop® Bev – została specjalnie dostosowana do wymogów prawnych oraz 

technologicznych przemysłu napojowego i umożliwia tworzenie napojów 

funkcjonalnych oraz innych produktów płynnych z kannabinoidami. 
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Źródło: Spółka 

2.5.4.Historia działalności 

(a) 02.2020 - Rozpoczęcie prac nad technologią umożliwiającą rozpuszczanie w wodzie 

związków zawartych w konopiach AdvanDrop® Med (przeznaczoną dla sektora 

farmaceutycznego i suplementów diety). 

(b) 05.2020 - Rejestracja Healthcann sp. z o.o. 

(c) 05.2020 - Rozpoczęcie prac nad nową technologią AdvanDrop® Bev (przeznaczoną 

dla sektora spożywczego). 

(d) 06.2020 - Zgłoszenie patentowe dla AdvanDrop® Med o numerze P.434153 (znak 

PK/7507/RW) pt.: „Kompozycja zawierająca kannabinoidy”.  

(e) 02.2021 - Zawarcie umowy Inwestycyjnej z Prometeia Innovation Fund w ramach 

projektu BRIdge Alfa o wartości 1 100 000 zł. 

(f) 08.2021 - Uzyskanie wyników badań farmakokinetyki, które potwierdziły wysoką 

efektywność działania technologii AdvanDrop® Med i AdvanDrop® Bev. 

(g) 12.2021 - Rozpoczęcie realizacji projektu badawczo-rozwojowego w ramach 

konkursu „Szybka Ścieżka” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju (NCBiR) o wartości 4 241 999,13 zł 

(h) 12.2021 - Premiera marki własnej Canaticann wraz z trzema flagowymi produktami 

Rozpuszczalny w wodzie CBD 10%, 15% oraz 20% (PRODUKT ROKU 2022). 

(i) 12.2021 - sprzedaż pierwszej licencji niewyłącznej AdvanDrop® Med. 

(j) 01.2022 - Uruchomienie sprzedaży na własnej platformie e-commerce 

Canaticann.eu  

(k) 03.2022 - Produkcja pierwszych na świecie Pastylek do ssania CBD 10 mg w 

standardach farmaceutycznych (PRODUKT ROKU 2022 w konkursie Certyfikacji 

Krajowej). 
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(l) 03.2022 - Zgłoszenie patentowe P.440642 dotyczące „Związków lipofilowych innych 

niż kannabinoidy” takich jak witaminy z grupy ADEK. 

 

(m) 07.2022 - Premiera kolejnej marki własnej VITAMICANN wraz z produktem 

VITAMICANN D3 (PRODUKT ROKU 2022 w konkursie Certyfikacji Krajowej). 

(n) 07.2022 - Realizacja pierwszego kamienia milowego w projekcie realizowanym w 

ramach konkursu „Szybka Ścieżka” współfinansowanego przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBiR). 

(o) 08.2022 - Przekształcenie w Healthcann S.A. 

(p) 08.2022 - Rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych nad technologią GLYSOME™ 

(wysoce przyswajalne kannabinoidy podawane zwierzętom domowym). 

(q) 09.2022 - Formalne zakończenie projektu BRIdge Alfa. 

(r) 09.2022 - Premiera kanału edukacyjnego na kanale YouTube POKÓJ 420 by 

Healthcann. 

(s) 11.2022 - Złożenie wniosku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) o 

pozwolenie na pracę z substancją kontrolowaną tetrahydrokannabinolem (THC). 

(t) 11.2022 - Premiera dwóch produktów dla marki własnej VITAMICANN D3+K2 oraz 

VITAMICANN K2. 

2.5.5.Strategia rozwoju spółki 

Strategia rozwoju Spółki oparta jest na 5 różnych liniach biznesowych, co zapewnić ma 

dywersyfikację przychodów: 

(a) Międzynarodowa sprzedaż licencji na technologie oraz sprzedaż opartych na nich 

surowców (np. AdvanDrop®), to najważniejszy obszar generowania przychodów w 

Healthcann. 

(b) Produkcja na zlecenie dla podmiotów zewnętrznych, tzw. “private-lable” w oparciu 

o technologie Healthcann. 

(c) Sprzedaż dwóch surowców farmaceutycznych w obrocie aptecznym:  

(i) THC z AdvanDrop® Med 

(ii) CBD z AdvanDrop® Med 

(d) Tworzenie marek własnych i sprzedaż innowacyjnych produktów. 

(e) Realizacja prac badawczo rozwojowych obliczonych na opracowanie innowacyjnych 

formulacji związków biologicznie aktywnych o zwiększonej biodostępności.   

2.5.6.Rynek i jego analiza 

Biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki uwzględniono potencjał trzech obszarów rynku 

konopnego: 

• rynku produktów konsumenckich opartych na niepsychoaktywnych kannabinoidach, 

w tym głównie na kannabidiolu (CBD),  
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• rynku farmaceutycznego opartego o kannabinoidy, 

• rynku konopnego jako całości, czyli w zakresie produktów konsumenckich, 

zastosowań medycznych jak i rekreacyjnych.   

 

 

Źródło: Spółka w oparciu o dane z https://newfrontierdata.com/cannabis-

insights/europes-cbd-market/ 

Rynek produktów konsumenckich opartych na niepsychoaktywnych 

kannabinoidach. 

Rok 2021 w branży konopnej minął pod znakiem niezwykle dynamicznego wzrostu 

zainteresowania artykułami na bazie CBD. Dynamiczny rozwój branży spowodowany jest 

głównie rosnącą społeczną świadomością na temat CBD i jego właściwości. Badanie 

konsumenckie przeprowadzone przez New Frontier Data wykazało, że 56% badanych 

Europejczyków słyszało o CBD a 16% deklaruje, że używa CBD (72 mln konsumentów) 

(źródło). 

Według raportu New Frontier Data w 2020 r. szacunkowe roczne wydatki na CBD w UE 

wynosiły 8,3 mld euro, a prognozuje się, że do 2025 r. osiągną nawet 13,6 mld euro rocznej 

sprzedaży. Swoją popularność CBD zawdzięcza korzystnemu wpływowi na organizm i jego 

wsparciu przy wielu dolegliwościach. (źródło). 

 

https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/europes-cbd-market/
https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/europes-cbd-market/
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Źródło: Spółka w oparciu o dane z 

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/3324860/Reports/NFD-

GlobalCannabisReport.pdf 

 

Rynek farmaceutyczny i medyczny oparty o kannabinoidy i ich pochodne 

Rynek farmaceutyków opartych na kannabinoidach i ich pochodnych stanowi ważną część 

rynku medycznego zastosowania związków z konopi. Obejmuje on gotowe farmaceutyki i 

surowce farmaceutyczne oparte na kannabinoidach naturalnych i syntetycznych. Obecnie 

rynek farmaceutycznego zastosowania kannabinoidów jest jednym z najszybciej 

rozwijających się i najbardziej perspektywicznych rynków na świecie.  

Według najnowszych badań InsightAce Analytic, globalny rynek farmaceutyczny oparty o 

kannabinoidy jest wyceniany na 636,8 mln USD w 2021 roku i oczekuje się, że do 2030 

roku osiągnie wartość 11,2 mld USD z roczną stopą wzrostu na poziomie 37,7% w 

prognozowanym okresie 2022-2030 (źródło). Pokazuje to olbrzymi potencjał i możliwości 

medycznego zastosowania kannabinoidów w nowych postaciach farmaceutycznych 

zwiększających np. efektywność ich działania dzięki zastosowaniu technologii takich jak 

AdvanDrop® Med. 

Szacuje się, że w roku 2020 było 4,4 milionów aktywnych pacjentów korzystających z 

medycznej marihuany i kannabinoidów na całym świecie, którzy uzyskali dostęp do 

zalegalizowanych produktów w tym o wysokiej zawartości THC. Przewiduje się, że liczba 

pacjentów wzrośnie o ponad 2 miliony, do łącznej liczby 6,5 miliona na całym świecie do 

2025 r. (źródło). 

https://www.insightaceanalytic.com/enquiry-before-buying/1042
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/3324860/Reports/NFD-GlobalCannabisReport.pdf
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Źródło: Spółka w oparciu o dane z 

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/3324860/Reports/NFD-

GlobalCannabisReport.pdf  

Całkowity rynek produktów konopnych 

Żyjemy obecnie w czasach oznaczających początek końca prohibicji dotyczącej konopi. W 

latach 2021 -2022 obserwowaliśmy wiele pozytywnych zmian w kierunku legalizacji, 

rekordową sprzedaż marihuany medycznej i dla dorosłych, produktów opartych na 

kannabinoidach niepsychoaktywnych oraz transakcji M&A (fuzji i przejęć). Według prognoz 

z raportu „The Global Cannabis Report: Second Edition” globalna sprzedaż marihuany 

medycznej i dla dorosłych oraz produktów opartych na kannabinoidach 

niepsychoaktywnych przekroczyła 37 mld dolarów w 2021 roku i może osiągnąć wartość 

105 mld dolarów do 2026 roku (źródło). 

Badania rynkowe pokazują, że w najbliższych latach Polska może być jednym z szybciej 

rozwijających się rynków konopnych na świecie. Z danych z raportu „The Poland Cannabis 

White Paper” wynika, że w samej Polsce wartość tego rynku może sięgnąć wartości 2 mld 

euro już w 2028 roku (źródło).  

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/3324860/Reports/NFD-GlobalCannabisReport.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/3324860/Reports/NFD-GlobalCannabisReport.pdf
https://prohibitionpartners.com/reports/the-global-cannabis-report-second-edition/
https://www.ppr.pl/wiadomosci/boom-na-cbd-czy-polska-ma-szanse-stac-sie-potentatem-na-rynku-konopnym-01
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2.6. Dane finansowe Emitenta  

2.6.1.Podstawowe dane finansowe 

 

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. Dane za okres do dnia poprzedzającego wpis Spółki 

do rejestru przedsiębiorców dotyczą poprzednika prawnego Spółki, tj. Healthcann sp. z o.o. 
 

2.6.2.Prognozy  

 

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane 
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Prognoza finansowa została oparta na danych własnych Emitenta. Zarząd Healthcann 

przewiduje, że dzięki komercjalizacji własnych dokonań naukowych, uzyska trwałą 

przewagę konkurencyjną wspierającą wysoką rentowność rozwijanej działalności. 

