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MILTON ESSEX S.A.
(z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Jana Pawła Woronicza 31/348,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000609507)

DOKUMENT INFORMACYJNY
sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny
System Obrotu („ASO”) akcji Spółki MILTON ESSEX S.A.:

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

400.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
200.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
1.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
1.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
3.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
3.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
2.400.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
933.336 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
960.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii K1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
373.334 Akcji zwykłych na okaziciela Serii K2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
2.750.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie w/w instrumentów finansowych
objętych tym Dokumentem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie stanowi dopuszczenia ani
wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w Alternatywnym
Systemie Obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja,
konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.
Dokument Informacyjny został sporządzony w Warszawie, w dniu 26 listopada 2020 r.

AUTORYZOWANY DORADCA

1

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

WSTĘP
Informacje o Emitencie
Firma:

MILTON ESSEX

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Jana Pawła Woronicza 31/348, 02-640 Warszawa

Tel:

+ 48 510 738 710

Strona www:

www.miltonessex.eu

E-mail:

office@miltonessex.eu

KRS:

0000609507

REGON:

361375246

NIP:

5213695448

Informacje o Autoryzowanym Doradcy
Firma:

Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Forma prawna:

spółka partnerska

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

tel.:

+48 12 62 80 400

Strona www:

www.forystek.pl

E-mail:

kancelaria@forystek.pl

KRS:

0000179150

REGON:

356766440

NIP:

6772219730
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu:
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzane są:

•

400.000 Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

200.000 Akcji Serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

1.000.000 Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

1.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

3.000.000 Akcji Serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

3.500.000 Akcji Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

2.400.000 Akcji Serii H1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

933.336 Akcji Serii H2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

960.000 Akcji Serii K1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

373.334 Akcji Serii K2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

•

2.750.000 Akcji Serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 1.551.767,00 PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden
tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzane są
15.517.670 (piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt) Akcje reprezentujące 100% kapitału
zakładowego Emitenta oraz 100% proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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1 CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Emitenta inwestorzy powinni uważnie przeanalizować omówione
poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Każdy z wymienionych poniżej
czynników ryzyka, jeżeli faktycznie wystąpi, może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
wyniki działalności lub perspektywy Spółki. Skutkiem ziszczenia się któregokolwiek z poniższych ryzyk może być spadek
ceny rynkowej Akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości lub części zainwestowanych środków.
Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Jest możliwe, że istnieją inne okoliczności, które
powinny być rozpatrzone przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Poniższa kolejność opisanych czynników ryzyka nie jest związana z oceną prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych
dla Spółki zdarzeń bądź oceną ich istotności.

1.1 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I
BRANŻĄ W KTÓREJ DZIAŁA
RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ
Rynek współczesnej diagnostyki alergicznej in vivo (czyli testów skórnych, w czasie których wywoływana jest reakcja
alergiczna w skórze pacjenta) jest oparty w 100% o manualne zestawy testowe. Ich producentami są głównie globalni
producenci. Jednak w ofercie rynkowej nie ma obecnie rozwiązań automatyzujących tę procedurę badawczą – wszystkie
czynności w czasie testów są wykonywanie ręcznie – zarówno nakładanie alergenów jak i odczyt oraz interpretacja wyników
jest dokonywany przez człowieka. W tym aspekcie nowa metoda i system SkinSense™ (poprzednio dla tego systemu Emitent
używał znaku InfraScanTM) jest jedyny na świecie i nie ma bezpośredniej konkurencji.
Aktualna oferta producentów skórnych testów obejmuje zatem jedynie pierwszą fazę realizacji testu skórnego – zestawy do
nakładania alergenów. Dlatego system SkinSense™ – umożliwiający odczyt wyników bez względu na producenta testu
skórnego, nie ma charakteru konkurencyjnego tylko uzupełniający. Z punktu widzenia przychodów obecnych na rynku
producentów testów wdrożenie SkinSense™ daje efekt synergiczny, gdyż przyspieszając realizację testów oraz zwiększając
liczbę diagnozowanych pacjentów przyczyniają się do zwiększania przychodów z produkcji testów. Strategia biznesowa
Emitenta oparta jest o formułę współpracy w relacji B2B z obecnie obecnymi na rynku producentami testów. Nie da się jednak
wykluczyć, że powiązanie Emitenta z jednym z globalnych graczy na rynku testów alergicznych wywoła działania jego
konkurencji nakierowane na Emitenta.
Z punktu widzenia aktualnego stanu techniki w zakresie nieinwazyjnego obrazowania medycznego w obszarze diagnostyki
alergii metodą in vivo, w skali rynku światowego brak jest rozwiązań konkurencyjnych zarówno jeśli chodzi (i.)
o instrumentarium cyfrowe wspomagające odczyt testów przez systemy sztucznej inteligencji jak również (ii.) samą technikę
wykorzystującą skaning tkanki skórnej zarówno przy użyciu promieniowania nieprzenikliwego jak i innych technik optycznych
(mikroskopia konfokalna) czy ultrasonografii wysokich częstotliwości. Nie można jednak wykluczyć, że takie rozwiązania
pojawią się na rynku w przyszłości.
Dla zapewnienia pozycji dominującej na rynku nieinwazyjnych skanerów tkanki skórnej został w 2018 r. złożony przez Emitenta
wniosek o ochronę patentową w procedurze międzynarodowej PCT obejmujący multimodalny system do diagnostyki alergii
metodą in vivo, którego poszczególne rozwiązania będą wykorzystywane w SkinSense™. Przyznanie patentu może stanowić
barierę wejścia dla bezpośredniej konkurencji, ale nie gwarantuje skutecznej blokady rynku przed bezpośrednią konkurencją.
Od strony technicznej wykorzystywane dotąd do badań naukowych i eksperymentów realizowanych przez różne zespoły
naukowe na świecie zestawy termowizyjne nie spełniają kryteriów jakości i powtarzalności obrazowania z punktu widzenia
metrologicznego, stąd nie mogą być też traktowane jako systemy medyczne. Przejście do poziomu gotowości technologicznej
jest obarczone znacznymi barierami technicznymi, których rozwiązanie jest objęte m.in. wskazanym zgłoszeniem patentowym
oraz ściśle chronionym know-how, jednak nie da się wykluczyć, że rozwiązania alternatywne pojawią się na rynku.
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Z punktu widzenia medycznego skórne testy alergiczne mają szczególną pozycję rynkową, gdyż są aktualnie rekomendowane
przez znaczące organizacje międzynarodowe w tym EACCI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) i WAO
(World Allergy Organisation) jako tzw. złoty standard kliniczny w diagnostyce alergii (por. Heinzerling et al., The Skin Prick
Test – European Standards, Clini. & Transl. Allergy, 3:3, 2013). Na rynku funkcjonują jednak substytuty dla samych testów
skórnych, o różnie ocenianej skuteczności diagnostycznej. W szczególności popularność zyskały metody
immunoenzymatyczne do laboratoryjnego oznaczania przeciwciał klasy IgE (a także IgG) z próbek krwi pacjenta i to pomimo
szeregu zgłaszanych przez naukowców zastrzeżeń, co do klinicznej wiarygodności tych metod. Badacze podnoszą, że
niezależnie od notowanego postępu w dziedzinie instrumentalnych metod laboratoryjnych in vitro, nadal nie można postawić
znaku równości pomiędzy predykcyjną skutecznością testów skórnych, a oznaczeniami z krwi poziomu przeciwciał IgE, co
najwyżej przyjmuje się, że oznaczenia IgE można uznać za komplementarne, lecz nie za równoważne, wobec testów skórnych
(por. Noriyuki Yanagida et al.;. Skin Prick Test is more useful than specific IgE for diagnosis of buckwheat allergy:
A retrospective cross-sectional study; Allergology International 67 (1), 2018). Europejska Akademia Alergologii i Immunologii
Klinicznej rekomenduje stosowanie testów typu Prick Tests/Patch Tests jako podstawy diagnostyki instrumentalnej alergii ze
względu na prostotę wykonania, dużą czułość i swoistość. Jednak duże firmy światowe z branży medycznej pracują nad
udoskonaleniem oznaczeń IgE z krwi i należy uznać ten rodzaj testów, jako główną przeciwwagę konkurencyjną dla testów
skórnych dla których dedykowany jest system SkinSense™. Emitent nie ma wpływu na podejmowane działania i wyniki prac
dużych koncernów medycznych w związku z badaniami nad testami in vitro i ryzyko z tym związane,
Z kolei rynek instrumentalnej diagnostyki dermatologicznej, w tym do wczesnej detekcji nowotworów skóry, oferuje wyłącznie
rozwiązania optyczne do obrazowania symptomatologii naskórnej opartej o morfologię zmian, nawet w przypadku
zaawansowanych dermatoskopów cyfrowych. Z punktu widzenia rozwiązań substytucyjnych pod względem funkcji
obrazowania w świetle widzialnym, należy uznać ofertę dermatoskopów analogowych i cyfrowych dostarczanych przez takich
producentów jak Zeiss, Dermlite, Heine, Dino-Lite, Canfield Scientific, WelchAllyn, AMD Global, KaWe, Firefly Global,
Metaoptima, oraz przez inne firmy, głównie chińskie. Potencjał konkurencji obejmującej urządzenia optyczne w dermatologii
jest pochodną ich skuteczności i wraz z upowszechnieniem nowej metody można liczyć na stopniowe wypieranie z rynku
zarówno klasycznych jak i cyfrowych dermatoskopów, przy utrzymującej się interesującej stopie wzrostu tego segmentu rynku
na poziomie ok 10% CAGR. Prawdopodobieństwo pojawienia się bezpośrednio konkurencyjnych instrumentów
przeznaczonych do automatyzacji odczytu skórnych testów alergicznych w skali najbliższych lat w opinii Emitenta jest niskie,
aczkolwiek nie da się wykluczyć – m.in. ze względu na brak w bieżącej literaturze naukowej opisów alternatywnych metod
skaningowych tkanki skórnej opartych o podobne technologie, czy też o zupełnie nowe techniki, które mogłyby realnie wejść
do praktyki klinicznej pomijając znane już metody wykorzystywane w badaniach eksperymentalnych, takie jak np. USG skórne
czy SPECT, których potencjał w diagnostyce skryningowej należy określić jako niski.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W TYM PATENTÓW
Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe i opracowane na tej bazie rozwiązania mogą wiązać się z ryzkiem
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym z ryzykiem naruszenia patentów posiadanych lub kontrolowanych przez
strony trzecie. Istnieje wówczas ryzyko skierowania roszczeń wobec Emitenta, które mogą spowodować konieczność
poniesienia znacznych kosztów obsługi prawnej sporów w domenie patentowej, oraz ewentualnej wypłaty odszkodowań, jeśli
byłyby uznane prawomocnym wyrokiem za zasadne. Zabezpieczenia na poczet ewentualnych roszczeń mogą doprowadzić
również do opóźnienia prowadzonych prac B+R wynikającego z konieczności zastosowania rozwiązań alternatywnych.
Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej w tym praw wynikających z patentów osób trzecich wiązać się może
z utworzeniem poszerzonego portfela komplementarnych rozwiązań techniczno-technologicznych lub z nabyciem
odpowiednich licencji. Uzyskanie licencji wiąże się z kolei nie tylko z poniesieniem kosztów, a także ze spełnieniem
określonych warunków, w tym potencjalnie z brakiem wyłączności. Spółka posiada zaplecze B+R zapewniające autonomię
w zakresie prowadzenia prac koncepcyjnych, oraz rozbudowaną sieć partnerów naukowych i inżynierskich, co pozwala
wypracować we własnym zakresie potrzebne rozwiązanie techniczne, lub zrealizować badania kliniczne w zakresie
odpowiadającym profilowi produktowemu. W celu minimalizacji ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej, Spółka stale
monitoruje otoczenie prawne związane z obszarem prowadzonych badań oraz w domenie ochrony patentowej, w tym celu ma
podpisaną umowę z międzynarodową kancelarią rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o. Ponadto Emitent przy
zgłaszaniu własnych wynalazków do ochrony patentowej korzysta zawsze z raportów o stanie techniki, niezależnych do
przedstawianych przez właściwy urząd patentowy.
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RYZYKO ZWIĄZANE REJESTRACJĄ WYROBU MEDYCZNEGO W RAMACH UE
Otoczenie prawne, w tym przepisy regulujące wytwarzanie i obrót wyrobami medycznymi podlegającymi rejestracji, ulegają
w skali UE zmianom dostosowawczym wobec aktualnej sytuacji rynkowej oraz postępów techniki, przy czym kolejne zmiany
ustawodawstwa mają charakter wielokierunkowy i wprowadzają nowe rozwiązania prawne wymuszające na producentach
sprzętu podejmowanie dodatkowych działań generujących koszty operacyjne. Dodatkowym czynnikiem wprowadzającym stan
niestabilności prawnej jest ustawiczna nowelizacja przepisów krajowych wynikająca z konieczności adaptacji ustaw krajowych
do aktów uchwalanych na poziomie Unii Europejskiej. Przepisy Rozporządzenia nr 2017/745 oraz Decyzja Komisji
2010/227/UE z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (EUDAMED), tworzą
podstawowy system dopuszczania wyrobów medycznych do obrotu i używania w Unii Europejskiej. Regulacje europejskie na
gruncie prawodawstwa polskiego zaimplementowane są Ustawą o wyrobach medycznych, która uwzględnia opcję jednolitego
zgłoszenia wyrobu medycznego dla wszystkich krajów UE oraz EFTA, i które to zgłoszenie jest tożsame z rejestracją wyrobu
medycznego, przy zastrzeżeniu wypełnienia warunków formalnych, w tym oznaczenia znakiem „CE”. W szczególności ryzyko
związane z rejestracją wyrobu medycznego w skali rynku UE i EFTA wynika z pozycji, z której następuje zgłoszenie do
EUDAMED, tj. z jakiego kraju jest ono dokonywane, gdyż pomimo istnienia odpowiednich regulacji unijnych istnieją szczególne
wymogi na poziomie lokalnym. W Polsce rolę organu pośredniczącego w rejestracji wyrobu medycznego w bazie EUDAMED
pełni Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, którego Prezes nie jest
umocowany do jakiegokolwiek zatwierdzania wyrobu medycznego do używania, lecz pełni w tym zakresie wyłącznie funkcję
transmisyjną, jednak może zgłaszać uwagi formalne co do samej dokumentacji zgłoszeniowej. Emitent nie może z całą
pewnością wykluczyć ryzyka niezarejestrowania wyrobu medycznego w europejskiej bazie EUDAMED za pośrednictwem
krajowego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Emitent nie może
również wykluczyć okoliczności wynikających ze zmiany regulacji europejskich dotyczących wyrobów medycznych,
skutkujących obowiązkiem dostarczenia dodatkowych świadectw, badań lub certyfikatów, co może zwiększyć koszty i opóźnić
proces rejestracji.
Spółka będąc świadoma narażenia na ryzyko wynikające z obowiązku prowadzenia adaptacyjnej polityki reagowania na
zmiany regulacji europejskich, prowadzi stałe monitorowanie prac legislacyjnych oraz wdraża rozwiązania zapewniające
zgodność procedur operacyjnych z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Z punktu widzenia planów operacyjnych Spółki, od strony prawnej, sprzedaż wyrobu medycznego we wszystkich krajach Unii
Europejskiej i EFTA, jest możliwa już w dacie dokonania zgłoszenia wyrobu medycznego do bazy EUDAMED.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI I TEMPEM ROZWOJU NOWYCH
TECHNOLOGII
Emitent prowadzi działalność badawczo-rozwojową związaną z rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych
w obszarze optoelektroniki, widzenia maszynowego, sztucznej inteligencji oraz medycyny mających na celu opracowanie
systemów do nieinwazyjnego hybrydowego obrazowania patologii tkanki skórnej, o charakterystyce odpowiadającej definicji
certyfikowanego wyrobu medycznego. Istnieje ryzyko, że na etapie prowadzonych badań przedklinicznych lub klinicznych
produkt może zostać uznany za niespełniający określonych wymogów co do bezpieczeństwa pacjenta lub nieposiadający
oczekiwanych cech funkcjonalnych lub parametrów technicznych, a w rezultacie może nie zostać dopuszczony do obrotu jako
wyrób medyczny. Mimo doświadczenia Zarządu i zespołu B+R Emitenta, prowadzona działalność wiąże się z ryzykiem
powstawania obszarów ryzyka nieujętych w dotychczasowych założeniach i planach rozwoju produktów. Z tego względu
ryzyko procesu B+R może przełożyć się na wydłużenie czasu potrzebnego m.in. na uzyskanie dopuszczeń i certyfikatów
zarówno z powodów leżących po stronie Emitenta, jak również z powodów od niego niezależnych, związanych z przewlekłymi
procedurami administracyjnymi. O ile w pierwszym przypadku Emitent opracował system zapewnienia jakości oparty o wymogi
normy ISO 13485 i jest gotowy do jego wdrożenia w celu prowadzenia stałej kontroli wewnętrznej procesu projektowania
i wytwarzania systemów diagnostycznych, to w przypadku ryzyka wystąpienia okoliczności urzędowych, opóźniających proces
B+R w tym proces certyfikacji urządzeń, Emitent ma bardzo wąskie możliwości wpływania na jego ograniczenie.
Emitent działa w branży med-tech, w której stale poszukuje się nowych technologii mogących wspomagać leczenie
i diagnostykę obrazową. Wprowadzanie nowych technologii w medycynie nie jest jednak procesem łatwym i szybkim, lecz
wymaga uprzedniego zrealizowania procesu badawczego, walidacyjnego oraz wdrożeniowego. Rozwój nowych technologii
może oddziaływać na Emitenta w dwóch obszarach:
Pierwszym obszarem jest rozwój optoelektroniki i sensorów pozwalających na obrazowanie w paśmie MWIR (Medium-Wave
Infra Red) i LWIR (Long-Wave Infra Red). Emitent opracował nową metodę obrazowania sub-epidermalnego hipertermicznego
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odczynu alergicznego, mającą zastosowanie do precyzyjnego odczytu wyników skórnych testów alergicznych. Na potrzeby
tej metody stworzono od podstaw kompletny system widzenia maszynowego wraz z sensorami o charakterystyce
metrologicznej, której aktualnie nie posiadają systemy komercyjne oferowane na rynku. Zastosowane rozwiązania techniczne
stanowią know-how Emitenta.
Drugim obszarem jest postęp w dziedzinie biochemii i biofizyki medycznej, w których ciągle dochodzi do nowych odkryć
mogących mieć zastosowanie w diagnostyce. Rynek testów alergicznych jest podzielony na testy in vivo (testy skórne)
stanowiące obecnie złoty standard diagnostyczny, oraz testy in vitro (testy z krwi na oznaczenie swoistych przeciwciał).
Właśnie, jeśli chodzi o testy in vitro tempo rozwoju nowych technologii jest największe i może stanowić o ryzyku dla Emitenta.
Choć obecnie przy zastosowaniu istniejących na rynku testów alergicznych in vitro lekarze nie mogą orzekać o zastosowaniu
ukierunkowanej terapii odczulającej (do wdrożenia której potrzebne jest potwierdzenie przez skórne testy alergiczne), to
jednak nie można wykluczyć, iż w wyniku rozwoju nowych technologii na rynku pojawią się testy in vitro, o ulepszonych
właściwościach predykcyjnych.

RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DZIAŁALNOŚCI B+R ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Emitent posiada własny dział pozyskiwania i obsługi dofinansowania z programów krajowych, bilateralnych i unijnych. W latach
2015-18 Spółka z sukcesem realizowała złożony projekt badawczy (POIR.01.01.01-00-0162/15 pt. „FIRIMAS – Rozwiązanie
dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej”) w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co dało znaczący impuls przyspieszający prowadzone
badania przemysłowe. Emitent w 2018 roku uzyskał także wsparcie finansowe z PARP dla procesu ubiegania się
o międzynarodową ochronę patentową w procedurze PCT.
W dacie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent jest w trakcie realizacji dwóch kolejnych projektów dotowanych w
ramach pomocy publicznej – „Fotonica” (łączna wartość dofinansowania wynosi 11,1 mln PLN, z czego 7,1 mln PLN przypada
na Emitenta) oraz „Face-Cov” (łączna wartość dofinansowania wynosi 7,0 mln PLN, z czego 3,9 mln PLN przypada na
Emitenta). Emitent może być narażony na ryzyko zwrotu do instytucji pośredniczącej, o ile audyt kontrolny zakończyłby się
oceną negatywną.

RYZYKO

ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM OFERTY PRODUKTOWEJ DO ZAPOTRZEBOWANIA

RYNKOWEGO I POTRZEB ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO
Globalny rynek instrumentów diagnostycznych na którym działa Emitent rozwija się bardzo dynamicznie, z zastrzeżeniem, że
segment diagnostyki alergicznej obejmuje wyłącznie same zestawy testowe, bez jakiegokolwiek systemu zautomatyzowanej
diagnostyki in vivo, czy też innego rozwiązania spełniającego postulaty medycyny opartej na dowodach (EBM – Evidence
Based Medicine). Pomimo, że dzięki nowym technologiom na rynku pojawiają się coraz to nowe produkty, które usprawniają
dotychczasowe procesy diagnostyczne lub obniżają ich koszty, to w przypadku diagnostyki alergicznej nikt w skali światowej
nie oferuje jak dotąd takich rozwiązań. Oznacza to, że Emitent będzie ponosić ryzyka związane z pierwszym wejściem nowej
kategorii systemów diagnostycznych na rynek. Wśród nich należy zwrócić uwagę na ryzyka techniczno-konstrukcyjne
(niezawodność, ergonomia), behawioralne (intuicyjność obsługi interfejsu użytkownika) oraz medyczne (wiarygodność/jakość
pomiaru odbierana przez lekarzy).
Spośród wyżej wymienionych w ocenie Emitenta najistotniejsza jest kwestia akceptacji nowej metody diagnostycznej przez
lekarzy. Emitent nie może wykluczyć, iż mimo podejmowanych przez niego działań, polegających w szczególności na
włączaniu do zespołu realizującego prace B+R uznanych naukowców z dziedziny alergologii, nowa metoda diagnostyczna nie
znajdzie spodziewanego odzewu ze strony środowiska lekarskiego. Może to z kolei przełożyć się na wyniki finansowe Spółki
(mniejsze przychody, niż zakładane).

RYZYKO ZWIĄZANE Z PROCESEM PRODUKCYJNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO OUTSOURCINGIEM
Z uwagi na bardzo wysokie i specjalistyczne wymogi technologiczne związane w szczególności z zapewnieniem odpowiednej
klasy pomieszczeń o wysokiej czystości, oprzyrządowania oraz możliwości realizowania ultraprecyzyjnego procesu montażu
i kalibracji sensorów matryc mikrobolometrycznych i skojarzone z tymi wymogami wysokie jednostkowe koszty wyposażenia
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i infrastruktury, to polityka Emitenta zakłada outsourcing specjalistyczny w zakresie wytwarzania kluczowych modułów
optoelektronicznych i elektronicznych oraz mechatronicznych według własnych planów technicznych, oraz montażu
końcowego połączonego z wewnętrzną kontrolą jakości na potrzeby procesu certyfikacji wyrobu medycznego. Przyjęcie
takiego modelu biznesowego umożliwi wytwarzanie systemów diagnostycznych i ich kalibrację, zgodnie z najwyższymi
standardami jakości, przy zracjonalizowanych kosztach stałych utrzymania wysokospecjalistycznej infrastruktury
produkcyjnej. W warunkach krajowych dostępność odpowiedniej bazy oraz wysokokwalifikowanej kadry technicznej jest
ograniczona, Emitent dysponuje w tym względzie własnymi raportami oraz ustaleniami przedprodukcyjnymi. Emitent zamierza
koordynować i nadzorować całość łańcucha dostaw i kompletacji wyrobu, proces asemblingu i sprzedaży gotowych systemów
diagnostycznych. Z uwagi na wielkość zdolności produkcyjnych głównego kontrahenta Spółki istnieje ryzyko, że przy
wzrastającym dynamicznie zapotrzebowaniu na systemy diagnostyczne Emitent nie będzie w stanie w przyszłości zapewnić
wystarczającej ilości urządzeń z jednej linii technologicznej i przez to nie będzie mógł zrealizować potencjalnej sprzedaży. W
takim wypadku, w celu zapewnienia elastyczności podaży wyrobów, zarówno w skali Eurorynku, ale przed wszystkim rynków
eksportowych spoza UE, Emitent będzie musiał podjąć szereg strategicznych decyzji o zleceniu części lub całości procesu
produkcyjnego do podmiotu posiadającego odpowiednie moce wytwórcze. Może się to wiązać z ryzykiem braku ciągłości
produkcji oraz okresowym zmniejszeniem skali produkcji wynikającej z krzywej uczenia i konieczności drobiazgowego nadzoru
i szkolenia techników na linii montażowej przez inżynierów Emitenta.

RYZYKO UTRATY KLUCZOWEGO PERSONELU LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Działalność Emitenta zależy od wiedzy oraz doświadczenia zarówno zarządu jak i kluczowego personelu, a także od wsparcia
merytorycznego współpracowników pozostających w relacjach ze Spółką w oparciu o umowy cywilnoprawne. Utrata kluczowej
kadry, ekspertów znających technologię oraz posiadających wiedzę naukową w oparciu o którą Emitent wytwarza systemy
diagnostyczne oraz analizuje obrazy medyczne, może narazić Spółkę na mniej lub bardziej istotne, przejściowe trudności
związane z rozwojem produktów. Ponadto w związku z konkurencyjnością w branży, w której Emitent funkcjonuje, istnieje
popyt na pracowników z dużym doświadczeniem, a rekrutacja jest procesem skomplikowanym i utrudnionym. Poza tym,
pracownicy już̇ zatrudnieni w Spółce są̨ wystawieni na działania konkurencji, co w konsekwencji może potencjalnie skutkować
utratą części posiadanej kadry pracowniczej. Emitent w celu zapewnienia retencji obecnej kadry specjalistów przewiduje
motywacyjny charakter wynagrodzeń, jak również objęcie w przyszłości kluczowych pracowników i partnerów Spółki
systemem motywacyjnym w oparciu o program akcyjny – podobnie, jak to już miało miejsce w przeszłości (Spółka
wyemitowała dla osób kluczowych dla jej działalności warranty subskrypcyjne wymienne na akcje serii F).

RYZYKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW
Zaawansowana technologia, jaką Emitent zastosował w urządzeniu wykorzystywana dotąd głównie w aplikacjach militarnych,
jak również sama specyfikacja systemu skanującego, powodują, że na rynku jest ograniczona liczba potencjalnych
poddostawców matryc mikrobolometrycznych o wymaganych parametrach oraz partnerów, którzy dysponują odpowiednia
wiedzą i doświadczeniem konstrukcyjnym, niezbędnym do współpracy w zakresie rozwoju i produkcji urządzenia. Na moment
sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent wybrał i przetestował krajowego kontrahenta w tym zakresie.
Podmiot ten nie jest powiązany z Emitentem. Ponadto Emitent zidentyfikował dostawców we Francji (1 podmiot) i USA (2
podmioty), które w swojej ofercie mają matryce bezpośrednio (bez konieczności adaptacji) odpowiadające zapotrzebowaniu
Emitenta. Raport Yole Development „Uncooled imagers and detectors” wskazuje na istnienie około setki podmiotów
gospodarczych działających w produkcji elementów/podzespołów do termografii.
Z uwagi na wspomniane powyżej czynniki, Emitent nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka uzależnienia od jednego
dostawcy, co może wiązać się presją cenową oraz terminowością realizacji zamówień, trudną do elastycznej zmiany w krótkim
okresie.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI W PRZYSZŁOŚCI UMOWAMI PARTNERSKIMI
Po pozytywnym zrealizowaniu pełnego cyklu klinicznych badań walidacyjnych przedrejestracyjnych, które rozpoczęły się
w 2018 roku, a których zakończenie planowane jest na przełomie 2020/21 i będzie połączone z programem pilotażowym
realizowanym na terenie UE, Emitent planuje na tym etapie zawrzeć umowy ustanawiające generalnych przedstawicieli oraz
umowy partnerskie o komercjalizacji z globalnymi dostawcami testów alergicznych (koncernami medyczno-farmaceutycznymi)
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i firmami produkującymi urządzenia diagnostyczne. Nie można jednak wykluczyć ryzyka rynkowego polegającego na
nieznalezieniu partnera lub docelowego inwestora branżowego, zainteresowanego komercjalizacją systemu diagnostycznego
SkinSense™ czy całej gamy produktów opracowanych obecnie czy w przyszłości przez Emitenta .
Na ryzyko rynkowe dotyczące zawierania umów partnerskich wpływają zmieniające się strategie rozwijania nowych produktów
diagnostycznych w obszarze alergologii czy dermatologii realizowane przez duże koncerny medyczno-farmaceutyczne i firmy
produkujące sprzęt medyczny oraz napływ na rynek innych metod, w tym do oznaczeń laboratoryjnych IgE in vitro, oraz
potencjalny brak możliwości dotarcia i przekonania decydentów w koncernach, o faktycznej wartości klinicznej zupełnie
nowych systemów diagnostycznych, nie mających jak dotąd żadnych poprzedników czy odpowiedników rynkowych.
W związku z tym nie można wykluczyć, że nawet pomimo osiągnięcia wybitnie pozytywnych wyników na etapie badań
klinicznych referencyjnych, Emitent nie znajdzie w krótkim czasie partnera z UE zainteresowanego współpracą przy
komercjalizacji systemu lub współpraca ta będzie uwarunkowana niekorzystnymi ustaleniami co do podziału marży handlowej.
Emitent przewiduje warunki przyszłych umów partnerskich na podstawie dostępnych informacji o tego typu kontraktach
podpisywanych na rynku globalnym. Istnieje ryzyko, że podczas prowadzonych negocjacji może nie osiągnąć
satysfakcjonujących warunków negocjowanych umów lub będą one gorsze od przewidywanych.
Wystąpienie jakiejkolwiek ze wskazanych wyżej okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego wyniki
finansowe lub perspektywy rozwoju. Jednakże strategia rynkowa Emitenta zakłada osiągniecie satysfakcjonującego poziomu
zysków przy ustaleniu hybrydowej marży obejmującej zyski ze sprzedaży systemu, połączone z przychodami z walidacji
wyników testów. Alternatywą jest także nawiązanie współpracy z niezależnymi dystrybutorami na każdym z kluczowych
rynków, na których oferowane będzie urządzenie i przy zapewnieniu wyłączności geograficznej. Należy spodziewać się,
że przynajmniej w pierwszym okresie sprzedaży urządzenia, poszczególni dystrybutorzy mogą wywierać na Spółkę presję
cenową lub rozliczeniową niezwiązaną z ustaleniami kontraktowymi. Presja cenowa pozakontraktowa może mieć niekorzystny
wpływ na osiągane wyniki finansowe ze sprzedaży, przeciwdziałanie temu zjawisku możliwe jest poprzez silne powiązanie
progresji marży ze spełnieniem skonkretyzowanych warunków handlowych. Emitent zamierza zawierać kontrakty
dystrybucyjne bez opcji marży odroczonej i jedynie na zasadach zapewniających rentowność sprzedaży oraz co najmniej
średniookresowe planowanie produkcyjne i logistyczne.

RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII EMITENTA
Emitent prowadzi działalność polegającą na rozwijaniu nowych technologii medycznych. W szczególności dotyczy to metod
hiperspektralnej diagnostyki nieinwazyjnej tkanki skórnej, która to dziedzina, jeśli chodzi o zastosowanie nowoczesnych
technik detekcyjnych, jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jednakże, ze względu na szereg czynników
wpływających na skuteczność realizowanej strategii, Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne
zostaną osiągnięte, a projekty B+R zrealizowane z pełnym powodzeniem. Przyszła pozycja rynkowa Emitenta będącą
pochodną posiadanych patentów i know-how przełożonych na ofertę produktową mająca bezpośredni wpływ na przychody,
uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju produktów skutecznej nie tylko na obecnym etapie,
ale także w dłuższym horyzoncie czasowym i znacznym stopniu zależy od umiejętności priorytetowego definiowania i
efektywnego zakończenia prac B+R. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji rynkowej
bądź niedostosowanie Emitenta do zmieniających się warunków konkurencyjnych oznaczać może pogorszenie jego wyników
finansowych. Istnieje ryzyko, że sformułowana przez Emitenta strategia rozwoju okaże się niekompletna lub nieadekwatna do
potrzeb rynku diagnostyki alergicznej klientów, a realizacja poszczególnych celów będzie opóźniona lub niemożliwa.
Realizacja nietrafnych założeń strategicznych może spowodować ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia
przychodów i wyników finansowych przez Emitenta. Głównym czynnikiem ryzyka w tym drugim obszarze jest pojawienie się
rozwiązań sprzętowych konkurencyjnych, przy czym strategia Emitenta zakłada ewentualność takiego zdarzenia i zawiera
odpowiednie modele działania mitygujące ryzyko. Emitent obecnie posiada największy zbiór cyfrowych obrazów medycznych
dotyczących skórnych odczynów alergicznych zarejestrowanych w różnych zakresach widma, przez co wyprzedza światową
konkurencję, jeśli chodzi zarówno o model interpretacji, jak i przyjęte biomarkery.
Ponadto strategia rynkowa Emitenta zakłada znaczące zróżnicowanie rynków zbytu, obejmując rynki spoza regionu UE i
EFTA, w szczególności chodzi tutaj o rynki azjatyckie i w następnej kolejności o rynek północnoamerykański. Liczba testów
alergicznych wykonywanych rocznie w skali UE, rynku amerykańskiego i azjatyckiego jest zbliżona pod względem ilościowym,
co oznacza, że mogą mieć one porównywalny potencjał. Realizacja tej części strategii jest objęta ryzkiem wynikającym z jednej
strony z możliwych opóźnień, na skutek przeciągającej się procedury administracyjnej rejestracji wyrobu medycznego, ale
także związanym ze specyfiką rynków lokalnych i potencjalnej konieczności utworzenia zależnych spółek celowych, co
wydłuży czas przygotowań debiutu rynkowego.
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Innym elementem strategii Emitenta narażonym na ryzyko, jest pozyskanie kolejnych rund finansowania, które będą potrzebne
na realizację fazy przygotowań do komercjalizacji, w tym na przeprowadzenie procesu certyfikacji. Istnieje ryzyko pozyskania
mniejszych niż zakłada strategia, transz finansowania, co z kolei może wymusić podjęcie rozmów z inwestorami finansowymi,
funduszami inwestycyjnymi, które są zwykłe zainteresowanie krótkookresową perspektywą i ograniczeniami prac na rozwojem
przyszłych technologii z naciskiem na udoskonalenie technologii pozostających w portfelu produktowym. Ten rodzaj
finansowania jest przez Emitenta traktowany jako alternatywny. Przy czym ryzyko, jeśli chodzi o pozyskanie kapitału
prorozwojowego lub opóźnienie w jego zgromadzeniu, może utrudnić skuteczną realizację strategii, lub Emitent będzie musiał
podjąć decyzję o jej zmianie, lub o czasowym zawieszeniu jej realizacji, może także nie osiągnąć zaplanowanych korzyści lub
osiągnąć je z opóźnieniem lub mogą być one mniejsze, niż zakładano. Ponadto, w trakcie realizacji strategii może okazać się,
że zaangażowane środki finansowe i zasoby ludzkie potrzebne do osiągnięcia celów strategicznych są niewystarczające.
W rezultacie efekty i koszty wdrożenia strategii Emitenta mogą istotnie różnić się od zakładanych. Emitent dołożył należytej
staranności, gromadząc dane rynkowe, w tym informacje o kosztach części i procesów, tak aby ustalić odpowiednie
kontyngenty kosztów rezerwowych, co z kolei wymusza obciążenie nimi zaplanowanych emisji inwestycyjnych w najbliższych
latach.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KOMERCJALIZACJĄ WYNIKÓW PROWADZONYCH PROJEKTÓW B+R
Rynek badań nad technologiami biomedycznymi obejmującymi czynnościowy skaning nieinwazyjny jest rynkiem stosunkowo
młodym, dynamicznie rozwijającym się i trudno przewidywalnym, jeśli chodzi o tempo wdrażania osiągniętych rezultatów.
Sukces w komercjalizacji projektu B+R zależy od wielu zdarzeń, w tym na pierwszym miejscu od przebiegu i wyniku badań
klinicznych, w dalszej kolejności od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na uzyskanie rejestracji wyrobu
medycznego co jest warunkiem zgodnego z prawem wprowadzenia do obrotu, a także od skutecznych działań promocyjnych
lansujących nową metodę i wynegocjowania korzystnych warunków współpracy z dużymi koncernami medycznofarmaceutycznymi wytwarzającymi testy alergiczne, czy z producentami sprzętu medycznego jeśli chodzi o komercjalizację,
jak również istnienia obiektywnego popytu na produkt wynikającego z jednej strony, z oczekiwań środowiska lekarskiego
z drugiej zaś wprost z potrzeb pacjentów, co do łatwego dostępu do precyzyjnej diagnostyki alergicznej.
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na sukces komercyjny jest posiadanie chronionego unikalnego know-how
technologicznego oraz metody diagnostycznej, jak również międzynarodowych zgłoszeń do ochrony patentowej, które
stanowią o poziomie barier wejścia dla potencjalnych konkurentów. Przy czym, brak w segmencie instrumentalnej diagnostyki
alergii, jakichkolwiek innych rozwiązań konkurencyjnych poszerza możliwości komercjalizacji systemu SkinSense™, jednak
nie niweluje od razu wszystkich barier. Każdy nowy produkt na wymagającym rynku medycznym obarczony jest potencjalnym
ryzykiem niepowodzenia w postaci słabej komercjalizacji.
W celu zminimalizowania tego ryzyka Emitent na bieżąco śledzi zainteresowanie rynku prowadzonymi badaniami. Planuje też
udział w dużych konferencjach dotyczących nowoczesnych metod diagnostycznych, publikację wyników prac badawczych
w renomowanych czasopismach naukowych oraz na międzynarodowych konferencjach niezwłocznie po opracowaniu
zgłoszeń patentowych. Aktywny udział naukowców wchodzących w skład zespołu B+R oraz konsultantów w propagowaniu
wyników badań, w połączeniu z działaniami PR mającymi na celu nawiązywanie kontaktów i dotarcie do właściwych osób
w koncernach farmaceutycznych przyczynić się może do zwiększenia szansy na komercjalizację wyników projektów B+R.
Komercjalizacja niezakończona pełnym powodzeniem może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego wyniki
finansowe lub perspektywy dalszego rozwoju.

RYZYKO ZWIĄZANE OPÓŹNIENIEM WPROWADZENIA PRODUKTU DO SPRZEDAŻY
Emitent przed złożeniem wniosku o rejestrację wyrobu medycznego w bazie EUDAMED za pośrednictwem polskiego Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co jest równoważne z pozwoleniem na
wprowadzenie takiego wyrobu do obrotu komercyjnego na terytorium krajów UE i EFTA, powinien w sposób rzetelny
przygotować całą dokumentację, zadbać o prawidłowe przetestowanie urządzenia oraz dokonać szczegółowej analizy
wymogów dla oznaczenia wyrobu znakiem „CE” przez pryzmat obowiązujących przepisów w tym zakresie. Z związku z tym
istnieje ryzyko opóźnienia wprowadzenia gotowego wyrobu medycznego do sprzedaży, na co może mieć wpływ szereg
czynników zależnych i niezależnych od Emitenta. Do czynników zależnych od Emitenta należy zaliczyć wszelkie działania
związane z procesem certyfikacji, zarówno procesu produkcyjnego jak i samego gotowego produktu, w tym jego części
o funkcji pomiarowej. Ograniczenie tego ryzyka jest możliwe poprzez zatrudnienie zewnętrznych profesjonalnych audytorów
ISO 13485, posiadających doświadczenie w przygotowaniu wyrobów medycznych do oceny zgodności.
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Czynnikami niezależnymi od Emitenta mogącymi zaistnieć i przyczynić się do opóźnienia wprowadzenia urządzenia
do sprzedaży mogą być przeszkody w postępowaniach administracyjnych związanych z formalną stroną zgłaszania/rejestracji
wyrobu medycznego, zarówno przed organami krajowymi jak i zagranicznymi. Emitent zamierza skorzystać z doradztwa
wyspecjalizowanych firm mających praktykę w postepowaniach zgłoszeniowych przed organami krajowymi jak i osobno przed
zagranicznymi, jakkolwiek nie można wykluczyć, że na niektórych rynkach zagranicznych, z uwagi na utrwaloną praktykę
organów rejestracyjnych, może zaistnieć konieczność utworzenia zależnej spółki celowej z podmiotami lokalnymi,
co ograniczy ryzyko odrzucenia wniosku rejestracyjnego z uwagi na praktyki protekcjonistyczne.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WCZESNYM ETAPEM ROZWOJU EMITENTA
Emitent jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, co jest związane z realizacją ostatniej fazy badań rejestracyjnych
i przygotowania produkcji systemów diagnostycznych. Należy podkreślić, że na przełomie 2018/19 z powodzeniem została
zakończona pierwsza faza testów i badań klinicznych, opracowano także w pełni funkcjonalną wersję urządzenia SkinSense™
w postaci prototypu przed-produkcyjnego. Jednak istnieje ryzyko niedoszacowania czasu i kosztów wdrożenia produkcyjnego,
co może przełożyć się na wydłużenie terminu na osiągniecie zakładanych wyników sprzedaży, co z kolei wpłynie na wskaźniki
płynności i rentowności operacyjnej i w konsekwencji wydłuży perspektywę osiągniecia planowanych zysków netto Emitenta.
Produkty rozwijane przez Emitenta (SkinSense™ oraz w dalszej perspektywie InfraSkin™) nie są znane na rynku, nie ma dla
nich benchmarku, dlatego istnieje ryzyko związane z etapem prac. Produkty Emitenta mogą nie osiągnąć sukcesu rynkowego
oraz ich sprzedaż może nie wygenerować przychodów pozwalających na osiągnięcie przez Spółkę rentowności, co może nie
tylko wydłużyć perspektywę osiągnięcia planowanych zysków, ale również zagrozić kontynuacji działalności Spółki.

RYZYKO ZDARZEŃ LOSOWYCH
Emitent, tak jak każdy inny podmiot działający na rynku, narażony jest na oddziaływanie tzw. siły wyższej, w tym na zajście
nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze żywiołowym (np. powódź, huragan itp.) lub losowym (np. pożar, kradzież, itp.), jak
również specyficznych zdarzeń negatywnych związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności w obszarze badań
klinicznych z udziałem ludzi. Przedmiotowe zdarzenia mogą spowodować zniszczenie części lub całości majątku Spółki, jak
również, poprzez ciężkie zdarzenia niepożądane lub skutki uboczne, narazić na odpowiedzialność odszkodowawczą.
Na podstawie danych pochodzących z literatury naukowej, nie zakłada się pojawienia się poważnych skutków ubocznych (czy
ciężkich zdarzeń niepożądanych) u uczestników badań, bezpośrednio powiązanych z rejestracją obrazów naskórnych
w podczerwieni. Same alergiczne skórne testy punktowe i płatkowe są bezpieczne, ale jak w przypadku każdego leku, w tym
aplikowanego na skórę̨ czynnika mogącego potencjalnie wywołać uczulenie, może bardzo rzadko (u miej niż 1 pacjenta na
10.000) lub z rzadka (u 1 do 10 pacjentów na 10.000), dojść do wystąpienia zdarzeń niepożądanych, o różnym stopniu
nasilenia: od łagodnych w postaci zaczerwienienia skory w miejscu podania alergenu, swędzenia, wyprysku itp. w miejscu
badania, które to objawy mijają̨ zwykle w ciągu kilku godzin bez śladu i konieczności wizyty u lekarza, po jak inne skutki
uboczne, występujące bardzo rzadko w postaci uogólnionej reakcji organizmu pacjenta (w mniej niż w 0,02 % przypadków
wg. literatury naukowej: por. G. Liccardi et al. ; Systemic reactions from skin testing: literature review; J Investig Allergol Clin
Immunol.; Vol. 16(2); 2006:75-78). Zapobieganie skutkom finansowym odpowiedzialności odszkodowawczej realizowane jest
każdorazowo przez zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, osobno dla każdego badania
klinicznego.
Kradzież, bądź uszkodzenie najistotniejszych składników majątku produkcyjnego lub utrata aktywów niematerialnych
stanowiących kapitał intelektualny Milton Essex S.A. mogłoby negatywnie wpłynąć na prowadzenie bieżącej działalności oraz
na sytuację finansową. Ryzyko to Spółka zamierza ograniczać poprzez zawarcie umów ubezpieczenia majątku, jak również
poprzez wdrożenie stosownych procedur obejmujących m.in. tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem
kluczowego personelu. Spółka bierze pod uwagę zawarcie spersonalizowanych umów ubezpieczenia obejmującego
kluczowych pracowników, umożliwiających sfinansowanie procesu odtworzenia know-how.

RYZYKO ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM REJESTRACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH
Niespójna wykładnia przepisów prawa w praktyce krajowej oznacza ryzyko rozbieżności w zakresie interpretacji dokonanych
przez Spółkę i przez urzędy nadzorujące rynek wyrobów medycznych. Polska Ustawa o wyrobach medycznych, dla
dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu komercyjnego (dopuszczenie to jest skuteczne także dla rynków krajów
członkowskich Unii Europejskiej i EFTA), wymaga jego uprzedniej rejestracji w ogólnoeuropejskiej bazie wyrobów medycznych
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EUDAMED, dokonanej za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych. Zgodnie z art. 64 ust 2 ww. Ustawy, Prezes Urzędu gromadzi dane pochodzące ze zgłoszeń
krajowych i powiadomień we własnej bazie, lecz w części właściwej dla konkretnego wyrobu, przekazuje je dalej do
ogólnoeuropejskiego zbioru EUDAMED i w tym też zakresie, Prezes Urzędu nie jest organem w jakikolwiek sposób
zatwierdzającym wyrób medyczny do używania. Ryzyko prawne dla Spółki wynika w tym przypadku z faktu, iż proces
rejestracji jest sformalizowany i zgodnie z dyspozycją art. 65 ust 1 ww. Ustawy, wszelkich zgłoszeń i powiadomień (o których
mowa w art. 58 i art. 61 ww. Ustawy), dokonuje się na specjalnych formularzach i po spełnieniu konkretnych wymogów co do
treści i hierarchii przekazywanych do Urzędu informacji. Istnieje zatem ryzyko przedłużania się sformalizowanej procedury
rejestracji produktu Emitenta.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W REGULACJACH PRAWNYCH
Spółka narażona jest na ryzyko związane ze zmianami regulacji europejskich, które to ryzyko Emitent antycypuje prowadząc
stałe monitorowanie prac legislacyjnych oraz wdrażając rozwiązania zapewniające zgodność procedur operacyjnych z
aktualnie obowiązującymi przepisami.
Niemniej nie można wykluczyć, że narastająca ilość regulacji, ciągłe zmiany, pojawiające się odmienne interpretacje przepisów
przez sądy i organy administracji publicznej, brak spójności orzeczniczej zarówno na płaszczyźnie terytorialnej (różna
interpretacja przepisów w różnych częściach kraju) jak i czasowej (zmienność interpretacji w czasie) będą miały w przyszłości
negatywny wpływ na Spółkę, w tym na jej sytuację finansową i możliwości prowadzenia przez nią działalności lub na cenę
Akcji.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH PODATKOWYCH I ICH NIEJEDNOLITĄ INTERPRETACJĄ
Polski system podatkowy charakteryzuje się wysoką niestabilnością, która utrudnia planowanie podatkowe w dłuższej
perspektywie czasowej. Przepisy podatkowe ulegają częstej zmianie pod wpływem wskaźników budżetowych, także
w obszarze wyrobów medycznych. Co do zasady wyroby medyczne opodatkowane są stawką VAT 7%, przy czym decyzją
ustawodawcy stawka ta tymczasowo została podwyższona do wysokości 8%. Wynika to wprost treści załącznika Nr 3, poz.
105 do Ustawy o podatku VAT, w którym wymienione zostały (bez względu na symbol PKWiU), wyroby medyczne
w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (inne niż
towary związane z ochroną zdrowia wymienione w pozostałych pozycjach tego załącznika), w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2)
Ustawy o VAT. W praktyce Organów Skarbowych utrwaliła się interpretacja ustalająca, że kwalifikacja danego wyrobu do
kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż wynikające z Ustawy o VAT, która to
regulacja autonomicznie nie zawiera unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru jako wyrobu medycznego.
Zasady dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych określone zostały jednoznacznie w przepisach Ustawy o wyrobach
medycznych. Oznacza to, że pojęciu „wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”
należy nadać rozumienie prawne zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ww. Ustawy o wyrobach medycznych.
Zmiany krajowego prawa podatkowego mogą wynikać także z okoliczności zewnętrznych, z konieczności wdrażania nowych
rozwiązań legislacyjnych zawartych w prawie Unii Europejskiej, jak również wynikających z bieżącego orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Postępująca harmonizacja przepisów podatkowych w krajach UE może być tutaj źródłem
dodatkowego ryzyka związanego z niestabilnością przepisów dotyczących podatku VAT.
Spółka nie może z całą pewnością wykluczyć zmian w przepisach podatkowych, które w sposób niekorzystny mogłyby wpłynąć
na jej działalność operacyjną, w tym podwyższenia stawki VAT na wyroby medyczne.

