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SUPLEMENT NR 2 

DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

Z DNIA 21 LISTOPADA 2022 ROKU 

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego 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. 

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 2 do Informacji o Emitencie i 

warunkach oraz zasadach oferty z dnia 21 listopada 2022 roku („Suplement”) mają 

znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.  

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została 

udostępniona Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 21 listopada 

2022 roku („Dokument Ofertowy”). 

Suplement sporządzany jest w związku z uzupełnieniem Dokumentu Ofertowego o 

informacje o dodatkowych czynnikach ryzyka oraz o podpisane wersje udostępnionych już 

uprzednio dokumentów finansowych. 

Niniejszy Suplement został opublikowany po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane. W 

związku z powyższym osobie, która złożyła zapis przed publikacją Suplementu przysługuje 

uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w 

Spółce oświadczenia na piśmie w terminie 2 Dni Roboczych od publikacji Suplementu. 

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom: 

Zmiana nr 1 – str. 19, pkt 3.2 Podstawa prawna: 

Do dotychczasowej treści punktu 3.2 Podstawa prawna, po dotychczasowej jego treści 

dodaje się następujący akapit: 

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na Akcje Oferowane zostało opublikowane w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 226/2022 poz. 60006. 

Zmiana nr 2 – str. 26 i 27, pkt 5.2 Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów 

strategicznych, w tym celów emisji, akapit pierwszy: 

Było: 

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 
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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 

opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym. W takim przypadku zmianie mogą ulec 

również zakładane przyszłe wyniki sprzedażowe i finansowe Spółki. 

Jest:  

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 

opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym, np. przez przesunięcie określonych w 

Dokumencie Ofertowym kwot pomiędzy poszczególnymi wskazanymi w nim celami lub ich 

wydatkowanie na cele niewskazane w dokumencie, przykładowo koszty opracowania i 

komercjalizacji produktów innych niż opisane w dokumencie ofertowym. W takim 

przypadku zmianie mogą ulec również zakładane przyszłe wyniki sprzedażowe i finansowe 

Spółki. 

Zmiana nr 3 – str. 30, pkt 5.12. Ryzyko związane z własnością intelektualną 

Do dotychczasowej treści punktu 5.12 Ryzyko związane z własnością intelektualną, po 

dotychczasowej jego treści dodaje się następujący akapit: 

Spółka ubiega się o uzyskanie patentów dla wynalazków stanowiących kluczowe wartości 

niemajątkowe i prawne Spółki. Nie można wykluczyć, że właściwy organ odmówi 

przyznania patentu na skutek wystąpienia okoliczności branych pod uwagę z urzędu lub 

sprzeciwów, jakie mogą wnieść strony trzecie. W przypadku nieuzyskania ochrony 

patentowej Spółka może nie osiągać zakładanych wyników finansowych ze względu na 

osłabienie jej pozycji konkurencyjnej, w tym na skutek spadku wolumenu sprzedaży lub 

zmniejszenia marży. Dodatkowo, jakiekolwiek spory związane z postępowaniami o 

udzielenie patentów narażą Spółkę na istotne koszty, co również może mieć istotny 

negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. 

Zmiana nr 4 – str. 32, pkt 5.14. Ryzyko związane z dotacjami 

Do dotychczasowej treści punktu 5.12 Ryzyko związane z dotacjami, po dotychczasowej 

jego treści dodaje się następujący akapit: 

Ze względu na charakter działalności Spółki wymagający prowadzenia zaawansowanych 

prac badawczo – rozwojowych, w obecnej fazie jej rozwoju ponoszone koszty istotnie 
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przewyższają realizowane przez Spółkę przychody. Istotna część tych kosztów pokrywana 

jest z uzyskiwanych przez Spółkę dotacji. W przypadku nieuzyskania dotacji na dalsze 

prace badawcze i rozwojowe Spółka może być zmuszona pozyskać finansowanie na ten cel, 

z innego źródła lub ograniczyć zakres prowadzonych prac. W takim przypadku Spółka może 

nie osiągnąć zakładanych przyszłych wyników finansowych. 

Zmiana nr 5 – str. 36, po punkcie 5.23. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez 

Emitenta dodaje się pkt od 5.23a do 5.23d o następującej treści: 

5.23a Ryzyka związane z uprawnieniami osobistymi niektórych akcjonariuszy 

Zgodnie ze Statutem Spółki niektórym akcjonariuszom Spółki przysługują określone 

uprawnienia osobiste, tj.: 

1) Akcjonariuszowi Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o. przysługują następujące 

uprawnienia osobiste: 

a) Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu; 

b) Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej; 

c) Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia; 

d) Wymóg głosowania za przez Fundusz dla skuteczności uchwał Walnego 

Zgromadzenia w sprawach: 

i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

ii) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 

nich obowiązków 

iii) wyrażenia zgody na zbycie lub rozporządzenie, w tym wydzierżawienie 

przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

iv) 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,  

v) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,  

vi) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ustanowienie likwidatorów Spółki;  

vii) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 

umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, 

likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,  

viii) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 

umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, 

likwidatorem spółki dominującej;  

ix) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, w tym wyłączenie 

prawa poboru;  

x) umorzenie akcji; 

xi) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem 

pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których 

mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
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xii) 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; 

xiii) zmiany przedmiotu działalności Spółki,  

xiv) zmiany Statutu Spółki, 

xv) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

xvi) uchwalania regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

e) wymóg glosowania za podjęciem uchwał Rady Nadzorczej przez jej członka 

powołanego przez Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o. (z wyjątkiem uchwał 

w sprawie powołania członka Zarządu); 

f) preferencja likwidacyjna polegająca na tym, że 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:  

i) w pierwszej kolejności Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o. 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); 

ii) następnie, po zaspokojeniu Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o., 

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.  