Zaplanowany jest szybki rozwój w otoczeniu, w którym przewidywane są sprzyjające 

zmiany, m.in.: 

• społeczne - rosnąca społeczna świadomość na temat prozdrowotnego działania 

kannabinoidów i ich pochodnych, 

• prawne - otwieranie się kolejnych krajów na coraz szersze stosowanie 

kannabinoidów i ich pochodnych w zastosowaniach medycznych i rekreacyjnych, 

• naukowe - zakończenie komercjalizacją / sukcesem prowadzonych projektów 

badawczo-rozwojowych, 

• rynkowe – oczekiwany powrót dobrej koniunktury gospodarczej w roku 2023 oraz 

dalsza poprawa i wzrost konsumpcji prywatnej w kolejnych latach (czyli w okresie, 

w którym Spółka będzie gotowa do wprowadzenia na rynek szerokiej gamy 

produktów i półproduktów). 

 

Źródło: Emitent; dane nieaudytowane.  

2.6.3.Sprawozdania finansowe i śródroczne dane finansowe 

Sprawozdanie poprzednika prawnego Spółki za 2021 rok oraz śródoczne dane finansowe 

Spółki (bilans i rachunek zysków i Strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 12 

października 2022 roku) stanowią załączniki do niniejszego dokumentu. Powyższe dane nie 

były audytowane ze względu na brak takiego obowiązku. 

 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 10 256 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 260 000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) 

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda akcja, które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której 
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mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w 

rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał 

zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 200 014,40 zł (słownie: dwieście tysięcy 

czternaście złotych 40/100) do kwoty nie niższej niż 201 040,00 zł (słownie: dwieście jeden 

tysięcy czterdzieści złotych 00/100) i nie wyższej niż 226 014,40 zł (słownie: dwieście 

dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych 40/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1 025,60 

zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia pięć złotych 60/100) i nie wyższą niż 26 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 10 256 

(słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 260 000 (słownie: 

dwieście sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 00,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do nie 

większego niż 260 000 („Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały Emisyjnej stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 9,75 zł (słownie: 

dziewięć złotych 75/100) mocą Uchwały Emisyjnej. 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane.  

Statut nie zawiera postanowień o uprzywilejowaniu jakichkolwiek akcji Spółki. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej 10 256 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych. 

W przypadku, gdy nie zostaną złożone zapisy na co najmniej 10 256 (słownie: dziesięć 

tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych, Oferta nie dojdzie do skutku, a 

wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub 

odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyłączyło 

prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Oferowanych. Opinia 

Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji 

Oferowanych zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Statut Spółki 

Statut Spółki został opublikowany w zakładce relacji inwestorskich na stronie internetowej 

Spółki oraz stanowi Załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego. Obecnie obowiązująca treść 

Statutu nie uwzględnia zmian wynikających z Uchwały Emisyjnej. 
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3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 22 listopada 2022 roku do dnia 21 

grudnia 2022 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym 

na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od 

dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 40 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 40 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis 

może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych. Maksymalnie zapis może obejmować 

260.000 Akcji Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestor@healthcann.eu.  

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

www.akcje.healthcann.eu.  

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej 

www.akcje.healthcann.eu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na 

rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 

Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod 

uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 16 maja 2023 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 

rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

mailto:inwestor@healthcann.eu
http://www.akcje.healthcann.eu/
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Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

Po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje 

Oferowane zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski 

BDM S.A. 

3.13. Wprowadzenie do obrotu w ASO 

Spółka podjęła działania mające na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w ASO, w 

tym Walne Zgromadzenie, mocą Uchwały Emisyjnej zadecydowało o wprowadzeniu Akcji 

Oferowanych do obrotu zorganizowanego. Jednocześnie, podjęta została uchwała w 

sprawie wprowadzenia do obrotu w ASO akcji serii A Spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu 

w ASO wymaga między innymi przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa i 

Regulaminem ASO procedur w stosunku do GPW i KDPW, w szczególności rejestracji akcji 

w KDPW i sporządzenia stosownego dokumentu informacyjnego. Spółka zakłada, że 

wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w ASO powinno nastąpić w II połowie 2024 roku. 

3.14. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.  

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. 

Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji 

dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki, a po uzyskaniu 

przez Spółkę statusu spółki publicznej – również obowiązki informacyjne związane z 

nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji. 

3.15. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 2 535 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy 

złotych 00/100), to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona przy 

zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 16 listopada 2022 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 
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12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka 

zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym 

samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny 

emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i 

mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu 

takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą 

mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.16. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego. 

 

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

4.1. Postanowienia ogólne: 

Środki pozyskane z emisji Akcji Oferowanych pozwolą sfinansować dalszą realizację 

projektów badawczo-rozwojowych, rozbudowę portfolio patentowego oraz ekspansję na 

rynek farmaceutyczny. Spółka planuje również zwiększenie mocy produkcyjnych i 

zatrudnienie specjalistów w dziale sprzedaży, co umożliwi szybszą komercjalizację 

technologii oraz produktów Spółki na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. 

Cele emisji obejmują: 

(a) opracowanie i rozwój nowych technologii oraz prace badawczo-rozwojowe - 500 

000 zł 

(b) ubieganie się o uzyskanie międzynarodowej ochrony dla patentu AdvanDrop® - 

140 000 zł 

(c) Ekspansja na rynek farmaceutyczny poprzez – 660 000 zł, między innymi przez: 

(i) uzyskanie pozwolenia na pracę z substancją psychoaktywną THC; 

(ii) rejestrację surowca farmaceutycznego  

(iii) GMP (EU) - wdrożenie systemu Dobrych Praktyk Wytwarzania; 

(iv)  powiększenie parku maszynowego 

(d) Sprzedaż, marketing, reklama - 585 000 zł 

(e) Koszty operacyjne i spłata zobowiązań 650 000 zł 
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Źródło: Spółka 

4.2. Opracowanie i rozwój nowych technologii oraz prace badawczo-rozwojowe 

W laboratoriach Spółki powstają nowe, zaawansowane technologie zwiększające szybkość 

i efektywność działania kannabinoidów i innych substancji aktywnych. W tej chwili Spółka 

realizuje pięć projektów o wartości 5,3 mln zł, które dedykowane są sektorom: 

farmaceutycznemu, spożywczemu, rekreacyjnemu oraz weterynaryjnemu. 

Środki przeznaczone na rozwój tego obszaru pozwolą na szybkie i skuteczne wprowadzenie 

realizowanych projektów w fazę komercjalizacji. 

4.3. Międzynarodowa ochrona patentu dla technologii Advandrop® Med  

Spółka zamierza zabezpieczyć wyłączne prawo do zarobkowego korzystania z 

opatentowanej technologii przez kolejne 20 lat na kluczowych dla Spółki rynkach. Zapewni 

to Spółce przewagę konkurencyjną, umocni pozycję na rynku konopnym, wpłynie 

pozytywnie na renomę przedsiębiorstwa Spółki i pozwoli na zwiększenie dochodów oraz 

wartości rynkowej Spółki. Spółka dokonała już trzech zgłoszeń patentowych, w tym 

jednego międzynarodowego.   

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozszerzenie ochrony patentowej między 

innymi w USA, Kanadzie i wybranych krajach UE. 

4.4. Ekspansja na rynek farmaceutyczny 

Celem strategicznym spółki jest rozszerzenie jej działania o rynek farmaceutyczny, co 

wymaga podjęcia następujących inicjatyw: 
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(a) Uzyskanie pozwolenie na pracę z THC (tetrahydrokannabinol), umożliwi 

Spółce łączenie tego psychoaktywnego związku zawartego w konopiach indyjskich 

z technologiami Spółki. Jest to jeden z pierwszych etapów umożliwiający rejestrację 

surowca farmaceutycznego. Ponadto, da to Spółce możliwość tworzenia nowych 

postaci produktów. Rozpoczęcie prac z THC przygotuje Spółkę na postępującą na 

świecie liberalizację legislacji dotyczącej medycznego i rekreacyjnego stosowania 

THC; 

(b)  Rejestracja i wprowadzenie do obrotu aptecznego dwóch surowców 

farmaceutycznych: 

• THC (tetrahydrokannabinol) z AdvanDrop® Med 

• CBD (kannabidiol) z AdvanDrop® Med 

Jeszcze w 2022 roku Spółka zamierza rozpocząć proces rejestracji, który umożliwi 

Spółce sprzedaż surowca do zastosowań farmaceutycznych np. do przygotowywania 

leków recepturowych w aptekach; 

(c) Wdrożenie Dobrych Praktyk Wytwarzania GMP (EU) (ang. Good 

Manufacturing Practice), czyli systemu opartego na 

ustandaryzowanych procedurach produkcyjnych, kontrolnych, jak i zapewnieniu 

jakości, który gwarantuje, że wytworzone leki, surowce farmaceutyczne czy 

substancje aktywne spełniają określone wymagania jakościowe. Produkcja surowca 

Advandrop® Med oraz kolejnych opracowywanych technologii w standardach GMP 

(EU) umożliwi Spółce ekspansję z obszaru well-being na potężny i mocno 

regulowany międzynarodowy rynek farmaceutyczny. 

(d) Powiększenie parku maszynowego w celu: 

• Zakup urządzeń umożliwiających produkcję w standardzie GMP (EU) w celu 

zwiększenia możliwości produkcyjnych surowca z 50 kg do 250 kg dziennie,  (250 

kg surowca pozwala wyprodukować 25 tysięcy buteleczek 10ml Rozpuszczalnego w 

wodzie CBD lub 450 tysięcy opakowań Pastylek do ssania z CBD). 

• Zakup linii produkcyjnej dla technologii AdvanDrop® Bev oraz NanoLC™. 

4.5. Sprzedaż, marketing, reklama 

Spółka zakłada silne skupienie na działaniach sprzedażowych, marketingu i promocji. W 

tym celu Spółka zamierza zbudować zespół sprzedażowy, przeznaczając część 

pozyskanych środków na zatrudnienie w 2023 roku 6 handlowców. W ramach działań 

promocyjnych pozyskane środki wydatkowane będą na poniesienie kosztów udziału w 

międzynarodowych konferencjach oraz targach branżowych. Najbliższe wydarzenie, 

podczas którego Spółka zaprezentuje swoje rozwiązania technologiczne, ofertę “private 

lable” oraz produkty końcowe, to White Lable EXPO w Londynie.  