RYZYKO ZDARZEŃ SPOWODOWANYCH WYSTĄPIENIEM PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV2”
Na moment rozpoczęcia publicznej emisji akcji serii L, a jeszcze przed jej zawieszeniem zmaterializowało się szczególne
ryzyko zdarzeń losowych, jakim jest pandemia koronawirusa SARS-COV2, wywołująca chorobę COVID-19. Rozszerzenie się
tej pandemii z obszarów Chin, na których występowała początkowo na Europę, a następnie na cały świat zaskoczyło
wszystkich.
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Dotychczas świat spotkał się z epidemiami: SARS w 2002 roku, wywołaną wirusem SARS-COV, tzw. ptasiej grypy, w latach
2003-2004, wywoływanej przez szczep wirusa H5N1 oraz ogłoszoną przez WHO pandemią tzw. świńskiej grypy, w latach
2009-2010, wywoływanej przez wariant wirusa grypy typu A/H1N1v.
Owe wcześniejsze zjawiska chorobowe nie wywołały takich skutków epidemicznych, społecznych, politycznych i
gospodarczych, jakich pojawienie się wywołała pandemia koronawirusa SARS-COV2. Z całą pewnością można powiedzieć,
że bardzo ograniczone rozprzestrzenienie się poprzednich epidemii na świecie uśpiło nie tylko czujność naukowców, lecz
przede wszystkim polityków i różnego rodzaju decydentów. Brak, niedostateczność lub lekceważenie procedur doprowadziło
do niemal zatrzymania gospodarki światowej (lock-down), zubożenia społeczeństw, wielu przypadków śmiertelnych choroby
oraz pojawienia się krajobrazu niepewności dotyczącej praktycznie każdej dziedziny życia i ekonomii światowej.
W świetle mających obecnie miejsce wydarzeń, niektóre z przytoczonych w Dokumencie Informacyjnym czynników ryzyka,
nabierają znaczenia. Dotyczy to w szczególności braku realizacji lub opóźnień w realizacji niektórych zamierzeń Emitenta, a
także możliwości wystąpienia zjawisk niepożądanych:
•

Ryzyko związane z finansowaniem działalności B+R ze środków publicznych – Emitent finansuje prowadzoną
działalność B+R ze środków krajowych otrzymanych z programu POIR „Szybka ścieżka dla Mazowsza”. Istnieje
ryzyko wystąpienia opóźnień związanych z wypłatami zaliczek na poczet dofinansowania realizowanych przez
Emitenta zadań projektowych, mogących skutkować opóźnieniami osiągania kolejnych kamieni milowych w
projekcie, a w rezultacie możliwością wydłużenia się realizacji całego projektu.

•

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dostawców – Emitent korzystał do tej pory z dwóch dostawców kluczowych
podzespołów do przygotowywanych produktów, jakimi są detektory mikrobolometryczne. Byłby one nabywane od
amerykańskiego producenta Flir oraz francuskiego producenta Ulis. Na moment aktualizacji niniejszego Dokumentu
Informacyjnego francuski Ulis nie wznowił produkcji detektorów mikrobolometrycznych po zamknięciu fabryki we
Francji spowodowanym przymusową kwarantanną epidemiczną. Z kolei Flir wstrzymał zaś eksport niektórych
podzespołów w związku z drastycznie rosnącym popytem krajowym wywołanym boomem na kamery termalne do
zdalnego pomiaru temperatury ciała osób. Istnieje ryzyko opóźnień w dostawach matryc mikrobolometrycznych od
tych dostawców, które mogą skutkować przesunięciami w czasie niektórych działań projektowych Emitenta.

•

Ryzyko związane z realizacją strategii Emitenta – jednym z elementów strategii Emitenta jest przeprowadzenie w
2021 roku europejskiego programu pilotażowego z użyciem system SkinSense™. W związku z tym, iż nie jest w tej
chwili możliwy do określenia termin zakończenia się pandemii COVID-19, od którego dopiero będzie można
kontynuować rutynową działalności ośrodków zdrowia, w tym klinik i innych placówek leczenia alergii, Emitent
uznaje, iż istnieje ryzyko przesunięcia w czasie rozpoczęcia ww. programu pilotażowego.

•

Ryzyko związane z komercjalizacją wyników prowadzonych prac B+R oraz ryzyko związane z opóźnieniem
wprowadzenia produktu do sprzedaży – trwanie stanu pandemii COVID-19 na całym świecie opóźnia szereg działań
związanych z komercjalizacją prowadzonych prac B+R. Proces komercjalizacji i w rezultacie sprzedaży wyrobów
medycznych rozpoczyna się w chwili posiadania wszystkich niezbędnych danych dotyczących funkcjonowania
wyrobu, wraz z potwierdzeniem ich w procesie faktycznego użytkowania w trakcie badań klinicznych, zdobyciem
niezbędnych certyfikatów i zezwoleń dopuszczających wyrób do sprzedaży, rejestracją wyrobu, a także często wraz
z przeprowadzeniem programu pilotażowego. Obecna sytuacja może przyczynić się do opóźnień w każdym z ww.
etapów działań przedkomercjalizacyjnych i sprzedażowych Emitenta.

Ryzyko walutowe – stan pandemii COVID-19 przyczynił się do znaczącego osłabienia złotego
w stosunku do dolara amerykańskiego, jak również w stosunku do waluty europejskiej. Emitent nie jest w stanie racjonalnie
ocenić, jak długo taka sytuacja na rynku walutowym potrwa, a ponieważ duża część komponentów używanych do produkcji
urządzeń przez Emitenta jest importowana, zaś ich ceny wyrażone są w dolarach lub euro, istnieje ryzyko, że ostatecznie
uzyskany techniczny koszt wytworzenia będzie wyższy niż zakładany i może się przełożyć na niższą marżę na sprzedaży,
jeśli Emitent nie będzie w stanie przerzucić wzrostu kosztów na konsumenta.”

1.2 CZYNNIKI RYZYKA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Na realizację celów strategicznych Emitenta zróżnicowany wpływ wywierają czynniki makroekonomiczne i o charakterze
finansowym. Należy do nich zaliczyć w szczególności stopę wzrostu PKB, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz
ogólną kondycję polskiej, europejskiej i światowej gospodarki. Pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej i wyhamowanie
tempa wzrostu PKB w największych krajach Unii Europejskiej jak i w skali globalnej, może skutkować pogorszeniem popytu
na rynku detalicznym i zmniejszyć założone przez Emitenta plany sprzedaży testów i systemów diagnostycznych w ramach
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zarówno odpłatnych jak i refundowanych usług medycznych. Należy jednak podkreślić, że wysokość planowanych do
osiągnięcia przez Emitenta przychodów, w mniejszym stopniu uzależniona będzie od ogólnej sytuacji makroekonomicznej, niż
od skali planowanych rządowych wydatków na ochronę zdrowa w obszarze chorób cywilizacyjnych, a w szczególności alokacji
budżetowych na powszechną diagnostykę i leczenie chorób alergicznych. Negatywne zmiany w koniunkturze gospodarczej
na globalnych rykach pozostają niezależne od Emitenta stąd Emitent nie jest w stanie racjonalnie oszacować
prawdopodobieństwa ich wystąpienia, jakkolwiek w ocenie Emitenta nie powinny one w istotny sposób wpłynąć na redukcję
wydatków prozdrowotnych w obszarze alergii. Nie obserwuje się bowiem korelacji pomiędzy zjawiskami
makroekonomicznymi, mającymi charakter koniunkturalny, a liczbą przeprowadzanych testów alergicznych. Zapadalność na
choroby alergiczne pozostaje cały czas najważniejszym czynnikiem warunkującym stały globalny popyt na produkty Spółki
przez pryzmat zapotrzebowania na testy diagnostyczne. Alergie są zaliczane do grupy chorób cywilizacyjnych, których udział
w strukturze ogólnej zachorowalności w skali światowej stale rośnie, ponadto wraz z upływem czasu u źle zdiagnozowanego
pacjenta, objawy alergii nasilają się i w sposób znaczący obniżają jego komfort życia, a także efektywność pracy, zwiększając
koszty wypłat ubezpieczeniowych i zwolnień lekarskich. Racjonalizacja kosztów specjalistycznej opieki medycznej i silna
presja na optymalizację stosowanych terapii wymusza wykonywanie badań instrumentalnych pozwalających na
podejmowanie decyzji medycznych w oparciu o obiektywne przesłanki, jest to obecnie jeden z głównych powodów, dla których
ilość przeprowadzanych diagnostycznych testów alergicznych rośnie. Szacuje się, że w USA i w krajach Unii Europejskiej
przeprowadza się rocznie ponad 20 mln testów alergicznych.

RYZYKO

ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DZIAŁALNOŚCI

B+R

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I

KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA WKŁADU WŁASNEGO
Emitent posiada własny dział pozyskiwania i obsługi dofinansowania z programów krajowych, bilateralnych i unijnych. W latach
2015-18 Spółka z sukcesem realizowała złożony projekt badawczy (POIR.01.01.01-00-0162/15 pt. „FIRIMAS – Rozwiązanie
dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej”) w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co dało znaczący impuls przyspieszający prowadzone
badania przemysłowe. Emitent w 2018 roku uzyskał także wsparcie finansowe z PARP dla procesu ubiegania się
o międzynarodową ochronę patentową w procedurze PCT.
W dacie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent jest w trakcie realizacji dwóchi kolejnych projektów dotowanych w
ramach pomocy publicznej – „Fotonica” (łączna wartość dofinansowania wynosi 11,1 mln PLN, z czego 7,1 mln PLN przypada
na Emitenta) oraz „Face-Cov” (łączna wartość dofinansowania wynosi 7,0 mln PLN, z czego 3,9 mln PLN przypada na
Emitenta).. Emitent może być narażony na ryzyko zwrotu do instytucji pośredniczącej, o ile audyt kontrolny zakończyłby się
ocena negatywną. Równocześnie Emitent powinien zapewnić na odpowiednim poziomie udział własny finansowania ww.
projektów. Brak możliwości pozyskania lub wykazania środków własnych na odpowiednim poziomie może skutkować
koniecznością zwrotu uzyskanych środków co może przyczynić się do utraty płynności finansowej Spółki.

RYZYKO WALUTOWE
Emitent do produkcji systemów diagnostycznych wykorzystuje pojedyncze komponenty pochodzące z importu, których ceny
ustalane są w EUR i USD, przy czym udział elementów pochodzących z importu nie przekracza obecnie 45%. W transakcjach
z partnerami zagranicznymi rozliczenia dokonywane są w EUR lub USD. Dodatkowo, docelowo zakładana przez Emitenta
komercjalizacja systemów diagnostycznych odbywać się będzie głównie poprzez sprzedaż eksportową
Z powyższych względów fluktuacja kursów ww. walut na chwilę obecną wpływa na poziom kosztów, zaś w przyszłości wpływać
będzie na poziom przychodów. Przy czym w przyszłości czynniki te w pewnym stopniu powinny się wzajemnie neutralizować
- ryzyko walutowe w dużej mierze będzie kompensowane poprzez przychody osiągane bezpośrednio w EUR i USD.

RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz wczesny etap rozwoju Spółki, Emitent narażony jest na ryzyko utraty
płynności finansowej. Każde opóźnienia realizacji zaplanowanych projektów i wprowadzenie finalnego produktu do sprzedaży
może skutkować przesunięciem wpływów ze sprzedaży i jednocześnie może wymagać konieczność ponoszenia dodatkowych,
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często nieprzewidzianych kosztów, które mogą spowodować utratę płynności finansowej przez Emitenta. Na ryzyko płynności
Emitenta może również wypłynąć zmiana harmonogramu rozliczenia wydatków z instytucją finansującą projekty badawcze.

RYZYKO DALSZEGO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Rozwój produktów Spółki jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody dopiero po zakończeniu
procesu wytworzenia produktu lub do doprowadzenia procesu do określonego etapu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać
środki na realizację projektu, a dopiero po jego ukończeniu, na etapie sprzedaży może liczyć na zwrot poniesionych kosztów.
W kolejnych latach przychody z wprowadzonych do sprzedaży przez Emitenta produktów mogą być znacznie niższe niż
zakładane, co może wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania prac nad prowadzonymi projektami.
Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć wpływ na wprowadzanie kolejnych produktów do sprzedaży, a także na
wyniki finansowe Emitenta.

RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH
Obecnie Emitent nie posiada żadnych kredytów, w tym oprocentowanych stopą zmienną, jednak nie można wykluczyć, że w
przyszłości będzie korzystał z takich kredytów. Wówczas byłby narażony na wahania stóp procentowych, które uzależnione
są od wielu czynników pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. rządowej polityki monetarnej, warunków
gospodarczych i politycznych panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp procentowych mogą wpłynąć na obsługę
finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów oraz na osiągane rentowności.

RYZYKO FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z BRAKU OSIĄGANYCH PRZYCHODÓW
W chwili obecnej Emitent nie osiąga jeszcze przychodów z podstawowej działalności operacyjnej. Emitent planuje osiągać
przychody ze sprzedaży systemu Face-Cov™ wraz z usługami dodatkowymi dotyczącymi przetwarzania danych, bądź
tworzenia biometrycznych baz danych na zamówienie, ze sprzedaży systemu diagnostycznego SkinSense™, a następnie
systemu InfraSkin™ oraz ze sprzedaży usług informatycznych związanych z obsługą bazy danych obrazów diagnostycznych
i ich odpłatną walidacją, które jednak na Datę Dokumentu Informacyjnego nie zostały jeszcze ukończone i wdrożone do
sprzedaży. Zdolność Emitenta do generowania przychodów ze sprzedaży zależy bezpośrednio od powodzenia
komercjalizacji tych produktów. Dopóki ten okres nie nastąpi Emitent nie będzie w stanie generować zysków.
Charakterystyka prowadzonej przez Emitenta działalności wymaga dużych nakładów kapitałowych oraz jednocześnie wiąże
się z osiąganiem niewielkich przychodów ze sprzedaży bądź ich całkowitym brakiem, szczególnie na wczesnym etapie
rozwoju prowadzonej działalności. Nie można zagwarantować, że osiągane z tego tytułu przychody ze sprzedaży w
przyszłości pozwolą pokryć generowane koszty oraz zapewnią możliwość kontynuowania działalności operacyjnej Spółki.
Informacje o rozwijanych produktach i planach ich wprowadzania do sprzedaży zostały przedstawiony w rozdziale „Dane o
Emitencie” w punkcie 4.16 Dokumentu Informacyjnego.
Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, szczególnie w zakresie prac B+R ponosi znaczne wydatki związane
z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. W czasie prac badawczo-rozwojowych wynalazek nie generuje przychodów
ze sprzedaży, a potencjalna wartość rośnie wraz z postępem prac. W związku z tym, szczególnie w początkowym okresie
prowadzenia projektów B+R, będą one miały negatywy wpływ na osiągnę przez Emitenta wyniki finansowe. Tym samym
istnieje ryzyko osiągania straty netto przez Emitenta także w kolejnych latach, co może się przełożyć się na możliwości
pozyskania dodatkowych środków, których brak może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Spółkę.
Nieosiągnięcie przez Emitenta przychodów ze sprzedaży z opracowywanych produktów może mieć negatywny wpływ na
sytuację finansową Emitenta oraz wycenę jego akcji, a inwestorzy, którzy objęli lub nabyli Akcje Emitenta mogą ponieść
straty i nie odzyskać zainwestowanych środków.
Jednocześnie, ewentualne niepowodzenie przy próbie pozyskania przez Spółkę kapitału, w tym akcyjnego bądź w formie
kolejnych dotacji może uniemożliwić kontynuowanie prowadzonej działalności przez Emitenta.