2) Akcjonariuszom - Grzegorzowi Kiełbowiczowi, Pawłowi Mitule oraz Tomaszowi 

Troninie - działającym łącznie, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i 

odwoływania łącznie jednego członka Rady Nadzorczej. 

 

Poszczególne uprawnienia osobiste ograniczają kompetencje organów Spółki na rzecz 

poszczególnych akcjonariuszy, co zwiększa ryzyko minimalizowania wpływu akcjonariuszy 

mniejszościowych na działalność Spółki. Ponadto, istnieje ryzyko, że określone uchwały 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej nie zostaną podjęte ze względu na wykonanie 

przysługującemu Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o. prawa veta, a tym samym, że 

realizacja określonych działań uzależniona będzie od woli jednego z akcjonariuszy. 

 

Dodatkowo, jako że Rada Nadzorcza może składać się z co najmniej trzech członków 

Zarządu możliwe jest obsadzenie większości jej składu członkami powołanymi w wykonaniu 

uprawnień osobistych, co może istotnie ograniczać faktyczny wpływ członka Rady 

Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na podejmowane uchwały. 

 

5.23b Ryzyko nieprawidłowej wyceny akcji Spółki 

Spółka opublikowała założenia do wyceny wartości akcji stanowiące podstawę ustalenia 

ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. Wycena dokonania została metodą zdyskontowanych 

przyszłych strumieni pieniężnych. Stanowiące podstawę kalkulacji spodziewane przepływy 
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gotówkowe skalkulowano w oparciu o dedykowany, prognostyczny model finansowy (lata 

2022-2026) uwzględniający kluczowe założenia biznesowe skutkujące wpływami i 

wypływami środków finansowych do spółki, w tym przychody, koszty, nakłady 

inwestycyjne oraz zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy (zapasy, należności 

pomniejszone zobowiązania krótkoterminowe). Koszt kapitału ustalono w oparciu o stopę 

procentową wolną od ryzyka (7%), powiększoną o wskaźnik ryzyka giełdowego (6%) oraz 

dodatkowe oczekiwania podmiotów inwestujących w spółki na wczesnym etapie rozwoju 

(6%) – łącznie przyjęto stopę dyskontową na poziomie 19%. Na podstawie przepływów z 

ostatniego roku projekcji obliczono wartość rezydualną przy założeniu dalszego wzrostu 

(po okresie szczegółowej prognozy) wolnych środków pieniężnych w tempie 3% rocznie. 

Nie można wykluczyć, że faktycznie osiągane wyniki Spółki będą odbiegać od przyjętych 

założeń, zarówno z przyczyn pozostających pod kontrolą Spółki jak i od niej niezależnych. 

W takim przypadku przyjęta cena emisyjna Akcji Oferowanych może okazać się niższa lub 

wyższa od wartości, jaka zostałaby przyjęta w oparciu o faktycznie zrealizowane wyniki 

finansowe. 

Mając ponadto na uwadze, że założenia do wyceny zostały sporządzone przez Spółkę i nie 

podlegały badaniu przez biegłego rewidenta nie można wykluczyć, że podobne działania 

przeprowadzone przez podmiot niezależny od Spółki dałyby inne rezultaty, chociażby ze 

względu na przyjęcie korekt szacunków lub zwiększenie dyskonta.  

5.23c Ryzyko związane z kosztami działalności operacyjnej 

Ze względu na charakter działalności Spółki wymagający prowadzenia zaawansowanych 

prac badawczo – rozwojowych, w obecnej fazie jej rozwoju ponoszone koszty istotnie 

przewyższają realizowane przez Spółkę przychody. Utrzymanie dalszego tempa rozwoju 

wymaga utrzymania kosztów działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń i usług obcych 

co najmniej na tym samym poziomie. 

W przypadku nieuzyskania finansowania niezbędnego dla bieżącego pokrywania tych 

kosztów, w szczególności na skutek opóźnień w realizacji zakładanych prac, nieuzyskania 

dalszych dotacji lub konieczności zwrotu już uzyskanych Spółka może podjąć decyzję 

istotnym ograniczeniu zakładanych prac lub wydłużeniu czasu ich realizacji, co może mieć 

istotny negatywny wpływ na jej pozycje rynkową i osiągane wyniki finansowe. W skrajnie 

negatywnym przypadku może to prowadzić do niewypłacalności Spółki. 

5.23d Ryzyko związane z pożyczką zaciągniętą przez Spółkę 

Spółka zaciągnęła pożyczkę w wysokości 500.000 zł, zakładając jej spłatę ze środków 

uzyskanych z Oferty. Całość środków pochodzących z pożyczki została wykorzystana na 

rozwój Spółki, zgodnie z punktem 4.6 Dokumentu Ofertowego. 

W przypadku nieuzyskania wpływów z oferty na potrzeby spłaty powyższego zobowiązania 

Spółka może nie dokonać terminowej spłaty pożyczki co może skutkować jej 

niewypłacalnością i upadłością. Dodatkowo, środki pozyskane w ramach Oferty pozostające 

do faktycznej dyspozycji Spółka ulegną zmniejszeniu o część przeznaczoną na spłatę 

pożyczki. 

 

Zmiana nr 6 – Załączniki nr 4) i 5) uzyskują brzmienie załączone do Suplementu 

(uzupełnienie podpisów)  

 

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie. 
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Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Dokumencie Ofertowym.  

Wrocław, dnia 1 grudnia 2022 roku 

 

 

 

__________________________ 

Grzegorz Kiełbowicz 

Prezes Zarządu 

 

 

__________________________ 

Paweł Mituła 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

Załączniki 

- załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego 

- załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego  
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