 

4.6. Koszty operacyjne i spłata zobowiązań 

 Część środków pozyskanych z oferty w wysokości 500.000 zł Spółka przeznaczy na spłatę 

udzielonej Spółce pożyczki, której kwota została w całości wykorzystana rozwój Spółki, 

między innymi na zrealizowanie kamieni milowych w projektach badawczo-rozwojowych 

oraz przygotowanie i realizację kampanii Oferty. Działania te obejmowały przygotowanie 
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Spółki w zakresie: prawnym, formalnym, marketingowym, PR-owym oraz strategicznym. 

Pozostałą kwotę w tym obszarze Spółka zamierza przeznaczyć na podniesienie stanów 

magazynowych oraz zwiększenie wolumenu produkcyjnego poprzez zakup materiałów i 

surowców do produkcji.  

. 

4.7. Plan realizacji celów emisyjnych 

 

 

Źródło: Spółka 

4.8. Zastrzeżenia 

Jeśli będzie to zasadne ze względu na interes Spółki, Zarząd Spółki, po uzyskaniu 

wymaganych zgód korporacyjnych, o ile będą niezbędne, może postanowić o innym 

przeznaczeniu części środków pozyskanych z oferty Akcji Emitowanych. Takie działanie 

może być podyktowane przykładowo istotnymi zmianami rynkowymi, wahaniami cen 

wymaganej infrastruktury lub kosztów pracowniczych, jak również innymi czynnikami  

o charakterze zewnętrznym i dotyczącym Spółki. Szczegółowe czynniki ryzyka dotyczące 

realizacji celów Oferty przedstawione zostały w punkcie 5 poniżej. 

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych  
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z działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane  

z działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 

założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 

wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak  

w krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich 

starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej 

jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną 

osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody 

i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju 

skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji 

wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się 

do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników 

finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym 

(np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa wpływających na działalność 

Emitenta, nasilenie konkurencji, wzrost kosztów inwestycji) Spółka będzie musiała 

dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię. Jednocześnie, w przypadku zaistnienia 

istotnych zmian w otoczeniu Spółki lub w zwiazku z jej działalnością Zarząd Spółki oraz o 

ile będzie to uzasadnione ze względu na interes Spółki, Zarząd może postanowić o innym 

przeznaczeniu części środków pozyskanych z oferty Akcji Emitowanych niż zostało to 
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opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym. W takim przypadku zmianie mogą ulec 

również zakładane przyszłe wyniki sprzedażowe i finansowe Spółki. 

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji Oferowanych. 

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 

Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami 

Spółki. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów 

Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia 

działalności przez Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć 

istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym 

dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji 

zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe 

Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji wewnętrznej, 

otoczenia rynkowego i prawnego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów 

Emitenta, w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych 

zjawisk lub zmiany preferencji grupy docelowej Emitenta.  

5.3. Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia obowiązku uzyskania 

dodatkowych zezwoleń na produkcję produktów konopny, w tym również 

możliwość ich nieuzyskania lub utraty  

Działalność Spółki związana jest z opracowywaniem technologii dla produktów konopnych. 

Dla jej dalszego rozwoju w obszarze farmaceutycznym niezbędne będzie uzyskanie 

zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a sfinansowanie działań związanych 

z ubieganiem się o jego uzyskanie stanowi jeden z celów oferty Akcji Oferowanych. Nie 

można jednak wykluczyć sytuacji, w której zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania 

dodatkowych zezwoleń związanych z działalnością Emitenta, będzie wiązało się z 

koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań określonych odpowiednim przepisami 

prawa. Brak uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub innych 

zezwoleń, jakie mogą być wymagane albo ich późniejsza utrata związane będzie z brakiem 

możliwości rozwoju działalności Spółki w obszarze farmaceutycznym, jak również 

uniemożliwi realizację istotnych celów strategicznych Emitenta oraz wymusi ich zmianę. 

Aktualizacja wspomnianego ryzyka może wiązać się ze znacznymi, nieprzewidzianymi 

dotychczas kosztami. Ryzyko to może mieć istotnie negatywny wpływ na wynik finansowy 

Spółki, jak również na jej dalszą działalność.  

Spółka prowadzi działania przygotowawcze zmierzające do uzyskania odpowiedniego 

zezwolenia, jak również na bieżąco analizuje działania legislacyjne i praktykę urzędniczą w 

obszarze zezwoleń publicznoprawnych w obszarze działania Spółki, w celu minimalizacji 

wystąpienia wyżej opisanego ryzyka. 

5.4. Ryzyko stosowania sankcji administracyjnych lub karnych 

W przypadku uzyskania zezwolenia, o którym mowa powyżej, działalność Spółki w jego 

zakresie podlegać będzie kontroli. Stwierdzenie nieprawidłowości w prowadzonych 

działaniach (tj. niezgodności z przepisami) może skutkować cofnięciem zezwolenia lub 

zastosowaniem innych sankcji administracyjnych lub karnych. Aktualizacja opisywanego 
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ryzyka wiązać się będzie z istotnymi trudnościami w dalszej działalności Spółki, w tym 

również w realizacji celów emisji, a w skrajnych przypadkach, z brakiem możliwości 

realizacji części lub całości celów emisji. Może to mieć istotny negatywny wpływ na wyniki 

finansowe osiągane przez Spółkę.  

5.5. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umów przez 

Spółkę  

Nienależyte wykonanie lub niewykonanie zawartych umów przez Spółkę w tym  

w szczególności nieterminowa realizacja lub dostarczenie produktów, które nie zapewniają 

parametry określone w umowie może skutkować ryzykiem zgłoszenia roszczeń 

odszkodowawczych przez stronę zamawiającą. Roszczenia te mogą w rezultacie 

doprowadzić do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży, obniżenia marży realizowanej z 

danej umowy lub poniesienia strat z tytułu jej realizacji.  

Wystąpienie takich zdarzeń może negatywnie oddziaływać na renomę Spółki i jej 

produktów, a tym samym mieć istotny negatywny wpływ na jej przyszłe wyniki finansowe.  

5.6. Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku 

W działalności Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych 

członków zespołu, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz członków 

zespołów badawczych. Odejście osób z wymienionych grup lub szybka fluktuacja kadr 

może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie 

opracowywania technologii i produktów oferowanych przez Spółkę.  

Utrata istotnych członków personelu łączy się z koniecznością rekrutacji osób o 

specyficznych kompetencjach, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób 

do pracy. Utrata kluczowych członków zespołu pracującego nad danym produktem może 

negatywnie wpłynąć na jakość oraz terminowość zamówień realizowanych przez Spółkę. 

5.7. Ryzyko wprowadzenia ograniczeń w produkcji oraz dystrybucji tzw. 

suplementów diety  

Działalność Emitenta związana jest z produkcją oraz dystrybucją technologii oraz surowców 

dla produktów, które mogą zostać uznane za tzw. suplementy diety. Obecnie 

wprowadzenie do obrotu suplementów diety wymaga zawiadomienia Głównego Inspektora 

Sanitarnego w drodze elektronicznej. Ryzykiem dla działalności Emitenta jest 

wprowadzenie dalszych ograniczeń w produkcji lub dystrybucji suplementów diety, takich 

jak przykładowo konieczność uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub ograniczenia w 

możliwości sprzedaży internetowej tego rodzaju produktów.  

Wprowadzenie dalszych ograniczeń może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, w 

tym w szczególności na jej wyniki finansowe oraz może pociągać za sobą konieczność 

dostosowania modelu biznesowego. 

5.8. Ryzyko związane z eksportem produktów Spółki  

Emitent zakłada prowadzenie działalności na rynkach międzynarodowych, co wiąże się z 

eksportem produktów Spółki. Działania te mogą wymagać uzyskania stosownych zezwoleń 

na prowadzanie działalności w państwach trzecich, zapewnienie spełnienia wymogów 

regulacyjnych oraz realizacji obowiązków celno – skarbowych. Wydłużenie procesu 

uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności na rynkach państw trzech może opóźnić 
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rozpoczęcie lub intensyfikację działań na tych obszarach, a tym samym uniemożliwić lub 

ograniczyć możliwość realizacji sprzedaży i uzyskiwania przychodów na tych rynkach, co 

może mieć negatywny wpływ na zakładane wyniki finansowe. Ewentualne zmiany w 

zakresie regulacji celno – skarbowych mogą z kolei skutkować zmniejszeniem marży i 

zysku realizowanego ze sprzedaży w ramach działalności transgranicznej. 

5.9. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

Prowadzenie działalności Spółki na rynkach międzynarodowych wiąże się z zawieraniem 

umów z podmiotami zagranicznymi, które często podlegają i będą podlegać obcemu prawu 

i jurysdykcji sądów państw trzecich. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Spółką a 

jej kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa innego, niż 

Polska lub sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd państwa trzeciego. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych 

kosztów związanych z występowaniem lub obrona przed roszczeniami kierowanymi 

przeciwko Spółce. 

5.10. Ryzyko związane umowami najmu dotyczącymi pomieszczeń 

laboratoryjnych i biurowych 

Zgodnie z umowami najmu zawartymi z Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A., 

Spółka wynajmuje pomieszczenia, w tym także pomieszczenia laboratoryjne, położone 

przy ul. Duńskiej 11 oraz ul. Klecińskiej 123 we Wrocławskim Parku Technologicznym. 

Umowy najmu zostały zawarte na czas oznaczony. Wynajmowane pomieszczenia są 

wyposażone w odpowiednią aparaturę laboratoryjną przystosowaną do prac badawczych. 

Spółka jest właścicielem krytycznego i fundamentalnego sprzętu laboratoryjnego 

koniecznego do przeprowadzania badań pod kątem chemicznym i analitycznym. 

Dodatkowo część sprzętu laboratoryjnego jest wykorzystywana przez Spółkę na zasadzie 

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

po zakończeniu obecnego okresu ich obowiązywania lub podniesie czynsz, co mogłoby 

spowodować konieczność poszukiwania nowej lokalizacji badań i konieczności zakupu 

wymaganego do badań sprzętu, opóźnić prowadzenie obecnych prac, a także poniesienia 

dodatkowych nakładów finansowych związanych np. z przeniesieniem sprzętu do nowej 

lokalizacji. W razie podjęcia przez wynajmującego decyzji o relokacji Spółki, byłaby ona 

obciążona ryzykami związanymi z przeniesieniem działalności do nowych pomieszczeń (np. 

potencjalna konieczność pokrycia kosztów przeprowadzki, wstrzymanie działalności 

prowadzonej w tej części przedmiotu najmu i przeprowadzenie ewentualnych prac 

rozruchowych w nowych pomieszczeniach). Spółka nie miałaby również wpływu na 

lokalizację nowych pomieszczeń. Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako 

średnią, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. Zaadaptowanie nowego 

lokalu na potrzeby laboratorium wymagało będzie pewnych nakładów czasowych, co z kolei 

może w pewnym zakresie wpływać na realizację projektów przez Emitenta, a w 

konsekwencji na jego działalność czy wyniki. 