1.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W AKCJE EMITENTA
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RYZYKO

WSTRZYMANIA WPROWADZENIA PRZEZ

ORGANIZATORA ASO

AKCJI

EMITENTA

DO

NOTOWAŃ NA 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.
Nie można wykluczyć ryzyka wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO akcji Emitenta do ASO na zasadach
opisanych powyżej.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI WPROWADZANYMI DO ASO
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek
emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników lub (iii) jeżeli emitent narusza
przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator ASO zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić termin,
do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli
w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki
naruszenia przez Emitenta przepisów obowiązujących na rynku NewConnect lub jeśli Organizator Alternatywnego Systemu
uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.
Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator
Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony
w decyzji właściwego organu.
Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane
z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art.
7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów
inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Ponadto zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta,
jeśli emitent nie podpisze umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO.
Co więcej, jeśli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia
umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego
emitenta z obrotu w ASO.
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji Oferowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować
dla Inwestorów utrudnieniami w sprzedaży akcji.
Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi może wynikać również z przepisów prawa. I tak zgodnie z art. 78 ust. 3, 3a i
3b w zw. z art.. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od
Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Komisja Nadzoru
Finansowego 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 stanowiące podstawę zawieszenia. Komisja
Nadzoru Finansowego uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą
przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub
naruszenia interesów inwestorów.
Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do
Organizatora ASO.
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RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU AKCJI WPROWADZONYCH DO ASO
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: (i) na wniosek emitenta akcji - , w
przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
(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, w szczególności: a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu
w ASO, b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to,
że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, (ii) jeżeli zbywalność tych
instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator
ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).
Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu
danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli
takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji
poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu
ASO).
Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza z
obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu w nim dokonywanego lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

RYZYKO

ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE

EMITENTA

ORAZ NISKIEJ PŁYNNOŚCI

TYCH AKCJI
Inwestorzy przed dokonaniem inwestycji w akcje Emitenta powinni wziąć pod uwagę wskazane w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym czynniki ryzyka, oraz wszelkie dostępne dane rynkowe i informacje jakie odnoszą się do segmentu rynku
i branży w której działa Emitent, a także informacje publikowane przez Emitenta cyklicznie w postaci raportów bieżących
i okresowych. Ryzyko inwestycji w akcje spółek akcyjnych jest co do zasady wyższe niż ryzyko inwestycji w niezabezpieczone
obligacje skarbowe. Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu ani na żadnym innym
rynku zorganizowanym. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich
wprowadzeniu do obrotu na ASO. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Emitenta, istnieje też ryzyko, że liczba akcji będąca
faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować
się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca oferowane akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w
dowolnym terminie i po satysfakcjonującej ją cenie.
Płynność Akcji oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Należy przy tym
podkreślić, że 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, a szereg czynników
wpływających na cenę Akcji jest niezależnych od Spółki. Płynność obrotu mogą ograniczać zawarte umowy dotyczące
ograniczenia zbywalności akcji Spółki (lock-up), które zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.1.3.2 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego. Dodatkowo na płynność obrotu może również wpływać fakt, iż 82,28% Akcii Emitenta zostało objętych
umowami lock-up, opisanymi w pkt. 3.1.3.3. Dokumentu Informacyjnego. W związku z powyższym mogą występować
trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej liczby Akcji, co może przyczynić się odpowiednio do znaczącego wzrostu lub
znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach braku możliwości ich zakupu bądź sprzedaży, przy czym
przewidzenie sytuacji związanej z wahaniami cen instrumentów finansowych zarówno w krótkim, średnim, jak i długim okresie
jest trudne. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał z Domem Maklerskim
Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę o pełnienie roli animatora rynku. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w

20

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.
instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty
finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, gdyż jak wskazano wyżej, są to instrumenty mniej płynne, emitenci są z reguły firmami mniejszymi lub na
wcześniejszym etapie rozwoju, co z kolei oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego. Inwestorzy przed
dokonaniem inwestycji w Akcje Emitenta powinni wziąć pod uwagę wskazane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym
czynniki ryzyka oraz wszelkie dostępne dane rynkowe i informacje jakie odnoszą się do segmentu rynku i branży, w której
działa Emitent, a także informacje publikowane przez Emitenta cyklicznie w postaci raportów bieżących i okresowych

RYZYKO ZWIĄZANE Z POWIĄZANIAMI OSOBOWYMI
Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszami występują powiązania osobowe
wskazane w punkcie 4.14 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Z uwagi na bliskie relacje wskazanych osób domniemywa
się, iż osoby te mogą działać w porozumieniu. W związku z powyższym oraz z racji pełnionych przez wskazaną w punkcie
4.26 osobę funkcji w Spółce (Przewodniczący Rady Nadzorczej) istnieje ryzyko, iż akcjonariusze, nabywający instrumenty
finansowe Emitenta, nie będą w stanie wpływać na realizację przez Spółkę jej celów strategicznych.

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: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do
50 tys. 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 obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem
powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną
zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KARAMI ADMINISTRACYJNYMI NAKŁADANYMI PRZEZ KNF
Na spółki notowane na NewConnect mające status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie Komisja Nadzoru
Finansowego (KNF) ma możliwość nakładania kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z przepisów art. 96, 96a, 96b oraz
97, 97a i 97b Ustawy o ofercie publicznej a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o obrocie, które przewidują możliwość
nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie.

RYZYKO SPADKU KURSU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ZBYWALNOŚCI AKCJI
SPÓŁKI (LOCK-UP) LUB W PRZYPADKU PRZEKONANIA INWESTORÓW, ŻE SPRZEDAŻ BĘDZIE MIAŁA
MIEJSCE
Pomiędzy Akcjonariuszami Spółki istnieją umowy ograniczające zbywalność łącznie 6.880.000 akcji Spółki (z serii A, B1, C,
E i F), stanowiących 44,34% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Szczegółowy opis postanowień
odnoszących się do tych zbycia akcji został przedstawiony w rozdziale „Informacje o Akcjach Emitenta wprowadzanych do
Alternatywnego Systemu Obrotu”, w punkcie 3.1.3.2. Umowy zostały podpisane 9 stycznia 2018 roku (zmienione następnie
kolejnymi aneksami o nr 1, 2 i 3) oraz 22 lutego 2018 r. Panowie Jacek Stępień, Radosław Solan i Paweł Łukasiewicz
zobowiązali się, że do dnia dokonania wyjścia inwestycyjnego przez inwestorów którzy objęli akcje serii H1 i H2, K1 i K2 ale
nie później niż do upływu jednego roku, licząc od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu na
rynku NewConnect, nie dokonają zbycia, zastawienia lub obciążenia w inny sposób swoich akcji w Spółce bez zgody ww.
inwestorów, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności transakcji zbycia, zastawienia lub obciążenia. Przy czym ww.
inwestorzy nie mogą odmówić zgody na zbycie akcji w ilości nie przekraczających 15% akcji posiadanych przez każdego z
panów: Dr Jacka Stępnia, Pana Radosława Solana i Pana Pawła Łukasiewicza.
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Dodatkowo pomiędzy Domem Maklerskim Navigator S.A., (jako firmą inwestycyjną zaangażowaną w przeprowadzenie oferty
publicznej Akcji Serii L), Spółką, a poszczególnymi akcjonariuszami Spółki, zawarte zostały umowy dotyczące ograniczenia
zbywalności akcji Spółki (lock-up), które zostały szczegółowo opisane w rozdziale „Informacje o Akcjach Emitenta
wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu” w punkcie 3.1.3.3. Umowy te ograniczają możliwość sprzedaży akcji
Spółki odpowiednio w okresie od dnia podpisania umowy do 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje ryzyko, że po wygaśnięciu ograniczeń
wynikających z tych umów, ww. akcjonariusze będą mogli zbyć akcje Spółki. Nie ma pewności co do tego, czy w przyszłości
ww. akcjonariusze będą chcieli sprzedać swoje akcje. Jednakże cena rynkowa Akcji Spółki mogłaby istotnie spaść, jeżeli po
wygaśnięciu wyżej wymienionych ograniczeń ww. akcjonariusze podejmą decyzje o sprzedaży akcji lub gdyby uczestnicy
rynku uznali, że istnieje taki zamiar. Sprzedaż znaczącej liczby Akcji Spółki w przyszłości lub przekonanie, że taka sprzedaż
może mieć miejsce, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji Spółki, a także na zdolność Spółki do pozyskania
w przyszłości kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAKWALIFIKOWANIEM AKCJI SPÓŁKI DO SEGMENTU NEWCONNECT ALERT
Zgodnie z uchwałą Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku
NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”), akcje notowane na rynku NewConnect mogą
podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii)
NewConnect Alert („NC Alert”).
Według § 4 w/w Uchwały do segmentu NC Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6, akcje emitenta, jeżeli zachodzi
przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgowa
emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; (iii) w okresie ostatnich 12 miesięcy
na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego
nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO (tj.
obowiązek zlecenia autoryzowanemu doradcy dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta oraz
jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do
możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w
przyszłości, oraz obowiązek opublikowania tego dokumentu), (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO (tj.
obowiązek zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą), lub (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
(d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust.
3 Regulaminu ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do
Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok
obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał
stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.
W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert, akcje te: (i) są oznaczane
w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl oraz (ii) są notowane w systemie
kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o
dokonanej kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert,
akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.
Ewentualna kwalifikacja w przyszłości akcji Emitenta do segmentu NC Alert może mieć niekorzystny wpływ na ich wycenę.

RYZYKO

ZWIĄZANE Z BRAKIEM ISTNIENIA WAŻNEGO ZOBOWIĄZANIA ANIMATORA RYNKU DO

WYKONYWANIA W STOSUNKU DO AKCJI

SPÓŁKI

ZADAŃ ANIMATORA RYNKU NA ZASADACH

OKREŚLONYCH PRZEZ ORGANIZATORA ASO
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów tego Regulaminu, warunkiem notowania
instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego 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. Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, Organizator ASO
może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku w
szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub
w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji
Wprowadzanych.
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Zgodnie z Regulaminem ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe
danego 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 ASO nie postanowi o
zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu
jednolitego (§ 9 ust. 7). W przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie
obrotu, instrumenty finansowe danego 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 ASO nie postanowi
o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu
jednolitego (§ 9 ust. 8). W przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o
notowaniu instrumentów finansowych danego 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 (§ 9 ust. 9).
Na datę Dokumentu Informacyjnego usługi animatora rynku dla Emitenta świadczy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
S.A. Nie można jednak wykluczyć ryzyka wygaśnięcia lub rozwiązania w przyszłości umowy z obecnym animatorem rynku,
co pociągać może za sobą w/w konsekwencje.

RYZYKO ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIA UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ, ZAWIESZENIEM
PRAWA DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI AUTORYZOWANEGO DORADCY LUB SKREŚLENIEM GO Z
LISTY AUTORYZOWANYCH DORADCÓW
Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu ASO, Umowa z autoryzowanym doradcą powinna przewidywać wykonywanie przez niego
obowiązków określonych w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) przez okres co najmniej 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów
finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu.
Jeśli umowa z autoryzowanym doradcą wygasłaby lub została rozwiązana przed upływem tego okresu (z wyłączeniem
przypadku rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO) lub jeśli zostałoby
zawieszone prawo do działania autoryzowanego doradcy w ASO lub też autoryzowany doradca zostałby skreślony z listy
autoryzowanych doradców, wówczas Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego
podmiot ten wykonuje obowiązki autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes
jego uczestników (§ 18 ust. 7 Regulaminu ASO).
Zgodnie z § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed
upływem okresu, o którym mowa w akapicie powyżej (z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym
mowa w § 18 ust. 4a), jeżeli emitent nie podpisze nowej umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 20 dni roboczych od
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego
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 tego emitenta z obrotu w ASO.
Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i
Radcowie Prawni, która jest wpisana na listę autoryzowanych doradców ASO oraz zatrudnia wymaganą przepisami liczbę
certyfikowanych doradców. Umowa dotyczy świadczenia usług autoryzowanego doradcy w związku z wprowadzeniem akcji
Emitenta do ASO oraz wykonywania funkcji autoryzowanego doradcy w okresie 3 lat od dnia pierwszego notowania tych akcji
w ASO.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY
Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną
uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów.
Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty
dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę
dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę
dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane
wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim
zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie
uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.
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Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki,
przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

RYZYKO

ZWIĄZANE Z WĄTPLIWOŚCIAMI CO DO INTERPRETACJI ORAZ MOŻLIWYMI ZMIANAMI

PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA INWESTORÓW
Ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych.
Dotyczy to także zagadnień związanych z zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez
inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Ponadto, nie można
zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany w wyżej wymienionym zakresie,
wprowadzające regulacje niekorzystne dla inwestorów. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka dokonania przez organy
podatkowe odmiennej od dotychczasowej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych. Materializacja
powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na efektywną wysokość obciążeń podatkowych i faktyczny zysk inwestora
z inwestycji w Akcje Emitenta.

RYZYKO ZWIĄZANE Z POTRZEBĄ POZYSKANIA DODATKOWEGO KAPITAŁU PRZEZ SPÓŁKĘ, KTÓREGO
POZYSKANIE NA KORZYSTNYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ UTRUDNIONE LUB NIEMOŻLIWE
W dotychczasowej historii Spółki nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału pozwalającego na kontynuowanie
działalności i na rozwój Spółki, jednak Spółka nie może zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do
realizacji zamierzonej strategii i działań związanych z prowadzoną działalnością, i że nie będzie musiała pozyskać
dodatkowego kapitału w przyszłości, ani że uda się jej pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach, i w wymaganym
terminie.
Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) przyszłą
kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne; (ii) warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie
determinujące pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze.
Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości (także w ramach emisji z wyłączeniem prawa
poboru, co jest możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia po podjęciu uchwały większością 80% oddanych głosów), ofert
zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub
papierów wartościowych reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównego akcjonariusza lub oczekiwanie, iż taka emisja
lub sprzedaż będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, a także zdolność
Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych.
Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia akcji
wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może
wyemitować w przyszłości, może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw
majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji nowej
emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych skutków
jednocześnie.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM ROZPORZĄDZENIA MAR
Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem
obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do
stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent
zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających
kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz
pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo
ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może
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na własną odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione
są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości
opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na
podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz
ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub
obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku
nieumyślnego ujawnienia informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca
informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów
ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o
których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości
4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN .
Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6
Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę
pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN . Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty
unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, zamiast kary, o której mowa
w art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub
unikniętej straty.
Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może
skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji
może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.
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2 OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA
INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
2.1 EMITENT
Działając w imieniu Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na
jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka
związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami

__________________________

__________________________

Iwona Kaczyńska-Stępień

Radosław Solan

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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3 INFORMACJE O AKCJACH EMITENTA WPROWADZANYCH
DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
3.1 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI AKCJI EMITENTA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW
UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO
PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ
DODATKOWYCH
3.1.1 OKREŚLENIE

RODZAJÓW,

LICZBY

ORAZ

ŁĄCZNEJ

WARTOŚCI

AKCJI EMITENTA

WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
Na podstawie niniejszego Dokumentu do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzane są:
SERIA
AKCJI

LICZBA
AKCJI

LICZBA
GŁOSÓW

RODZAJ
AKCJI

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA
EMISYJNA

DATA
UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA
REJESTRACJI W
KRS

Seria A

400.000

400.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

16.03.2016

24.03.2016

Seria B1*

100.000

100.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

16.03.2016/
3.04. 2019

24.03.2016/
24.04.2019

Seria B1
**

100.000

100.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.04.2019

14.06.2019

Seria C

1.000.000

1.000.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

16.03.2016

24.03.2016

Seria D

1.000

1.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

16.03.2016

24.03.2016

Seria E

3.500.000

3.500.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

8.12.2017

29.12.2017

Seria F

3.000.000

3.000.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

26.08.2015

29.12.2017

Seria H1

2.400.000

2.400.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,75 PLN

16.01. 2018

23.08. 2018

Seria K1

960.000

960.000

na okaziciela

0,10 PLN

0,75 PLN

5.03.2018

25.04.2018

Seria H2

933.336

933.336

na okaziciela

0,10 PLN

0,75 PLN

24.04.2019

14.06.2019

Seria K2

373.334

373.334

na okaziciela

0,10 PLN

0,75 PLN

24.04.2019

14.06.2019

Seria L

2.750.000

2.750.000

na okaziciela

0,10 PLN

1,35 PLN

26.02.2020

05.08.2020

* odpowiednio rejestracja serii B/zamiany serii B na B1
** emisji 100.000 serii B1
Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych przez Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu wynosi 1.551.767 PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).
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Akcje wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu reprezentują 100% kapitału zakładowego Emitenta oraz
100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3.1.2 WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ
DODATKOWYCH
Akcje Wprowadzane do ASO są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje Wprowadzane do ASO nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, w
szczególności nie są uprzywilejowane co do głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji
Spółki.
Akcje Wprowadzane do ASO nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń i/lub zastawów.
Z Akcjami Wprowadzanymi do ASO nie wiążą się też żadne świadczenia dodatkowe akcjonariuszy.