5.11. Ryzyko związane z wystąpieniem nieszczęśliwych wypadków, utraty 

sprzętu i danych oraz szkód materialnych i osobowych 

Działalność Spółki wymaga korzystania z zaawansowanego sprzętu badawczo-

laboratoryjnego, diagnostycznego oraz magazynowego wykorzystywanego do prac 

badawczych. Utrata takiego sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wadliwej 
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eksploatacji lub siły wyższej (np. katastrofy naturalne, pożar) może spowodować znaczne 

opóźnienia w realizacji harmonogramu badań, poniesienie kosztów odbudowy laboratoriów 

i sprzętu specjalistycznego, a nawet utratę zdolności do kontynuacji lub przeprowadzania 

nowych badań nad nowymi technologiami. Wykorzystywane przez Spółkę wewnętrzne 

komputerowe systemy są narażone na istotne awarie, ataki wirusowe, nieautoryzowany 

dostęp, kradzież danych, a także wskazane w poprzednim akapicie okoliczności i zdarzenia. 

Spółka przedsięwzięła środki, aby zapobiec tego typu wydarzeniom, jakkolwiek nie jest 

wykluczone, iż takie zdarzenia wystąpią, uniemożliwiając jednocześnie kontynuowanie prac 

badawczych. Utrata danych laboratoryjnych lub wyników badań przemysłowych i prac 

rozwojowych, w wyniku przerwania pracy lub uszkodzenia systemów informatycznych, 

może doprowadzić do znacznych opóźnień w realizowanych projektach, w tym również 

zmusi Spółkę do poniesienia znacznych kosztów finansowych w celu odzyskania danych. 

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

Niepożądanym rezultatem takich prac mogą być szkody osobowe. Spółka nie jest w stanie 

zapewnić, że w przypadku błędu ludzkiego, wadliwego działania urządzeń lub zdarzeń 

losowych, wyżej wymienione szkody osobowe nie nastąpią. Ich wystąpienie może narazić 

Spółkę na procesy odszkodowawcze.  

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

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

wystąpienie wskazanego ryzyka nie ograniczy w istotny sposób lub nie spowoduje 

niemożliwym prowadzenia przez Emitenta działalności operacyjnej, lecz może doprowadzić 

jedynie do pewnych utrudnień czy ograniczeń w działalności operacyjnej Emitenta. Niskie 

prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanego ryzyka uzasadnione jest tym, że 

historycznie w działalności Emitenta wskazane ryzyko się nie zmaterializowało. 

5.12. Ryzyko związane z własnością intelektualną 

Działalność Spółki oparta jest o wyniki prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, co 

do których Spółka podejmuje działania zapewniające ich adekwatną ochronę, np. 

występując o przyznanie patentów lub zachowując w poufności jako tajemnica 

przedsiębiorstwa Spółki. Spółka nie może jednak wykluczyć, że inne zespoły badawcze 

dojdą do tych samych lub zbliżonych wniosków, w tym niezależnie od działalności. Taka 

sytuacja może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw 

własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu 

nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje 

ryzyko wytwarzania produktów i technologii zbliżonych do produktów i technologii Spółki 

przez podmioty trzecie, co zmusi Spółkę do podejmowania działań w celu ochrony jej praw. 

Spółka wskazuje, że jest w posiadaniu pełni praw do produktów i technologii oferowanych 

przez Spółkę, a na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie jest stroną żadnego 

sporu w zakresie praw własności intelektualnej ani nie została poinformowana o 

jakichkolwiek zarzutach strony trzeciej w tym zakresie. 

5.13. Ryzyko związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how 

Spółki 

Niezależnie od środków ochrony prawnej przewidzianych dla praw własności intelektualnej, 

Spółka wykorzystuje w swojej działalności informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w szczególności nieopatentowane know-how, metody opracowywania 



Strona 31 z 85 

 

 

 

 

 

nowych technologii oraz metod badawczych. Spółka dochowuje należytej staranności, aby 

chronić poufność takich informacji, w szczególności poprzez zawieranie umów o 

zachowanie poufności (non-disclosure agreements lub confidentiality agreements) z 

podmiotami, które mają dostęp do takich poufnych informacji, tj. z pracownikami, 

kontrahentami, współpracownikami naukowymi, konsultantami i pozostałymi podmiotami 

trzecimi. Pomimo stosowania powyższych środków ochronnych, wspomniane wyżej 

podmioty trzecie mogą naruszyć odpowiednie umowy i ujawnić tajemnice przedsiębiorstwa 

lub know-how Spółki. Dochodzenie roszczeń z tytułu takich naruszeń jest skomplikowane 

i czasochłonne, może zaangażować istotne środki finansowe Spółki, natomiast środki 

ochrony prawnej mogą nie być efektywne i wystarczające. Spółka nie może wykluczyć 

sytuacji, w której w wyniku naruszenia tajemnic Spółki podmioty konkurencyjne uzyskają 

dostęp do takich informacji, co może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność Spółki na 

rynku. Dodatkowo, w przypadku, gdy podmioty trzecie samodzielnie i legalnie odkryją 

informacje lub opracują metody lub technologie podobne do tych stosowanych przez 

Spółkę, Spółka nie będzie dysponowała stosownymi narzędziami, aby uniemożliwić takim 

podmiotom korzystanie z takich informacji. Istotność powyższego ryzyka oraz 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent ocenia jako niskie. Niskie 

prawdopodobieństwo materializacji ryzyka uzasadnione jest tym, że historycznie w 

działalności Emitenta omawiane ryzyko nie zmaterializowało się. Jednocześnie, ewentualne 

zaistnienie wskazanego ryzyka nie będzie miało znaczącego wpływu na działalność, wyniki 

czy sytuację Emitenta. 

5.14. Ryzyko związane z dotacjami 

Programy badawczo-rozwojowe Spółki są głównie finansowane z dotacji publicznych. W 

celu pozyskania dotacji publicznych Spółka jest zobowiązana spełnić wiele wymogów 

formalnych i restrykcyjnych warunków konkursowych, a wnioski składane przez Spółkę 

przechodzą skrupulatną kontrolę. Spółka planuje złożyć w przyszłości wnioski o przyznanie 

kolejnych dotacji na nowe programy badawczo-rozwojowe, przy czym istnieje ryzyko, że 

wnioski złożone przez Spółkę nie będą spełniały wymogów formalno-prawnych lub nie 

otrzymają aprobaty ze strony ekspertów oceniających wniosek pod względem 

merytorycznym, co w konsekwencji będzie oznaczało konieczność zaangażowania środków 

własnych Spółki, wpływając negatywnie na działalność i wyniki Spółki. W okresie od 1 

grudnia 2021 r. Spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę 

na dofinansowanie projektu w łącznej wartości 4 241 999 PLN. Spółka otrzymuje 

dofinansowanie proporcjonalnie do zakresu zrealizowanego projektu. Umowy zawarte z 

NCBR przewidują dwa systemy dofinansowania. Według pierwszego modelu Spółka 

finansuje prace badawcze z własnych środków, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych 

kosztów. W drugim modelu Spółka otrzymuje zaliczki na badania, które w dalszej kolejności 

jest zobowiązana rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie (obecnie projekt 

rozliczany jest w sposób zaliczkowy). Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że koszty 

poniesione na prace badawczo-rozwojowe będą kontestowane ze strony podmiotu 

finansującego, co będzie oznaczało zmniejszenie kwoty zwrotu kosztów na rzecz Spółki lub 

obowiązek zwrotu określonych kwot uzyskanych w systemie zaliczkowym wraz z odsetkami 

na rzecz finansującego. Do tej pory Spółka spełniła wszystkie wymogi formalnoprawne 

uzyskania dotacji. 
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Spółka przechodzi regularne kontrole ze strony NCBR w zakresie prawidłowości 

wydatkowania środków z dotacji, przedstawiając instytucji stosowną dokumentację 

projektową i kosztową. Dotychczas w rezultacie przeprowadzonych kontroli Spółka nie była 

zobowiązana do zwrotu wydatkowanych kosztów jako nieuzasadnionych w ocenie NCBR, 

przy czym kwoty te w ocenie Spółki. Spółka jednakże nie może wykluczyć, iż w przyszłości 

NCBR może zakwestionować koszty, co może wpłynąć negatywnie na działalność Spółki i 

możliwość kontynuowania prac nad programami badawczo-rozwojowymi. 

Ponadto, umowy o dofinansowanie zawarte przez Spółkę nakładają na Spółkę obowiązek 

(pod rygorem wstrzymania dofinansowania lub rozwiązania umowy o dofinansowanie i 

zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami) wdrożenia wyników prac 

badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu w terminie 3 lat od zakończenia 

danego projektu. Umowy przewidują, że wdrożenie wyników, o którym mowa powyżej, 

może zostać przeprowadzone w następujących formach: 

• poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników 

projektu; lub 

• udzielenie licencji (po cenach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Spółce praw 

do wyników badań innemu przedsiębiorcy; lub 

• sprzedaż (po cenach rynkowych) praw do wyników badań w celu wprowadzenia ich do 

obrotu przez innego przedsiębiorcę. 

Ponadto, umowy przewidujące sprzedaż lub udzielenie licencji na wyniki projektu, muszą 

spełniać szereg wymogów szerzej opisanych w umowie o dofinansowanie. Nie można 

wykluczyć, iż spełnienie części lub wszystkich z wyżej wymienionych wymogów nie będzie 

możliwe lub, że Spółce nie uda się wdrożyć wyników prac badawczo-rozwojowych w 

terminie wskazanym w umowach, co może skutkować wstrzymaniem dofinansowania lub 

rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i obowiązkiem zwrotu całości lub części 

dofinansowania wraz z odsetkami. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką, a prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia jako niskie. Ocena, że prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest niskie 

wynika z tego, że historycznie Emitent nie musiał zwracać wydatkowanych kosztów. 

Wysoka istotność omawianego ryzyka wynika z tego, że działalność Spółki jest obecnie 

oparta w znacznej mierze o środki dotacyjne, a łączna wartość dotacji jest znacząca. Spółka 

narażona jest na ryzyko wstrzymania finansowania dotacjami przez podmioty publiczne, 

jego znacznego zmniejszenia lub konieczności zwrotu części lub całości środków, co może 

wysoce niekorzystnie wpłynąć na zdolność Spółki do prowadzenia nowych lub zakończenia 

obecnych projektów. 

5.15. Ryzyko nieuzyskania przychodów oczekiwanych z umów na 

komercjalizację   

Po wyszukaniu przez Spółkę podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy na 

komercjalizację opracowanej technologii, wynegocjowaniu warunków biznesowych i 

zawarciu umowy, istnieje ryzyko: 

• niedotrzymania warunków umowy przez partnera lub 
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• dalszego rozwoju projektu w sposób niezgodny z założeniami – np. braku 

przychodów przewidzianych dla Spółki w umowie.  

Może to przełożyć się na obniżenie lub przesunięcie w czasie lub całkowity brak płatności 

zagwarantowanych umową na rzecz Emitenta. Realizacja ryzyka może mieć zatem 

negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. W 

dotychczasowej historii Emitenta ryzyko to nie zrealizowało się. Dlatego też Spółka ocenia 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

5.16. Ryzyko związane z korzystaniem z usług podmiotów trzecich 

Nie wszystkie czynności w trakcie procesu rozwoju nowych technologii dostarczania 

związków aktywnych do organizmu wykonywane są przez personel Spółki lub w 

laboratoriach wykorzystywanych przez Spółkę. Część czynności badawczych jest zlecanych 

zewnętrznym specjalistycznym ośrodkom badawczym, tak krajowym jak i zagranicznym. 

Fragmenty badań, które są zlecane ośrodkom zewnętrznym obejmują takie czynności jak 

badania na liniach komórkowych, badania ex-vivo, badania na zwierzętach, opracowanie 

końcowej postaci produktu np. w postaci tabletki, realizacja produkcji pilotażowych. Przy 

wyborze konkretnej placówki badawczo-laboratoryjnej Spółka kieruje się takimi kryteriami 

jak jakość świadczonych usług, wykorzystywana aparatura, kompetencje i kwalifikacje 

personelu badawczego, warunki sanitarne, a także reputacja danego ośrodka. Dobór 

odpowiednich zewnętrznych ośrodków laboratoryjno-badawczych jest istotny z punktu 

widzenia partnerów strategicznych w postaci firm farmaceutycznych i spożywczych 

zainteresowanych działalnością Spółki i możliwością licencjonowania czy kupnem 

technologii. W konsekwencji, istnieje ryzyko, że ośrodki laboratoryjno – badawcze lub 

podmioty trzecie którym Spółka zleca część czynności badawczych nie będą ich realizowały 

w sposób należyty, terminowy lub oczekiwany przez Spółkę. 

Istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent ocenia 

jako średnie. Historycznie w działalności Emitenta miały miejsce nieliczne sytuacje, w 

których podmioty trzecie zakontraktowane przez Emitenta wykonały niewłaściwie ich 

zobowiązania wobec Emitenta (nieodpowiednia jakość świadczonych usług lub opóźnienia 

w świadczonych usługach). Wystąpienie takich sytuacji w przyszłości może wpłynąć w 

pewnym stopniu negatywnie na harmonogram wykonania projektów, a tym samym na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. 

5.17. Ryzyko związane z rejestracją, wprowadzeniem do obrotu i 

komercjalizacją surowca farmaceutycznego oraz działalnością partnerów Spółki  

Rejestracja i wprowadzenie surowca farmaceutycznego do obrotu uwarunkowane jest 

spełnieniem szeregu wymogów proceduralno-formalnych przed organami regulacyjnymi. 

Od powodzenia tych procesów uzależniona jest możliwość uzyskania przez Spółkę 

przyszłych przychodów od sprzedaży surowca farmaceutycznego.  W przypadku braków 

proceduralnych, niepełnej dokumentacji lub niekorzystnych zmian w procedurach 

rejestracyjnych i dopuszczeniowych, istnieje ryzyko niepowodzenia lub opóźnienia 

rejestracji surowca farmaceutycznego lub jego dopuszczenia do obrotu. Dodatkowo, po 

uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie surowca farmaceutycznego do obrotu dochowane 

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

przeciwnym razie organ regulacyjny może zarządzić cofnięcie pozwolenia, co spowoduje 

wycofanie surowca z produkcji i obrotu. Wskazane wyżej czynności rejestracyjno-
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proceduralne spoczywają zasadniczo na partnerze, z którym zawarta zostanie odpowiednia 

umowa o partnerstwo. Spółka nie może zagwarantować tego, że partner wywiąże się z 

tych obowiązków, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Powodzenie komercjalizacji opracowanych 

surowców farmaceutycznych jest powiązane z licznymi czynnikami, takimi jak sukces 

przeprowadzonych badań, uzyskanie koniecznych zgód na rejestrację oraz wprowadzenie 

surowca do obrotu, sprawność i skuteczność przeprowadzonej akcji marketingowo 

reklamowej, korzystne warunki umów z partnerami biznesowymi w aspekcie 

komercjalizacji surowca, popyt na opracowaną przez Spółkę postać surowca, a także od 

dostępności konkurencyjnych postaci surowców na rynku. Sukces komercjalizacji i akcji 

promocyjnej gotowego surowca będzie istotnie zależał od potencjału i zasobów wybranego 

przez Spółkę w danym przypadku partnera strategicznego. Istotność powyższego ryzyka 

Emitent ocenia jako niską, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako średnie. Niski 

poziom ryzyka uzasadniony jest tym, że przychody ze sprzedaży surowca i lub licencji będą 

stanowiły tylko część generowanych prze spółkę przychodów – zgodnie z modelem 

biznesowym Emitenta. Średni poziom prawdopodobieństwa materializacji wskazanego 

ryzyka uzasadniony jest tym, że rejestracja i wprowadzenie surowca farmaceutycznego do 

obrotu jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym a jego spełnienie uwarunkowane 

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

zależą między innymi od zachowania podmiotów trzecich – między innymi ewentualnego 

partnera strategicznego czy organów regulacyjnych. 

5.18. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki, w tym brakiem 

historii finansowej Spółki oraz brakiem badania sprawozdań finansowych 

Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną z 

kolei w 2020 roku. Ze względu na powyższe, Spółka posiada istotne ograniczone czasowo 

dane dotyczące historii jej działalności oraz wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. 

Wiąże się to z istotnym ograniczeniem możliwości obiektywnej weryfikacji sytuacji 

finansowej Spółki w ujęciu porównawczym. Dodatkowo, sprawozdania finansowe Spółki nie 

były dotychczas badane przez biegłego rewidenta ze względy na brak takiego obowiązku.   

Emitent dokłada wszelkich starań, aby przedstawione historyczne oraz potencjalne 

przychody i dane finansowe Spółki były rzetelne oraz adekwatne do uwarunkowań 

rynkowych oraz możliwości Spółki. Emitent nie może jednak zagwarantować osiągnięcia 

konkretnych wyników finansowych ani konkretnej wartości akcji w przyszłości, wypłaty 

dywidendy lub określonego poziomu środków pozostałych do podziału pomiędzy 

akcjonariuszy Spółki po przeprowadzeniu jej likwidacji.  

5.19. Ryzyko konkurencji  

Emitent funkcjonuje na rosnącym rynku, na którym występują podmioty konkurencyjne. 

Mając na uwadze docelowo transgraniczny charakter działalności Emitenta pod uwagę 

należy brać nie tylko rynek polski, ale i podmioty działające globalnie lub na poszczególnych 

rynkach stanowiących przedmiot zainteresowania Spółki. Emitent nie ma wpływu na 

działania podejmowane przez konkurentów. 

Wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w obszarze badawczo – rozwojowym 

na rynku konopnym może spowodować pojawienie się na rynku produktów lub technologii 

o zasadniczo zbliżonych właściwościach lub których zastosowanie będzie dawać wyniki 
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analogiczne do osiąganych przez produkty Spółki. Wystąpienie powyższej sytuacji może 

wywołać presję na obniżanie cen produktów oferowanych przez Emitenta, co może mieć 

istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

5.20. Ryzyko nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować opóźnieniem 

osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji lub ich modyfikacją.  

W takim przypadku Emitent będzie realizował cele emisji Akcji Oferowanych w 

proporcjonalnie dłuższym okresie, finansując nakłady w większym stopniu bieżącymi 

przepływami finansowymi lub finansowaniem zewnętrznym lub w ograniczonym zakresie z 

tym zastrzeżeniem, że środki w kwocie 500.000 zł zostaną w pierwszej kolejności 

przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki. Ograniczenia w możliwości pozyskania 

finansowania zewnętrznego oraz procedury z tym związane mogą opóźnić lub utrudnić 

realizację inwestycji lub zmniejszyć możliwość pozyskiwania i realizacji kolejnych 

zamówień w określonym czasie oraz zwiększyć jej łączne koszty, a tym samym przełożyć 

się na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

5.21. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości, w 

szczególności w przypadku przyjęcia takiej metody finansowania lub współfinansowania 

przyszłych inwestycji Spółki. 

Dodatkowo nowe akcje (inne, niż emitowane w ramach programu motywacyjnego) mogą 

zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału majątku Spółki w razie 

likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzić do dalszego 

faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej liczbie głosów 

Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po likwidacji Spółki.   

5.22. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie 

się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów lub znaczne wydłużenie się 

harmonogramu realizacji zakładanych prac, mające negatywny wpływ na możliwość 

uzyskiwania przychodów. Dodatkowo, Spółka może utracić płynność w przypadku 

niedokonania terminowej spłaty zobowiązań, których pokrycie stanowi jeden z celów 

emisji. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność Spółki, przy braku jednoczesnego 

zapewnienia źródeł ich finansowania, może doprowadzić do braku możliwości terminowego 

regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji 

poszczególnych działań, z uwzględnieniem finansowania potrzeb w poszczególnych 

obszarach działalności Emitenta. 

5.23. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów.  
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W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia 

upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej  

w przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek  

o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać 

umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 

niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą 

również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego.  