3.1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE WSZELKICH
WPROWADZANYCH DO ASO
3.1.3.1

OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z

AKCJI

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU

Według Statutu Emitenta z Akcjami Wprowadzanymi nie są związane jakiekolwiek ograniczenia co do przenoszenia praw z
akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe.
3.1.3.2

UMOWNE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI WPROWADZANYMI DO ASO

Akcjonariusze: dr Jacek Stępień, Pan Radosław Solan i Pan Paweł Łukasiewicz zawarli umowę, na mocy której ustalone
zostało ograniczenie w zbywalności następujących akcji (lock-up), będących w ich posiadaniu na dzień zaciągnięcia tego
zobowiązania. W związku z zawarciem aneksu do umowy, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
ograniczenia dotyczą:
•
•
•

4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, należących do Dr Jacka Stępnia (w tym 300.000 Akcji Serii A, 50.000 Akcji
Serii B1, 800.000 Akcji Serii C, 2.100.000 Akcji Serii E oraz 1.550.000 Akcji Serii F);
730.000 akcji zwykłych na okaziciela należących do Pana Pawła Łukasiewicza (w tym 350.000 Akcji Serii E oraz
380.000 Akcji Serii F);
1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela należących do Pana Radosława Solana (w tym 1.050.000 Akcji Serii E oraz
150.000 Akcji Serii F).

Łącznie powyższe ograniczenia umowne dotyczą 6.880.000 Akcji, stanowiących 44,34% w kapitale zakładowym oraz w
ogólnej liczbie głosów na WZA.
Umowy zostały podpisane 9 stycznia 2018 roku (zmieniona następnie kolejnymi aneksami o nr 1, 2 i 3) oraz 22 lutego 2018
roku. Panowie Jacek Stępień, Radosław Solan i Paweł Łukasiewicz zobowiązali się, że do dnia dokonania wyjścia
inwestycyjnego przez inwestorów którzy objęli akcje serii H1 i H2 oraz K1 i K2 ale nie później niż do upływu jednego roku,
licząc od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, nie dokonają zbycia,
zastawienia lub obciążenia w inny sposób swoich akcji w Spółce bez zgody ww. inwestorów, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności transakcji zbycia, zastawienia lub obciążenia. Przy czym ww. inwestorzy nie mogą odmówić zgody na zbycie
akcji w ilości nie przekraczających 15% akcji posiadanych przez każdego z panów: Dr Jacka Stępnia, Pana Radosława Solana
i Pana Pawła Łukasiewicza.

3.1.3.3

OGRANICZENIA LOCK-UP W OBROCIE AKCJAMI WPROWADZANYMI DO ASO

Na datę Dokumentu Informacyjnego obowiązują umowne ograniczenia w zbywaniu 12 438 070 Akcji Spółki, do których
zobowiązali się akcjonariusze Emitenta, z wyłączeniem akcjonariuszy posiadających akcje serii L, animatora rynku oraz
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akcjonariuszy posiadających nie więcej niż 1 000 (jeden tysiąc) Akcji Spółki. Ograniczenie to dotyczy Akcji Spółki stanowiących
80,15% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA (tzw. lock-up).
Umowy lock-up przewidują dwa rodzaje ograniczenia w zakresie dysponowania akcjami Spółki:
i.

ii.

Ograniczenie dotyczące emisji nowych akcji Spółki - obejmuje okres od daty wejścia w życie umów lock-up do
upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie i dotyczy Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy, o których mowa powyżej oraz
Ograniczenie dotyczące zbywania akcji Spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy - obejmuje okres od daty
wejścia w życie umów lock-up do upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczy wszystkich akcjonariuszy o którym
mowa w akapicie pierwszym tego rozdziału, z wyjątkiem Członków Zarządu oraz pięciu akcjonariuszy: Dr Jacka
Stępnia, Pana Pawła Łukasiewicza oraz trzech akcjonariuszy, którzy nabyli akcje od Dr Jacka Stępnia oraz Pana
Radosława Solana w transakcjach, o których mowa w pkt 3.2.3.3., z którymi termin umowy lock-up w tym
zakresie zawarto na okres od daty wejścia w życie umów lock-up do upływu 18 miesięcy od daty pierwszego
notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W przypadku Ograniczenia dotyczącego emisji nowych akcji Spółki, Spółka oraz akcjonariusze zobowiązali się do
niepodejmowania następujących czynności bądź działań mających na celu:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

oferowanie jakichkolwiek nowych akcji Spółki,
ogłaszania zamiaru oferowania nowych akcji Spółki,
emisji jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na Akcje Spółki lub instrumentów
finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia akcji Spółki,
dokonywania jakiejkolwiek transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów
pochodnych), której skutek byłby podobny do sprzedaży akcji Spółki lub
składania jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał dotyczących
czynności określonych w pkt (i) – (iv) powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody DM Navigator. Z uwagi na cel zawartej
umowy DM Navigator może odmówić udzielenia zgody lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według własnego
uznania i własnej oceny, w każdym momencie i bez podawania przyczyn.

Nie stanowi naruszenia postanowień umowy emisja przez Spółkę nowych akcji, obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z
prawem pierwszeństwa lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia
akcji Spółki:
i.
ii.

w sytuacji, gdy wartość oferty akcji Spółki przeprowadzonej po zawarciu umowy lock-up będzie mniejsza niż 3 (trzy)
miliony złotych lub
w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników lub współpracowników Spółki.

W przypadku Ograniczenia dotyczącego zbywania akcji Spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy, akcjonariusze
zobowiązali się osobiście oraz zobowiązali się do tego, że spowodują, że żaden członek jego rodziny bądź jakakolwiek inna
osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek podmiot zarządzany bądź kontrolowany przez
niego, w okresie od daty wejścia w życie umów lock-up do upływu odpowiednio 12 i 18 miesięcy od daty pierwszego notowania
akcji Spółki na rynku prowadzonym przez GPW, w stosunku do akcji będących w ich posiadaniu na datę zawarcia umów lockup umowy:
i.

ii.
iii.

iv.

nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży,
nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób akcjami Spółki albo
instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych akcji,
nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na
akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki,
nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem
instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie akcji Spółki bądź praw z tych akcji, na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz
nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów bądź negocjacji dotyczących rozporządzenia, w
okresie obowiązywania umowy, akcjami Spółki z jakąkolwiek osobą trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody DM
Navigator. Z uwagi na cel zawartej umowy DM Navigator może odmówić udzielenia zgody lub udzielić takiej zgody,
każdorazowo według własnego uznania i własnej oceny sytuacji, w każdym momencie i bez podawania przyczyn.

Nie stanowi naruszenia postanowień umowy lock-up:
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i.

ii.

sprzedaż przez Akcjonariusza Akcji, w transakcjach sesyjnych lub pakietowych, po cenie za jedną Akcję wyższej o
75% (siedemdziesiąt pięć procent) od ceny emisyjnej Akcji serii L, przy czym wyjątek ten nie dotyczy Członków
Zarządu oraz dwóch akcjonariuszy: Dr. Jacka Stępnia i Pana Pawła Łukasiewicza lub
przeniesienie przez Akcjonariusza własności nie więcej niż 3% (trzy procent) akcji Spółki pomiędzy jej
dotychczasowymi akcjonariuszami lub podmiotami od nich zależnymi lub osobami pełniącymi funkcje zarządzające,
nadzorcze, kluczowymi pracownikami lub współpracownikami Spółki, o ile nabywcy takich akcji lub innych
instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej m.in. z DM Navigator, do przestrzegania
ograniczeń określonych w tej umowie.

Akcjonariusze w umowach lock-up zobowiązali się także do tego, że ograniczenia związane z akcjami Spółki będą dotyczyły
członków ich rodzin, jakichkolwiek innych osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek
podmiot zarządzany lub kontrolowanych przez nich przez cały okres obowiązywania postanowień umów lock-up.
3.1.3.4
OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA
Obrót akcjami wprowadzanymi jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w
przepisach prawa.

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których
udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, określone obowiązki,
odnoszące się do tych czynności i zdarzeń, jak również restrykcje.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy kto:
•

kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo
90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo

•

kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90
proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 proc.,
15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę (Emitenta), nie później niż w terminie 4 dni roboczych
od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł
się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia
transakcji.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, ciąży na
posiadaczu akcji wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu również w przypadku:
•

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów,

•

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej, nie powstaje w
przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub
w Alternatywnym Systemie Obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec
dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych
obowiązków.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
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5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej;
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia jest
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o
ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej,
które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie
ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia jest
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 tejże
Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w jej art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie
przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub
terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
8) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 tej Ustawy, rodzaju
lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
9) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 powyżej (tj. na podstawie odpowiednio art. 69 ust. 4 pkt
3, 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej) i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Jeśli podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa
powyżej, powinno zawierać także informacje określone powyżej w pkt 2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
Zgodnie z art. 69a Ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają również na
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

•

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;

•

pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim
przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 69b Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w jej art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów
finansowych, które:
1)
2)

po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z
którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków
instrumentów finansowych określonych powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez
rozliczenie pieniężne.

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w akapicie powyżej, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej
odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych
instrumentów finansowych.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 2) akapitu powyżej, które są wykonywane wyłącznie przez
rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi,
odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te
instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa
się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę
2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych
stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2).
Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i
wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).
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Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do
nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna
liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub
przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych
akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia (art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej).
Kolejne ograniczenia dla Akcjonariuszy wynikają z art. 73 oraz art. 74 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z tymi przepisami,
przekroczenie:

•

33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem
przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa
w art. 74 przedmiotowej Ustawy (art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej);

•

66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej).

Pewne modyfikacje w/w obowiązku Ustawa o ofercie publicznej wprowadza w odniesieniu do sytuacji, gdy przekroczenie
progu 33% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej
emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia
lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna
zdarzenia prawnego. W takim wypadku wezwanie jest obowiązkiem „następczym”, co oznacza, że akcjonariusz jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, do:

•

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66
% ogólnej liczby głosów lub - odpowiednio (tj. przy przekroczeniu 66% głosów) - na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji tej spółki albo

•

w przypadku przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów - zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż
33% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów,

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie
zmniejszeniu do nie więcej niż 33% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Jeżeli przekroczenie 33% lub 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, ogłoszenia wezwania
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin
wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie
głosów.
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego w związku z przekroczeniem progu 66%
głosów nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach
wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o ofercie publicznej, jest obowiązany, w terminie
miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem
osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 tejże ustawy. Powyższe
zapisy stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby
głosów zgodnie z art. 75 Ustawy o ofercie publicznej nie powstaje w przypadku nabywania akcji:

•

spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do Alternatywnego Systemu Obrotu albo nie są przedmiotem obrotu
zorganizowanego,

•

od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,

•

w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,

•

zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych,

•

obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z
trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,
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•

w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ
dalszemu zwiększeniu w określonych terminach,

•

w przymusowej restrukturyzacji

Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów
nie powstaje zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku
pierwszej oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej
oferty publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być
przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Do
akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają odpowiednio:
•

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;

•

na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
-

•

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot

na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
-

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu
ustawy o funduszach inwestycyjnych,
inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot;

•

na funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne
zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne

•

również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
-

-

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie,
w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz Ustawy o funduszach
inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z
których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu;

•

również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony
do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji
co do sposobu głosowania;

•

również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez
osobę trzecią (posiadającą akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz takiego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie), akcji spółki
publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków

•

na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach,
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•

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

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału
strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.
Nadto obowiązki te powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi
lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
W przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie w/w porozumienia domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
•

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;

•

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

•

jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej:
•

po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne (przepisu tego
nie stosuje się do Skarbu Państwa i podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem że: [i] podmioty wykonujące
uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące
im prawa głosu niezależnie od siebie; [ii] osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty
zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie);

•

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, a akcjonariusz
nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych
pełnomocnictwem;

•

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone
z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;

•

po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez
mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik
ma umocowanie.

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MAR
Istotne ograniczenia swobody obrotu instrumentami finansowymi (w tym m.in. akcjami), związane z dostępem do informacji
poufnych, wprowadza Rozporządzenie MAR. Informacje poufne w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia MAR to
informacje określone w sposób precyzyjny, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące - bezpośrednio lub
pośrednio - jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych i które w
przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów
finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. Wprowadzenie ograniczeń w swobodzie
obrotu instrumentami finansowymi (w tym akcjami) zapewniać ma akcjonariuszom równą pozycję, jeśli chodzi o motywy
podjęcia decyzji o obrocie danym instrumentem finansowym (np. o sprzedaży lub zakupie akcji). Akcjonariusze, którzy z
jakichkolwiek powodów weszli w posiadanie informacji poufnej, niezależnie od tego czy podstawa uzyskania takiej informacji
była legalna (np. w związku z pracą w strukturach emitenta) czy bezprawna (nieuprawnione wejście w posiadanie danej
informacji), nie mogą korzystać z uprzywilejowania, jakie wiąże się z określoną wiedzą. Odpowiednie mechanizmy wprowadza
właśnie Rozporządzenie MAR.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:
•

wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych,

•

rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych,

•

bezprawnego ujawniania informacji poufnych.
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Wykorzystywanie informacji poufnej zdefiniowane jest w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Ma ono miejsce wówczas, gdy
osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej wykorzystuje tę informację nabywając lub zbywając (na własny rachunek
lub na rzecz osoby trzeciej), bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie
informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta
dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za
wykorzystywanie informacji poufnej.
Z kolei wedle art. 10 ust. 1 Rozporządzenia MAR z bezprawnym ujawnianiem informacji poufnych mamy do czynienia
wówczas, gdy osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnych ujawnia te informacje innej osobie (z wyjątkiem
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub
obowiązków).
Dodatkowe ograniczenia Rozporządzenie MAR nakłada na osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi
związane. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR „osoba pełniąca obowiązki zarządcze”
oznacza osobę związaną z emitentem, która jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego
emitenta lub pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem takich organów, ale ma stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących pośrednio lub bezpośrednio emitenta oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ
na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze emitenta.
Z kolei „osoba blisko związana” w rozumieniu Rozporządzenia MAR (art. 3 ust. 1 pkt 26) to:
a)
b)
c)
d)

małżonek (lub partner uznawany zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem – pojęcie to nie
dotyczy więc Polski, gdyż w polskim porządku prawnym konkubinat nie jest zrównany z małżeństwem, nie ma
zalegalizowanych związków partnerskich),
dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym,
członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co
najmniej roku,
osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca
obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub
bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze
są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

W przypadku osób pełniących obowiązki zarządcze ustawodawca z góry zakłada, że osoby takie – z racji pełnionych funkcji
– mogą mieć jako akcjonariusze uprzywilejowaną pozycję z racji dostępu do wewnętrznych spraw spółki, przy czym wiedza
ta może się kondensować przed publikacją raportu okresowego. Dlatego zgodnie w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR
określa okres zamknięty, rozpoczynający się 30 dni przed ogłoszeniem przez emitenta każdego raportu okresowego. W czasie
jego trwania osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani
na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub
instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych. Zakaz ten nie jest jednakże bezwzględny
i emitent może wyjątkowo zezwolić na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie indywidualnych
przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe; (ii) z powodu cech danej
transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień
do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji
z nimi związanych (art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR).
Przesłanki udzielenia zgody przez emitenta na zwolnienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze z okresu zamkniętego zostały
doprecyzowane w Artykule 7 - 9 Rozporządzenia nr 2016/522. Osoba pełniąca obowiązki zarządcze może prawo prowadzić
obrót w okresie zamkniętym o ile:
•

zajdzie jedna z okoliczności o których mowa w Artykule 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR

•

jest wstanie wykazać, że nie mogła dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie zamkniętym.

Podejmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji w okresie zamkniętym,
emitent dokonuje indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego, złożonego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Emitent ma prawo do udzielenia zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie w przypadku, gdy okoliczności takich
transakcji można uznać za wyjątkowe.
Okoliczności uważa się za wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter
zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma nad nimi żadnej
kontroli. Badając, czy okoliczności są wyjątkowe, emitent oprócz innych wskaźników uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba
pełniąca obowiązki zarządcze:
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•

w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie finansowe możliwe
do wyegzekwowania na drodze prawnej;

•

musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed rozpoczęciem
okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby trzeciej, w tym zobowiązania
podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub zaspokoić roszczenia finansowego za pomocą środków
innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji.

Emitent ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej obowiązki zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby
trzeciej w okresie zamkniętym między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca obowiązki
zarządcze:
•

otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną
następujące warunki: (i) emitent wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem
krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub przyznania instrumentów
finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty, oraz pod warunkiem że nie ma żadnych możliwości
podejmowania decyzji w ramach swobody uznania; (ii) osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna
swoboda uznania w zakresie przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;

•

otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który ma miejsce w okresie
zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane podejście w odniesieniu do warunków,
okresowości, momentu udzielenia, grupy osób uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i liczby
instrumentów finansowych, które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa
się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na
udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych;

•

korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach programu akcji
pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub obligacji zamiennych przypada na
okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych w wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany
obligacji zamiennych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie z następujących warunków: (i) osoba pełniąca obowiązki
zarządcze powiadamia emitenta o swojej decyzji o skorzystaniu z praw opcji, warrantów lub zamianie obligacji
zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu ważności; (ii) decyzja osoby pełniącej obowiązki
zarządcze jest nieodwracalna; (iii) osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała uprzednie zezwolenie od emitenta;

•

uzyskuje instrumenty finansowe emitenta w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące
warunki: (i) osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym z wyjątkiem
sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu na datę rozpoczęcia zatrudnienia;
(ii) osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie ani nie odwołuje
swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym; (iii) operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób
zgodnie z warunkami programu, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości
ich zmiany w okresie zamkniętym, lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w
określonym dniu, który przypada w okresie zamkniętym;

•

przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że instrumenty
przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze i że takie przeniesienie nie skutkuje
zmianą ceny instrumentów finansowych;

•

nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji emitenta, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy umowy spółki lub
wewnętrznych przepisów emitenta przypada w okresie zamkniętym, pod warunkiem że osoba pełniąca obowiązki
zarządcze przedłoży emitentowi dowód potwierdzający powody, dla których to nabycie nie miało miejsca w innym czasie,
a emitent uzna przedstawione wyjaśnienie za odpowiednie.

Oprócz ograniczeń związanych z okresami zamkniętymi, Rozporządzenie MAR nakłada na osoby pełniące obowiązki
zarządcze u emitenta oraz osoby blisko z nimi związane także pewne obowiązki informacyjne. I tak zgodnie z art. 19 ust. 1
Rozporządzenia MAR na osobach tych spoczywa obowiązek powiadamiania emitenta i KNF o każdej transakcji zawieranej
na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź
innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy
dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadamiania powstaje z chwilą, gdy łączna wartość transakcji zawartych w
danym roku kalendarzowym przekroczy równowartość 5 000 euro. Na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Emitent
podaje treść zawiadomienia do wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni roboczych od
zawarcia transakcji przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze lub osobę blisko z nią związaną.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują również:
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•

transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, lub w jej
imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu;

•

transakcje zawierane przez osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez
inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to
transakcje zawierane w ramach uznania;

•

transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/138/WE 58, w przypadku gdy: (i) ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko
związana z taką osobą; (ii) ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz (iii) ubezpieczający ma prawo lub swobodę
podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na
życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie.

Szczegółowy katalog transakcji objętych obowiązkiem notyfikacji określa art. 10 Rozporządzenia 2016/522, zgodnie z którym
do transakcji, które są przedmiotem powiadomienia, zaliczają się wszystkie transakcje dokonane przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze na ich własny rachunek i związane, w odniesieniu do emitentów, z akcjami lub instrumentami dłużnymi
emitenta, lub z instrumentami pochodnymi bądź innymi powiązanymi z nimi instrumentami finansowymi.
Transakcje będące przedmiotem powiadomienia obejmują:
•

nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę;

•

przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki zarządcze lub
pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji pochodzących z realizacji opcji na akcje;

•

zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;

•

transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związane, w tym transakcje rozliczane w środkach pieniężnych;

•

zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego emitenta lub uprawnienia do
emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;

•

nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;

•

subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;

•

transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem dłużnym
przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;

•

transakcje warunkowe z chwilą spełnienia określonych warunków i faktycznego wykonania takich transakcji;

•

automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument finansowy, w tym zamianę
obligacji zamiennych na akcje;

•

dokonane lub otrzymane darowizny oraz otrzymany spadek;

•

transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne w zakresie wymaganym
zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR;

•

transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywne
fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE, w
zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR;

•

transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który osoba pełniąca obowiązki
zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19
Rozporządzenia MAR;

•

transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego zarządzania portfelem lub
składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej obowiązki zarządcze, lub osoby blisko związanej z taką
osobą;

•

zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów dłużnych emitenta lub
powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych.

OGRANICZENIA SWOBODY OBROTU OKREŚLONE W PRZEPISACH O OCHRONIE KONKURENCJI
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Kolejne ograniczenia w nabywaniu i obejmowaniu akcji Emitenta wynikają z przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów. W art. 13 ust. 1 nakłada ona na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli:
1)
2)

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR lub
łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
•

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,

•

przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,

•

utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,

•

nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
•

jeżeli obrót przedsiębiorcy (i jego przedsiębiorców zależnych), nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000 EUR;

•

jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców: (i) którzy zamierzają się połączyć lub (ii) którzy mają zamiar utworzyć wspólnego
przedsiębiorcę, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR;

•

polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz
jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane
części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR

•

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie
w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia, oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
jego majątku lub tych akcji albo udziałów;

•

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży;

•

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub
nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;

•

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego
uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże
ustawy stanowi że w przypadku przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w
jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli na jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców lub nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
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obrót podlegający badaniu, obejmuje obrót przedsiębiorców przejmujących kontrolę lub nabywających część mienia i
pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą ci przedsiębiorcy oraz obrót realizowany
przez nabywaną część mienia lub przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych.
Podlegający badaniu obrót obejmuje również część obrotu przedsiębiorców:
•

nad którymi przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji lub przedsiębiorcy należący do grup
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, sprawują kontrolę wspólnie
z innym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami - proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców sprawujących kontrolę,

•

którzy sprawują wspólnie kontrolę nad grupą kapitałową, do której należy przedsiębiorca bezpośrednio uczestniczący w
koncentracji - proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców sprawujących kontrolę.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują odpowiednio: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący
kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorca
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być
zakończone nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia jego wszczęcia (art. 94 ust. 2 i art. 96 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów).
W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku
dokonania koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji
zastrzeżenia wobec tej koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Przedsiębiorca może ustosunkować
się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, przy czym na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy termin ten
może ulec wydłużeniu o nie więcej niż 14 dni.
Prezes Urzędu może nadto przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, tj.
nałożyć na nich obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
•

zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

•

wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego
pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców,

•

udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Również sam przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji może przedstawić warunki, o których mowa powyżej, i zobowiązać
się do ich spełnienia. Warunki te mogą zostać przedstawione również w stanowisku przedsiębiorcy dotyczącym warunków
zaproponowanych przez Prezesa UOKiK.
Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji
do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Przy czym
czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa
UOKiK, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w którym decyzja powinna zostać wydana.
Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę
Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji określone
obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych warunków.
Decyzje Prezesa UOKiK wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie
została dokonana. Na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji Prezes UOKiK może, w drodze postanowienia,
przedłużyć ten termin o rok, o ile przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja
może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.
Prezes UOKiK może w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu
osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał
koncentracji bez uzyskania jego zgody. Nałożeniem przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wysokości stanowiącej
równowartość do 50.000.000 EUR grozi również choćby nieumyślnie podanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu zamiaru
koncentracji. Tej samej karze podlega choćby nieumyślne nieudzielenie żądanych informacji bądź udzielenie informacji
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
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Oprócz kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje również
kary nakładane na osobę zarządzającą. Kara pieniężna w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
grozi takiej osobie w przypadku, gdy umyślnie albo nieumyślnie osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także uprzednie
naruszenie przepisów tejże ustawy.

OGRANICZENIA W OBROCIE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KONCENTRACJI
Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera rozporządzenie Rady (WE)
Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Rozporządzenie w sprawie
koncentracji). Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000.000.000 EUR oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej
dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba, że każde z zainteresowanych
przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym
samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w
przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2.500.000.000 EUR i w
każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej
niż 100.000.000 EUR i w każdym z tych państw łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 25.000.000 EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury
własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po
zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również
dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencje zawarcia umowy lub, w przypadku
publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że
zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej oceny Komisja
uwzględnia:
•

potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, miedzy innymi, struktury
wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią;

•

pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla
dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek,
trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz
rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie
stanowi przeszkody dla konkurencji.

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w
szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze wspólnym rynkiem.
Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w
szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O KONTROLI INWESTYCJI
Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na
nabywaniu: a) udziałów albo akcji, b) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub
prawo reprezentacji spółki osobowej, c) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub
osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.
Pierwotnie ochrona ta obejmowała dość wąski krąg podmiotów. W związku z zaistniałą pandemią COVID-19 i występującym
ryzykiem wrogich przejęć polskich spółek o kluczowym znaczeniu, polski ustawodawca wprowadził do Ustawy o Kontroli
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Inwestycji zmiany – m.in. art. od 12a do 12k oraz art. 16a i art. 16b, celem ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa dla
szerszego kręgu polskich przedsiębiorstw. Ochrona ta przejawia się w obowiązku zawiadomienia organu kontroli, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić
sprzeciw. Przy czym nowe obowiązki dotyczą podmiotów, które:
a)
b)

nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo
nie posiadają lub nie posiadały od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium
państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne,

i które zamierzają dokonać inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem
dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d Ustawy o Kontroli Inwestycji.
Przez państwo członkowskie rozumie się państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, lub państwem należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Zgodnie z art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy stały się m.in.
spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k tej ustawy, tj. w przepisach dotyczących
m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie
wpływu na działalność podmiotu przez: a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby
głosów, albo b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości
wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej
20%.
Wedle art. 12c ust. 4 tej ustawy, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec
podmiotu objętego ochroną przez: 1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo
akcji, lub 2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.
Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie
się: 1)) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów
albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio
progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu
objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości
wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie
udziałów albo akcji, lub 3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części.
Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje również przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do jej art. 12c ust. 6, przez
takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy: 1) nabycie
lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest
dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo
podmiotem zależnym od takiego podmiotu, 2) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną
albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego
funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego
ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia, 3) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa
w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na
zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, 4) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem
jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw
udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną, 5) nabycie lub osiągnięcie
znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub
więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania
udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do
wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z
siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 6) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego
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porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu
objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dodatkowo Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Zgodnie z jej art. 12c ust. 8,
przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot
nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub
przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w
zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w
odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku: 1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu
objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu, 2) podziału podmiotu objętego ochroną albo
połączenia go z innym podmiotem, 3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania
udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym
wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.
Według art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo
nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego
dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 tejże ustawy. Zawiadomienia
dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia
znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych
prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy
lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem
ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji,
natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia
łącznie.
Zgodnie z brzmieniem art. 12j ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w
przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: 1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym
terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany
podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub 2) podmiot składający zawiadomienie nie
przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub 3) w związku z nabyciem
lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla
porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej
Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu
o Unii Europejskiej, lub 4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w
przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby
na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub 5) nabycie lub osiągnięcie
znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii
Europejskiej.
Jak stanowi art. 12k ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie
dominacji dokonane bez złożenia zawiadomienia albo pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano
decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3 tejże ustawy, tj. decyzję stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów
albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia
znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie
jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.
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3.2

INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY AKCJI BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W
OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA
WNIOSKU O WPROWADZENIE ORAZ MAJĄCYCH MIEJSCE PO DACIE
ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE

3.2.1 INFORMACJE

DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI

AKCJI

PRZED DATĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU O

WPROWADZENIE
W ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji do ASO, Spółka dokonała emisji akcji zwykłych na
okaziciela Serii B1, H2, oraz K2 niebędącej ofertą publiczną, tj. zaoferowała do objęcia w prywatnej ofercie 100.000 akcji
zwykłych na okaziciela Serii B1 o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100), 933.336 akcji
zwykłych na okaziciela Serii H2 o łącznej wartości nominalnej 93.333,60 PLN (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści
trzy złote 60/100) oraz 373.334 akcji zwykłych na okaziciela Serii K2 o łącznej wartości nominalnej 37.333,40 PLN (trzydzieści
siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 40/100). Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące subskrypcji w/w
Akcji.
3.2.1.1

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU PRZEPROWADZONEJ OFERTY 100.000 AKCJI SERII B1

Akcje Serii B1 w liczbie 100.000 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/04/19 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii: B1,
H2 i K2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zamiany akcji imiennych serii B na akcje na
okaziciela serii B1 wraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B, podjętej w dniu 24 kwietnia 2019 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
Data rozpoczęcia subskrypcji:

26 kwietnia 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji:

15 maja 2019 roku

Data przydziału akcji serii B1:

objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na
podstawie umowy objęcia Akcji, w związku z czym nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH
100.000
redukcja nie wystąpiła
w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych
zostało 100.000 Akcji Serii B1
0,10 PLN (dziesięć groszy)
wszystkie akcje serii B1 zostały opłacone gotówką w formie
przelewów bankowych
akcje Serii B1 zostały zaoferowane przez Zarząd w drodze
subskrypcji prywatnej jednej osobie
Jedna

Liczba akcji serii B1 objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii B1, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii B1 były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii B1:
Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii B1:
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii
B1:
Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

3.2.1.2

Osoba, która objęła akcje, jest podmiotem powiązanym ze
Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
nie zawarto umów o subemisję
informacja ta znajduje się poniżej w pkt.3.2.2.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU PRZEPROWADZONEJ OFERTY AKCJI SERII H2
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Akcje Serii H2 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/04/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, H2 i K2, z wyłączeniem
prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B1 wraz
ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B, podjętej w dniu 24 kwietnia 2019 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
Data rozpoczęcia subskrypcji:

26 kwietnia 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji:

15 maja 2019 roku

Data przydziału akcji serii H2:

objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na
podstawie umowy objęcia Akcji, w związku z czym nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH
933.336
redukcja nie wystąpiła
w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych
zostało 933.336 Akcji Serii H2
0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy)
wszystkie akcje serii H2 zostały opłacone gotówką w formie
przelewów bankowych
akcje Serii H2 zostały zaoferowane przez Zarząd w drodze
subskrypcji prywatnej czterem osobom
Cztery

Liczba akcji serii H2 objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii H2, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii H2 były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii H2:
Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii H2:
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii
H2:
Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO

Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

3.2.1.3

Dwie z osób – pan Marek Forystek i pan Józef Forystek,
którzy objęli łącznie 149.336 akcji, to podmioty powiązane
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.
Pozostałe dwie osoby, które objęły łącznie 784.000 akcji,
nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką.
nie zawarto umów o subemisję
informacja ta znajduje się poniżej w pkt.3.2.2.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU PRZEPROWADZONEJ OFERTY AKCJI SERII K2

Akcje Serii K2 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/04/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, H2 i K2, z wyłączeniem
prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B1 wraz
ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B, podjętej w dniu 24 kwietnia 2019 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 1 ksh.
Data rozpoczęcia subskrypcji:

26 kwietnia 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji:

15 maja 2019 roku

Data przydziału akcji serii K2:

objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na
podstawie umowy objęcia Akcji, w związku z czym nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH
373.334
redukcja nie wystąpiła
w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych
zostało 373.334 Akcji Serii K2
0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy)
wszystkie akcje serii K2 zostały opłacone gotówką w formie
przelewów bankowych

Liczba akcji serii K2 objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii K2, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii K2 były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii K2:
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Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii K2:
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii
K2:
Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

3.2.1.4

akcje Serii K2 zostały zaoferowane przez Zarząd w drodze
subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi
Jeden
Podmiot, który objął akcje, nie jest podmiotem powiązanym
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
nie zawarto umów o subemisję
informacja ta znajduje się poniżej w pkt.3.2.2.