W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze 

mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a 

zbycie Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.24. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność  

i otoczenie Emitenta 

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także aktualna sytuacja 

związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a 

także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na 

wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 

Działalność Emitenta jest w relatywnie niskim stopniu podatna na ograniczenia 

wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa. Jednakże ponowne wprowadzenie 

istotnych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej może mieć negatywny 

wpływ na łańcuchy dostaw komponentów dla instalacji realizowanych przez Emitenta, co 

może opóźniać ich wykonanie i uzyskanie przychodu ze sprzedaży. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektu 

opisanego w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej  

w Polsce i na świecie.  

5.25. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Rozwój rynku konopnego. Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta największy wpływ 

wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, poziom 

inflacji, ceny energii elektrycznej oraz surowców, stopa bezrobocia, realny wzrost 

wynagrodzeń oraz dochodu rozporządzalnego. Pogarszanie się sytuacji w kraju i głównych 

gospodarkach światowych, w tym obniżenie się siły nabywczej klientów, ograniczenie ich 

skłonności do ponoszenia wydatków, czy pogorszenie zdolności do regulowania 

zobowiązań, może spowodować obniżenie popytu na produkty oparte o technologie 

Emitenta i w efekcie spadek zainteresowania klientów jego ofertą Emitenta, a tym samym 

negatywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju i wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie 

niekorzystne zmiany w gospodarce światowej mogą przyczynić się do ograniczenia 

dostępności surowca, np.  w wyniku załamania łańcuchów dostaw bądź ich cena może 

znacząco wzrosnąć, co negatywnie wpłynie na dostępność produktów Spółki. 

5.26. Ryzyko walutowe 
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Spółka realizuje i będzie realizować sprzedaż produktów i usług na rynku 

międzynarodowym. Emitent jest zatem w sposób pośredni narażony na ryzyko kursowe i 

w ślad za tym wahania ostatecznego kosztu nabycia określonych produktów oraz 

przychodu ze sprzedaży produktów i technologii. Niekorzystne zmiany kursów walut oraz 

niedopasowanie przychodów i kosztów w danej walucie mogą niekorzystnie wpłynąć na 

wyniki finansowe i rentowność Emitenta. 

Do daty Dokumentu Ofertowego Zarząd Spółki nie stosował mechanizmów ograniczających 

ryzyka walutowe. 

5.27. Ryzyko dotyczące faktycznego i potencjalnego wpływu wojny w Ukrainie 

na działalność Emitenta 

W dniu 24 lutego 2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Obecnie 

trudno oszacować skalę wpływu konfliktu na działalność gospodarczą Emitenta. Zarząd 

Emitenta na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i stara się 

ocenić wpływ tych zmian na działalność Spółki. Ze względu na wzrost kosztów paliw i 

energii oraz wysoki poziom inflacji należy spodziewać się istotnego wzrostu cen produktów 

i usług, a tym samym istnieje ryzyko, że popyt na produkty Emitenta może się zmniejszyć. 

5.28. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom  

z zakresu prawa spółek oraz uregulowaniom związanym z wykorzystaniem substancji 

psychoaktywnych. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacji mogą stanowić znaczące 

zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzanie nowych 

regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka 

prowadzenia działalności przez Spółkę w Polsce, w tym znacząco ograniczyć możliwość 

działania Emitenta na tym rynku.  

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej,  

a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.  Szczególnie wrażliwe dla 

Emitenta są zmiany w zakresie konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń na 

działalność będącą w obszarze zainteresowania Emitenta. Zmiany w tym zakresie mogą 

powodować zmniejszenie atrakcyjności produktów i technologii, a docelowo, mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. 

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany  

w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. W ocenie Spółki obecnie zauważalny jest jednak trend do liberalizacji przepisów 

w obszarze działania Emitenta, stąd obecnie wdrażane lub dyskutowane inicjatywy 

legislacyjne Emitent ocenia jako szansę rozwoju dla rynku, na którym działa. Emitent 

dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

5.29. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe.  
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W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, 

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych 

określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca 

roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez 

Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki.  

Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego  

w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian  

w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.30. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa  

w funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 

funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy 

być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 

gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych  

z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy 

pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.31. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane  

z inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 

oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 
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rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.32. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku nieosiągnięcia progu emisji, odwołania jej 

przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku 

Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot 

zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana co najmniej minimalna liczba Akcji Oferowanych (próg 

emisji) albo 

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji 

Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.33. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości  

w trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 
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W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 

Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.34. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 

złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.35. 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. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.36. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 

wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 

Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 

działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z 

ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia  

o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje 

ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 

większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę 

udziału w zysku Emitenta. 
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5.37. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 

Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 

5.38. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi  

w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna  

z ustawą lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd 

Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało 

zostać wszczęte. Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie 

można go całkowicie wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.39. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 
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zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania 

bytu prawnego Emitenta; 

3) 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 upadłości Emitenta, lub 

4) 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. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.40. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 
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W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.41. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 

wartościowych, w okresie przejściowym do pełnego stosowania przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 

kredytobiorcom, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. 

Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą 

utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do 

skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia 

Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.42. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy  

w przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka niewymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  

RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

5.43. Ryzyko wydłużenia lub wstrzymania procesu wprowadzenia akcji do 

obrotu zorganizowanego 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Spółka rozpoczęła prace przygotowawcze 

do przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego, a Walne 

Zgromadzenie podjęło w tym zakresie stosowne uchwały, w tym dotyczące wprowadzenia 

Akcji Oferowanych. Celem Spółki jest wprowadzenie jej akcji do obrotu zorganizowanego 

w drugiej połowie 2024 roku. 

Nie można jednak wykluczyć, że proces wprowadzenia akcji Spółki do obrotu 

zorganizowanego potrwa dłużej, niż Emitent wstępnie zakłada, zostanie wstrzymany lub 

nie zostaną spełnione warunki dla jego finalizacji, w tym z przyczyn leżących po stronie 

Spółki, np. ze względu na odstąpienie od zamiaru wprowadzenia akcji przez Spółkę. 

5.44. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO 
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Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie 

wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o 

wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w 

Regulaminie ASO, lub (ii) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów 

finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników 

(przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, uwzględniając 

rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki 

szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (iii) Organizator ASO uzna, że 

dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych 

określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO 

w przypadku odmowy wprowadzenia, ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO 

tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 

12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w 

przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 

12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji 

o odmowie. Jednocześnie jednak zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator ASO 

może odstąpić od stosowania niektórych wymogów ustanowionych w Regulaminie ASO o 

ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub 

interesowi uczestników ASO. 

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania 

odkupu objętych lub nabytych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi 

zainwestowanych środków pieniężnych. 

5.45. Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na 

żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 10 dni. 

5.46. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku 

NewConnect w drugiej połowie 2024 roku. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na 

rynku NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po 

zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej 

akceptacji przez Organizatora ASO. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia 

wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect w stosunku do 

zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu, co spowoduje istotne ograniczenie 

płynności Akcji Oferowanych w tym okresie. 

5.47. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów, Organizator 

ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 
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(i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes 

jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Ponadto, 

w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i 

okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem 

okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z 

autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego 

emitenta z obrotu w ASO. 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami 

prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z 

tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 

ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia 

interesów inwestorów, KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi 

akcjami. W żądaniu 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 żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla 

decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej w 

przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub 

naruszenia interesów inwestorów. 

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji Oferowanych w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.48. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: 

(i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza 

przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek 

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

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z 

dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność 

tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych 

instrumentów, (iv) co do zasady, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza 

jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 
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W takim przypadku nie znajduje zastosowania ograniczenie czasowe zawieszenia obrotu 

instrumentami finansowymi do trzech miesięcy wynikające z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji Oferowanych z obrotu w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.49. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad 

lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego 

wykonania obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w 

zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć 

emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 PLN. 

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 

podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości). W 

przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia 

nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie 

wykonuje nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z 

karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) zdania pierwszego nie może przekraczać 

50.000,00 PLN. 

5.50. Ryzyko związane z karami administracyjnymi  

Od chwili uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej do Emitenta znajdą 

zastosowanie przepisy art. 96 oraz art. 97 Ustawy o Ofercie, a także art. 176 Ustawy  

o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF m. in. na emitenta kar 

pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.  

Dodatkowo, KNF uprawniona jest do nakładania kar pieniężnych za niewypełnianie 

poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności 

obowiązków informacyjnych lub związanych z dostępem do informacji poufnych. Ponadto, 

Ustawa o obrocie ustanawia sankcję karną w postaci grzywny do 5.000.000,00 PLN albo 

kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo zastosowania obu tych kar łącznie, 

za wykorzystanie informacji poufnych lub dokonanie manipulacji na rynku, a także grzywny 

do 2.000.000 PLN albo kary pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tych kar łącznie za 

ujawnienie informacji poufnej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna. Ponadto, w 

przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, zamiast kary pieniężnej, o której 

mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Dodatkowo, na podstawie art. 100 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach,  

o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje 

związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych 
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instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się  

o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu 

na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 

Rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane lub 

zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie 

do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym 

karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje 

udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum 

informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść 

informacji. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, 

działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

Nałożenie kar pieniężnych lub sankcji karnych na Spółkę lub członków jej organów może 

mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. 

5.51. Ryzyko związane z obrotem Akcjami Oferowanymi w ASO 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO po 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej  

w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do czasu ich wprowadzenia do obrotu, płynność Akcji 

Oferowanych może być istotnie ograniczona. Spółka zakłada, że wprowadzenie Akcji do 

obrotu nastąpi w II połowie 2024 roku, jednak termin ten może ulec opóźnieniu, w tym z 

przyczyn niezależnych od Emitenta, a związanych z przeprowadzeniem procesu rejestracji 

Akcji Oferowanych w KDPW i ich wprowadzenia do obrotu w ASO. 

Akcje Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu ani na rynku regulowanym, ani w 

ASO. Nie da się przewidzieć, czy po wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego będą one 

przedmiotem aktywnego obrotu. Mając na uwadze rozdrobnienie akcjonariatu, jakie 

wystąpi po przeprowadzeniu oferty Akcji Oferowanych oraz pozostawanie istotnej części 

Akcji w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie zawarli ze Spółką Umów 

lock-up istnieje ryzyko powstania nadmiernej podaży Akcji po ich wprowadzeniu do obrotu 

zorganizowanego, co może mieć negatywny wpływ na kurs Akcji na rynku NewConnect.  

Dodatkowo, płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO jest niższa niż 

tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Nie można także przewidzieć 

w jaki sposób będzie się kształtować cena Akcji Oferowanych, a szereg czynników 

wpływających na cenę Akcji Oferowanych jest niezależnych od Spółki. W związku z 

powyższym mogą występować trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej liczby Akcji 

Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do znaczącego wzrostu lub znaczącego 

spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach do braku możliwości ich zakupu bądź 

sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w instrumenty finansowe będące 

przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w 

instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW. 

5.52. Ryzyko związane z Animatorem Rynku 

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, 

warunkiem notowania instrumentów finansowych w ASO jest istnienie ważnego 
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zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do 

wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 

w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również 

dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu 

ASO.  

Ponadto, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w 

ASO bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z 

uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym 

albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 

Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać 

Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego 

wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami 

finansowymi Emitenta.  

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe Emitenta notowane są 

w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy 

od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile 

Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty 

finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia 

tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z 

Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia 

wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 

Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia 

obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej 

kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w 

systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 

wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego 

segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. 
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W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora 

Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

5.53. Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą 

Zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu 

wskazanego w § 18 ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi 

konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków 

informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego 

Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej 

współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości 

wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w 

zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.  W 

przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o 

którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 

Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie 

zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator 

ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

5.54. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym  

Na działalność Emitenta, po wprowadzeniu jego akcji do obrotu zorganizowanego, istotny 

wpływ mieć będzie koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na rynkach 

prowadzonych przez GPW, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom, 

trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować 

gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez 

Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków 

na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta bądź realizację procesów 

inwestycyjnych. 
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OŚWIADCZENIE EMITENTA 

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy 

dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie, w tym w załącznikach do dokumentu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 

stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i 

kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent. 

 

Wrocław, dnia 21 listopada 2022 roku 

 

 

 

__________________________ 

Grzegorz Kiełbowicz 

Prezes Zarządu 

 

 

__________________________ 

Paweł Mituła 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta; 

2) Treść Uchwały Emisyjnej;  

3) Statut Spółki;  

4) Sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Spółki za 2021 rok 

(nieaudytowane)  

5) Bilans i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 12 

października 2022 roku (nieaudytowane) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI 

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

§1 

1. Spółka działa pod firmą Healthcann Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej nazwy Healthcann S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego.   

§2 

Siedzibą Spółki jest Wrocław. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.   

§4 

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak 

i poza jej granicami.   

2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i 

cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach 

oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.   

 

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:   

1) 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 

biotechnologii,  

2) 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności 

dietetycznej,  

3) 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

4) 21.20.Z – Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,  

5) 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,  

6) 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, 

włączając dentystyczne,  

7) 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

8) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,  

9) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,  

10) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
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sklepach, 

11) 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

12) 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

13) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach,  

14) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet, 

15) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami,  

16) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne,  

17) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności, 

18) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych,  

19) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

20) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 

21) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana.  

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, 

podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o istotnej zmianie przedmiotu działalności 

Spółki nie wymagają wykupu akcji, o których mowa w art. 417 Kodeksu spółek 

handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności 

osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

 

II. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.014,40 zł (słownie: dwieście tysięcy czternaście 

złotych 40/100) i dzieli się na 2.000.144 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści cztery) 

akcje zwykłe, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 

0.000.001 do 2.000.144.  

2. Spółka powstała z przekształcenia spółki Healthcann spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.   

3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości majątkiem 
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spółki przekształcanej wskazanej w ust. 2 w wyniku jej przekształcenia w Spółkę. 

4. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki 

wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie 

z art. 32810 Kodeksu spółek handlowych. 

§7 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze 

emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych 

akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel 

środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym 

(podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki).    

§8 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze. 

2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

III. AKCJE 

§ 9 

1. Akcje są zbywalne.  

2. Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne, jak i na okaziciela. 

3. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi w związku z zamiarem ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego. 

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na 

pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu 

Spółki, przy czym zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniej 

zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Żądanie to powinno wskazywać 

liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. 

Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, a w przypadku, gdy zgoda Rady Nadzorczej 

nie jest wymagana, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia żądania. W 

przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego 

treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak 

akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym. 

5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską 

akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.  

6. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym 

Zgromadzeniu.  

7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z 
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prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.  

8. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w 

drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia.   

9. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:  

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do 

nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj 

akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną 

lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za 

nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez 

wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie 

dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący 

sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;   

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; 

3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem 

umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu 

Spółki; 

4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach 

przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

AKCJONARIUSZE 

§10 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, a także do udziału w podziale majątku Spółki 

w razie jej likwidacji. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym 

podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał 

zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  

2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.  

3. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustalona 

zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W 

przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o 

podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje 

Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.  

4. W przypadku, gdy akcje Spółki będą zarejestrowane w depozycie papierów 

wartościowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień, według którego ustalona 

zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W 

przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym 
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przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o 

podziale zysku.  

5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a 

jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest 

wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy 

wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne 

Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata 

dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

6. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki 

na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać 

będzie wystarczające środki na wypłatę.  

ORGANY SPÓŁKI 

§11 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd;   

2) Rada Nadzorcza;  

3) Walne Zgromadzenie.  

ZARZĄD 

§12 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 4 (słownie: czterech) członków, 

w tym z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członka Zarządu.  

2. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią, wspólną kadencję.   

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powołuje i 

odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4 – 6 poniżej.   

4. Akcjonariuszowi Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o. (KRS: 0000619039) 

(„Fundusz”), tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje uprawnienie 

osobiste powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie 

pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Członek Zarządu powołany przez 

Fundusz będzie pełni funkcję Członka Zarządu.  

5. Tak długo jak Funduszowi przysługuje uprawnienie określone w ust. 4 powyżej, członek 

Zarządu powoływany przez Fundusz może być odwołany jedynie przez Fundusz lub 

zawieszony w czynnościach jedynie za zgodą Funduszu.   

6. W ramach uprawnienia osobistego określonego w ust. 4 powyżej członek Zarządu 

powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do 

Spółki.  

7. Z zastrzeżeniem ust. 5 Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub 

zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.   

8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenie 



Strona 69 z 85 

 

 

 

 

 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania.   

9. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.  

§ 13 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnętrz.   

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 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 

odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

4. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w 

szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała 

podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, 

nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na 

poszczególne uchwały oraz zadania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie 

Zarządu.  

6. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być 

powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu 

Zarządu.  

7. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, o ile zostanie 

uchwalony. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada 

Nadzorcza.  

8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki 

upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu 

działający samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu 

lub Wiceprezesem Zarządu.  

§14 

1. Członek Zarządu, stosownie do art. 380 Kodeksu spółek handlowych, nie może bez 

zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi. 

2. 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. 

§ 15 

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 
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RADA NADZORCZA 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków. Jeśli 

spółka jest spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 

7 (słownie: siedmiu) członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. 

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 6-13 poniżej.  

6. Funduszowi, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste 

powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego 

oświadczenia skierowanego do Spółki.  

7. Akcjonariuszom - Grzegorzowi Kiełbowiczowi, Pawłowi Mitule oraz Tomaszowi Troninie - 

działającym łącznie, tak długo jak będą akcjonariuszami Spółki, przysługuje uprawnienie 

osobiste do powoływania i odwoływania łącznie jednego członka Rady Nadzorczej na 

podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. 

8. Tak długo jak uprawnionemu akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie określone w 

odpowiednio ust. 6 i ust. 7 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez 

uprawnionego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez tego uprawnionego 

akcjonariusza, który go powołał. 

9. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w ramach 

przekształcenia Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji 

przez Walne Zgromadzenie lub akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste, 

zgodnie z ust. 8 powyżej. W razie odwołania lub rezygnacji któregokolwiek Członka Rady 

Nadzorczej pierwszej kadencji, pierwszeństwo wyboru nowego Członka Rady 

Nadzorczej, w ramach uprawnienia osobistego określonego w ust. 6-7 powyżej, 

przypada Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o., następnie Grzegorzowi 

Kiełbowiczowi, Pawłowi Mitule oraz Tomaszowi Troninie - działającym łącznie i 

ostatecznie Walnemu Zgromadzeniu.  

10. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany 

jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego 

oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.  Jeżeli uprawniony akcjonariusz 

nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia 

mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej 

który nie został powołany zgodnie z ust. 5-9 powyżej, powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie do czasu wykonania przez uprawnionego akcjonariusza jego uprawnienia 

osobistego.  Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie 
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mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z 

niniejszym postanowieniem.  

11. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej 

wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych 

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady 

Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego 

przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady 

Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy 

liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.  

12. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady 

Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego 

zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne 

kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady 

Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w 

ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu 

audytu.  

13. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji 

będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich 

powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców 

przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd 

lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści punkt w porządku 

obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji 

albo wyboru jego następcy.  

14. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie 

swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i 

zarządzanych głosowaniach.  

15. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady 

Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i 

powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem 

uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego 

zaistnienia.  

16. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania 

jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem 

wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

§ 17 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach.  

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz 

postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem 
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uprawnień osobistych określonych w Statucie; 

2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu powołania,   

3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  

4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,  

5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką, a członkiem 

Zarządu, 

6) wybór biegłego rewidenta Spółki,  

7) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela stosownie 

do § 9 ust. 4 Statutu;   

8) wyrażanie zgody na zbycie bądź wszelkie inne formy rozporządzania akcjami 

imiennymi (bądź prawami z nimi związanymi), jak również wyrażanie zgody na 

jakiekolwiek obciążenie akcji imiennych należących (w tym w szczególności 

zastaw cywilny, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy bądź użytkowanie 

udziałów);  

9) zbycie, rozporządzenie (w tym oddanie w dzierżawę, oddanie w leasing) 

przedsiębiorstwem Spółki lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;  

10) nabycie lub zbycie własności lub udziału we własności nieruchomości, prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w takim prawie;  

11) nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, oraz przystąpienie, 

zbycie lub nabycie uprawnień w spółkach osobowych, także zbywanie i 

nabywanie innych papierów wartościowych;  

12) zbycie, nabycie, obciążenie lub inne rozporządzenie lub zobowiązanie do 

rozporządzenia prawami własności intelektualnej powstałymi w ramach realizacji 

projektu a także udzielenie licencji poza licencjami udzielanymi w normalnym 

toku działalności na rzecz klientów Spółki;  

13) nabycie innych przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa;  

14) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych 

gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego Budżetu;  

15) przeprowadzenie transakcji, w ramach której nastąpi znacząca zmiana 

przedmiotu działalności (albo celu) Spółki; 

16) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;  

17) wyrażanie zgody na uchylenie lub na odstępstwa dotyczące zakazu konkurencji 

obowiązującego członka Zarządu Spółki lub członka kluczowej kadry; 

18) zatwierdzanie zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki i kluczowej kadry (w tym 

wynagrodzenie zasadnicze, premie, programy motywacyjne), innego niż 

wynikającego z powołania, z wyłączeniem tych zawartych w zatwierdzonym 

budżecie Spółki, dotyczących nazwanych osób fizycznych tam wskazanych;  

19) zatwierdzanie, zmiany (w tym aktualizacje) planu realizacji projektu (B+R) oraz 

budżetów Spółki w ciągu danego roku obrotowego przygotowywanych przez 

Zarząd Spółki do czasu zakończenia projektu;  

20) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji, wydatków i zaciąganie 

zobowiązań o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 10% 

(słownie: dziesięć procent) kapitału własnego Spółki lub o wartości 

przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 100.000,00 PLN (słownie: sto 
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tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych 

kapitałowo lub osobowo - o ile nie wynikają one z zatwierdzonego, aktualnego 

budżetu Spółki;  

21) wyrażanie zgody oraz akceptacja warunków zawieranych przez Spółkę umów 

pożyczek lub kredytu o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu 

lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo;  

22) nabycie, zbycie oraz inne formy rozporządzania składnikiem majątkowym o 

wartości księgowej lub rynkowej przewyższającej 125.000,00 złotych (słownie: 

sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zamknięcie kluczowych części 

przedsiębiorstwa;  

23) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i 

obciążanie w jakikolwiek sposób (tak obciążenia rzeczowe jak i obligacyjne) 

aktywów Spółki o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 10% 

(słownie: dziesięć procent) kapitału własnego Spółki zarówno w stosunku do 

pojedynczego składnika aktywów jak i większej liczby składników, które łącznie 

spełniają powyższy próg kapitałowy, jeżeli nie wynika to z zatwierdzonego 

budżetu Spółki;  

24) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny 

jakiejkolwiek umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub wspólnikami lub 

członkiem organu Spółki, w tym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub 

członkiem Zarządu Spółki lub podmiotami powiązanymi z nimi kapitałowo lub 

osobowo, jak również małżonkami oraz krewnymi Spółki lub członków Zarządu 

Spółki;  

25) wyrażanie zgody na angażowanie się Spółki w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą 

one dochodzenia wierzytelności Spółki, związanych z jej działalnością 

gospodarczą;  

26) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prawnych form zabezpieczeń 

wierzytelności lub zobowiązań, w tym między innymi weksli, zaliczek, zadatków, 

kaucji, hipoteki, zastawów, poręczeń, gwarancji, chyba że są dokonywane w toku 

normalnej działalności i nie przekraczają 10% (słownie: dziesięć procent) 

kapitału własnego Spółki lub nie przekraczają łącznie w ciągu roku obrotowego 

75.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 

27) wyrażanie zgody na zawarcie i zmianę warunków umów joint-venture;  

28) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny;  

29) wyrażanie zgody na zawarcie ugody w kluczowych sprawach spornych 

(cywilnych, karnych, administracyjnych, arbitrażowych) tj. sprawach o wartości 

przedmiotu sporu powyżej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), lub 

mających istotny wpływ na działalność Spółki pomimo niespełnienia powyższego 

progu finansowego; 

30) wyrażanie zgody na zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń Spółki 

przekraczających wartość 75.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć 

tysięcy) w stosunku do jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz zgody na 

niedochodzenie na drodze postępowania sądowego jakichkolwiek roszczeń 

przekraczających 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 

przez okres powyżej 12 miesięcy od dnia wymagalności danego roszczenia;  
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31) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, niewynikającą z 

wymogów ustawowych;  

32) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych; 

33) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub jakiekolwiek inne rozporządzenie 

prawami do własności intelektualnej Spółki; 

34) otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form 

organizacyjnych Spółki;  

35) wyrażanie zgody na przeniesienie siedziby Spółki; 

36) wyrażanie zgody na tworzenie nowych podmiotów oraz na likwidację innych 

podmiotów;  

37) przyjęcie planu motywacyjnego, dla kadry kierowniczej Spółki opartego na 

akcjach lub prawach od zysku w Spółce lub w jej spółkach zależnych, z 

wyłączeniem planu premiowego zatwierdzonego w Budżecie;  

38) zatwierdzenie Budżetu Spółki;  

39) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 

40) wyrażanie zgody na emisję obligacji; 

41) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu powołanych 

przez Radę Nadzorczą; 

42) inne sprawy wniesione przez Zarząd. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2)– pkt) 41 

powyżej, wymagają głosu oddanego „za” podjęciem uchwały przez Członka Rady 

Nadzorczej, powołanego przez Funduszu, zgodnie z § 16 ust. 6 powyżej.  

§ 18 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę 

Nadzorczą. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia 

przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia 

Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca 

może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W 

przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje 

Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej.  

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - 

Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze 

posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się 

odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim czternastodniowym 

powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego czternastodniowego 

powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady 
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Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na 

odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie 

posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku 

formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.  

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 

powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków. 

6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady.  

7. Z zastrzeżeniem postanowienia § 17 ust. 2-3 powyżej, do podjęcia uchwały przez Radę 

Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w 

obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby 

głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący 

Rady Nadzorczej.  

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób 

gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). 

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże 

oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą 

ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści 

projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu 

uchwały, a w przypadkach. o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2-41 wymagają obecności 

członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz.  

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla 

których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady 

Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.   

§ 19 

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół podpisują obecni 

członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska 

i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów 

oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.  

2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych 

na posiedzeniu.   

§ 20 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.   

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować 
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do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty 

otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić 

Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej 

inicjatywy Rady Nadzorczej.   

4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.  

5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 

przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i 

kompetencje.  

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 Kodeksu spółek 

handlowych.   

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w 

sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być 

dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia.  

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, 

jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad.  

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku 

obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.  

3. Funduszowi, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo zwołania 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie 

przewidzianym przepisami prawa.  

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy 

akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze 

zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania 

czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczących 

ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  
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5. Funduszowi, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Fundusz uznana za 

zasadne. W przypadku, gdy Fundusz dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do 

niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek 

handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów 

przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane 

jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w 

postaci elektronicznej.  

7. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, 

które powinny być wniesione pod obrady. 

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, 

a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

2. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.  

W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się 

także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki 

są przedmiotem obrotu.  

3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika.  

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

5. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi 

inaczej.   

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o 

ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają 

surowszych warunków powzięcia uchwał.   

§24 

1. O ile postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, obrady 

Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno 

Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady 

Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie 

nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba 
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wyznaczona przez Zarząd. 

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie wybiera się spośród osób uprawnionych do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie 

zwołane zostało przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenie jest 

osoba wskazana przez sąd rejestrowy.   

§ 25 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy w szczególności podejmowanie uchwał w 

sprawach:  

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

2) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków 

3) wyrażenia zgody na zbycie lub rozporządzenie, w tym wydzierżawienie 

przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, w tym o 

wypłacie dywidendy, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i 

terminie wypłaty dywidendy,  

5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,  

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ustanowienie likwidatorów Spółki;  

7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z 

członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo 

na rzecz którejkolwiek z tych osób,  

8) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z 

członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem spółki 

dominującej;  

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, w tym wyłączenie prawa 

poboru;  

10) umorzenie akcji; 

11) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz 

emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych, 

12) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu 

spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku 

określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; 

13) z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu, powoływanie i 

odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, 

14) zmiana przedmiotu działalności Spółki,  

15) zmiana Statutu Spółki, 
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16) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,  

18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub 

Akcjonariuszy.   

2. Uchwały w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt) 1-12 oraz 14-17 powyżej dla swojej 

ważności wymagają obecności Funduszu na Walnym Zgromadzeniu oraz uzyskania co 

najmniej bezwzględnej większości głosów, w tym głosów „za” Funduszu, z zachowaniem 

zasad dotyczących kworum, o których mowa w § 22 ust. 6 niniejszego Statutu.   

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości lub w części wymaga większości 9/10 głosów oddanych za 

przyjęciem uchwały. 

4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia, a uchwały Rady Nadzorczej. 

5. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne 

sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 

§ 26 

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia 

zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  

LIKWIDACJA SPÓŁKI. PREFERENCJA LIKWIDACYJNA  

§ 27 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się 

pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba 

że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech 

czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu 

spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu. 

2. W przypadku likwidacji lub rozwiązania Spółki, środki finansowe pochodzące z takiej 

czynności, a pozostałe po likwidacji, tj. po zaspokojeniu zobowiązań wobec podmiotów 

zewnętrznych w sposób i w stopniu wymaganym bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa, zostaną podzielone w sposób następujący:  

a) w pierwszej kolejności Fundusz otrzyma kwotę w wysokości do 220.000 zł 

(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), powiększoną o 5% w skali roku 

licząc od dnia 22 lutego 2021 roku dla kwoty w wysokości 82.800,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) i od dnia 31 marca 2021 

roku dla kwoty w wysokości 137.200,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem 

tysięcy dwieście złotych 00/100); 

b) następnie, po zaspokojeniu Funduszu, środki finansowe zostaną podzielone 

pomiędzy pozostałych akcjonariuszy, innych niż Fundusz, proporcjonalnie do 

udziału akcji posiadanych przez poszczególnych, pozostałych akcjonariuszy 

Spółki w łącznej liczbie akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 28 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 roku. 

3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa oraz standardami rachunkowości.  

§ 29 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych.” 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2021 ROK
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 

2022 ROKU DO 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
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