HISTORYCZNE INFORMACJE NA TEMAT SUBSKRYPCJI AKCJI WCZEŚNIEJSZYCH, NIŻ W OKRESIE 12
MIESIĘCY PRZED DATĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE

Akcje Serii A, C. D oraz 100.000 Akcji Serii B1
Akcje Serii A, C, D oraz 100.000 Akcji Serii B1 (pierwotnie jako akcje Serii B) to akcje, które utworzyły kapitał zakładowy
Emitenta w związku z przekształceniem ze spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowo-akcyjna w spółkę Milton Essex Spółka Akcyjna. Przekształcenie nastąpiło na mocy Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przekształcana), w sprawie przekształcenia Spółki Milton Essex Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w spółkę akcyjną pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna podjętej w dniu 16 marca
2016 roku.
Akcje Serii E
Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, podjętej
w dniu 8 grudnia 2017 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 1 ksh.
Data rozpoczęcia subskrypcji:

08 grudnia 2017 roku

Data zakończenia subskrypcji:

15 grudnia 2017 roku

Data przydziału akcji serii E:

objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na
podstawie umowy objęcia Akcji, w związku z czym nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH
3.500.000
redukcja nie wystąpiła
w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych
zostało 3.500.000 Akcji Serii E
0,10 PLN (dziesięć groszy)
wszystkie akcje serii E zostały pokryte wkładem
niepieniężnym (aportem) w postaci Wynalazku pn.
„Multimodalny aparat do analizy odczynu alergicznego w
przebiegu testów skórnych oraz sposób multispektralnego
obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu testów
skórnych i jego zastosowanie do automatycznej oceny
wyniku tych testów" oraz praw do uzyskania patentu na
przedmiotowy Wynalazek ("Prawa do uzyskania patentów),
oraz praw do patentów (praw ochronnych patentowych)
udzielonych na przedmiotowy Wynalazek ("Patenty"), oraz
praw autorskich majątkowych ("Prawa autorskie") do
utworów składających się na Wynalazek, o łącznej wartości
godziwej w wysokości 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt

Liczba akcji serii E objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii E były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii E:
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Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii E:
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii E:
Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

tysięcy złotych), wskazanej w Sprawozdaniu Zarządu Spółki
z wyceny przedmiotu aportu, sporządzonym w dniu 18
października 2017 r. Wycena wartości Wkładu
Niepieniężnego została potwierdzona w opinii przez
biegłego rewidenta Pana Grzegorza Błaszkowskiego Biegłego rewidenta Nr upr. 90085 działającego pod firmą
Błaszkowski Advisory Services, z siedzibą ul. Jeziorowa 57
D, (03-991) Warszawa - podmiot uprawniony do badania Nr
3470
akcje Serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w drodze
subskrypcji prywatnej trzem osobom fizycznym
Trzy
Dwie z osób, które objęły akcje serii E – pan Jacek Stępień
i pan Radosław Solan, to podmioty powiązane ze Spółką w
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
nie zawarto umów o subemisję
16.005,00 PLN

Akcje Serii F
Akcje Serii F powstały w wyniku wykonania prawa do objęcia tych Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii
A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki przekształcanej Milton Essex
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, będących akcjonariuszami Spółki na dzień 26 sierpnia 2015 roku, podjętej
dnia 26 sierpnia 2015 roku. W ramach przyznanego w w/w uchwale upoważnienia zarząd Komplementariusza spółki
przekształcanej podjął w dniu 1 stycznia 2016 roku uchwałę w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A na akcje
Serii F Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, oraz w sprawie
ustalenia grona osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A. Odpowiedni zapis w Statucie Spółki,
dotyczący warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, został wprowadzony do Statutu Milton Essex S.A., jako spółki
przekształconej, na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Milton Essex Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przekształcana), w sprawie
przekształcenia Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w spółkę akcyjną pod firmą Milton
Essex Spółka Akcyjna, podjętej w dniu 16 marca 2016 roku. W wyniku realizacji praw wynikających z Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A, objętych zostało 3.000.000 Akcji Serii F co oznacza, że wszystkie osoby uprawnione objęły w 100%
Akcie Serii F, do objęcia których uprawniały przedmiotowe Warranty.
Emisja została przeprowadzona w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 448 § 1 ksh) w celu
przyznania praw do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A.
Data rozpoczęcia subskrypcji:

1 stycznia 2016

Data zakończenia subskrypcji:

8 grudnia 2017 roku

Data przydziału akcji serii F:

objęcie akcji nastąpiło w drodze przyznania praw do objęcia
akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A,
w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w
rozumieniu art. 434 KSH
3.000.000
redukcja nie wystąpiła
objętych zostało 3.000.000 Akcji Serii F

Liczba akcji serii F objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii F były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii F:
Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii E:

0,10 PLN (dziesięć groszy)
wszystkie akcje serii F zostały opłacone gotówką w formie
przelewów bankowych
Osiem osób – posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii
A, objęło Akcje Serii F

46

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii E:
Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO

Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

Osiem
Sześć z osób, które objęły akcje serii F – pan Jacek Stępień,
pani Iwona Kaczyńska – Stępień, pan Radosław Solan, pan
Edward Stanowski, pan Stanisław Kłosowicz i pan Józef
Zmywaczyk to podmioty powiązane ze Spółką w rozumieniu
§ 4 ust. 6 Regulaminu ASO (przy czym pan J. Zmywaczyk
nie jest już podmiotem powiązanym w dacie niniejszego
Dokumentu Informacyjnego)
nie zawarto umów o subemisję
4.305,00 PLN

Akcje Serii H1
Akcje Serii H1 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/01/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1, z wyłączeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej w dniu 16 stycznia 2018 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
Data rozpoczęcia subskrypcji:

18 stycznia 2018 roku

Data zakończenia subskrypcji:

18 stycznia 2018 roku

Data przydziału akcji serii H1:

objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na
podstawie umowy objęcia Akcji, w związku z czym nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH
2.400.000
redukcja nie wystąpiła
w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych
zostało 2.400.000 Akcji Serii H1
0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy)
wszystkie akcje serii H1 zostały opłacone gotówką w formie
przelewów bankowych
akcje serii H1 zostały zaoferowane przez Zarząd w drodze
subskrypcji prywatnej czterem osobom
Cztery

Liczba akcji serii H1 objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii H1, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii H1 były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii H1:
Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii H1:
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii
H1:
Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO

Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

Dwie z osób – pan Marek Forystek i pan Józef Forystek,
którzy objęli łącznie 384.000 akcji, to podmioty powiązane
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.
Pozostałe dwie osoby, które objęły łącznie 2.016.000 akcji,
nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką.
nie zawarto umów o subemisję
8.549,00 PLN

Akcje Serii K1
Akcje Serii K1 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/03/18 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w zakresie kapitału docelowego, podjętej w dniu 5 marca 2018 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało ustanowione na podstawie Uchwały nr 4/01/18 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego i sprawie zmiany Statutu, podjętej w dniu 16 stycznia 2018 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
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Data rozpoczęcia subskrypcji:

5 marca 2018 roku

Data zakończenia subskrypcji:

5 marca 2018 roku

Data przydziału akcji serii K1:

objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na
podstawie umowy objęcia Akcji, w związku z czym nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH
960.000
redukcja nie wystąpiła
w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych
zostało 960.000 Akcji Serii K1
0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy)
wszystkie akcje serii K1 zostały opłacone gotówką w formie
przelewu bankowego
akcje Serii K1 zostały zaoferowane przez Zarząd w drodze
subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi
Jeden

Liczba akcji serii K1 objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii K1, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii K1 były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii K1:
Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii K1:
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii
K1:
Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

Podmiot, który objął akcje, nie jest podmiotem powiązanym
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
nie zawarto umów o subemisję
1.746,50 PLN

3.2.2 INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNYCH KOSZTÓW EMISJI AKCJI SERII B1, H2 I K2
Akcje Serii B1, H2 oraz K2 wyemitowane zostały na mocy tej samej Uchwały nr 3/04/19 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii: B1,
H2 i K2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zamiany akcji imiennych serii B na akcje na
okaziciela serii B1 wraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B, podjętej w dniu 24 kwietnia 2019 roku.
W związku z powyższym łączne koszty emisji powinny być rozpatrywane łącznie dla wszystkich w/w Akcji i wyniosły one ok.
2.344 zł, w tym:
• koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, które obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności
cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz opłaty sądowej od rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego: 2.344 zł,
• koszty wynagrodzenia subemitentów: brak,
• koszty promocji oferty: brak.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego
pomniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część
zalicza się do kosztów finansowych.

3.2.3 INFORMACJE

DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI

AKCJI

PO DACIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O

WPROWADZENIE
Po złożeniu wniosku o wprowadzenie akcji do ASO, Spółka dokonała emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii L.
Akcje Serii L w liczbie 2.750.000 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/02/20 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji
nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjętej w dniu 26 lutego 2020
roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało ustanowione na
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podstawie Uchwały nr 3/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości lub w części oraz w sprawie zmiany Statutu, podjętej w dniu 13 stycznia 2020 roku.
Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 3 KSH, w trybie oferty publicznej w
rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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. Oferta nie wymagała sporządzenia publicznego dokumentu
informacyjnego, który podlegałby zatwierdzeniu przez KNF, gdyż zgodnie z art. 1 ust. 3 w/w rozporządzenia wartość oferty
była mniejsza niż równowartość 1 000 000,00 EUR i wynosiła 3 712 500,00 PLN, zaś Emitent w okresie 12 miesięcy nie
dokonywał innych ofert publicznych. Sporządzony stosownie do art. 37a Ustawy o ofercie dokument ofertowy, został
opublikowany na stronie internetowej Emitenta w dniu 2 marca 2020 roku. Oferta skierowana była do nieoznaczonego
adresata. Z związku z pandemią Covid-19 w dniu 17 marca 2020 roku Zarząd poinformował o zawieszeniu oferty publicznej.
Została ona podjęta na nowo 18 czerwca 2020 roku.
Data rozpoczęcia subskrypcji:

6 lipca 2020 roku

Data zakończenia subskrypcji:

16 lipca 2020 roku

Data przydziału akcji serii L:
Liczba akcji serii L objętych subskrypcją:
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
Cena, po jakiej akcje serii L były obejmowane:
Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii L:
Łączna liczba podmiotów, które złożyły ważne zapisy na
akcje serii L:
Łączna liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii L:
Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi
ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
Nazwy (firmy) subemitentów:
Łączne określenie wysokości kosztów:

20 lipca 2020 roku
2.750.000
redukcja nie wystąpiła; zapisy nie były dzielone na transze
2.750.000

3.2.4 INFORMACJE
EMITENTA

1,35 PLN (jeden złoty trzydzieści pięć groszy)
wszystkie akcje serii L zostały opłacone gotówką
23 (dwadzieścia trzy)
23 (dwadzieścia trzy)
Żadna z osób, którym przydzielono akcje, nie jest
podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6
Regulaminu ASO
nie zawarto umów o subemisję
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji
akcji serii L wynosi 313.275,00 PLN netto, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty:
195.625,00 PLN netto,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN netto
c) koszty sporządzenia dokumentu ofertowego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa: 75.350,00 PLN
netto
d) koszty promocji oferty: 42.300,00 PLN netto
Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii L wynosi
3 712 500,00 PLN brutto.
Koszty emisji akcji rozliczone będą w księgach
rachunkowych Spółki zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy
o rachunkowości

NA TEMAT PRZEBIEGU PRZEPROWADZONYCH OFERT NIEPUBLICZNYCH AKCJI

Według wiedzy Zarządu Spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie miały
miejsce następujące transakcje dotyczące sprzedaży Akcji Emitenta:
W dniu 19 czerwca 2019 roku akcjonariusz Emitenta niepełniący funkcji nadzorczych ani zarządczych przeprowadził
niepubliczną ofertę zbycia akcji serii K1. Cena akcji serii K1 w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła
0,75 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji serii K1 została przyjęta przez 1 osobę prawną, która nabyła
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łącznie 59.334 akcji serii K1, za łączną cenę w wysokości 44 500,50 PLN.
W okresie pomiędzy 19 czerwca a 30 czerwca 2019 roku akcjonariusz Emitenta niepełniący funkcji nadzorczych ani
zarządczych przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia akcji serii K1. Cena akcji serii K1 w ramach oferty akcjonariusza, o
której mowa powyżej wynosiła 0,75 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji serii K1 została przyjęta przez 1
osobę fizyczną, która nabyła łącznie 263.666 akcji serii K1, za łączną cenę w wysokości 197 749,50 PLN.
W okresie pomiędzy 19 czerwca a 30 czerwca 2019 roku akcjonariusz Emitenta niepełniący funkcji nadzorczych ani
zarządczych przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia akcji serii K2. Cena akcji serii K2 w ramach oferty akcjonariusza, o
której mowa powyżej wynosiła 0,75 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji serii K2 została przyjęta przez 1
osobę fizyczną, która nabyła łącznie 373 334 akcje serii K2, za łączną cenę w wysokości 280 000,50 PLN.
W dniu 30 czerwca 2019 roku akcjonariusz Emitenta niepełniący funkcji zarządczych ani nadzorczych przeprowadził
niepubliczną ofertę zbycia akcji serii C. Cena akcji serii C w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła
0,75 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji serii C została przyjęta przez 1 osobę fizyczną, która nabyła
łącznie 200.000 akcji serii C, za łączną cenę w wysokości 150 000,00 PLN.
W dniu 30 czerwca 2019 roku akcjonariusz Emitenta przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia akcji serii F. Cena akcji serii F
w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła 0,75 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji
serii F została przyjęta przez 1 osobę fizyczną, która nabyła łącznie 120.000 akcji serii F, za łączną cenę w wysokości
90 000,00 PLN.
W dniu 1 lipca 2019 roku akcjonariusz Emitenta przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia akcji serii F. Cena akcji serii F w
ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła 0,80 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji
serii F została przyjęta przez 1 osobę fizyczną, która nabyła łącznie 1.000 akcji serii F, za łączną cenę w wysokości 800,00
PLN.
W dniu 3 lipca 2019 roku dwaj akcjonariusze Emitenta przeprowadzili niepubliczne oferty zbycia akcji serii H2. Cena akcji serii
H2 w ramach obu ofert akcjonariuszy, o których mowa powyżej, wynosiła 0,75 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta
nabycia akcji serii H2 pierwszego z akcjonariuszy została przyjęta przez jedną osobę prawną, która nabyła łącznie 1.000 akcji
serii H2, za łączną cenę w wysokości 750 PLN. Oferta nabycia akcji serii H2 drugiego akcjonariusza została przyjęta przez
jedną (kolejną) osobę prawną, która nabyła łącznie 1.000 akcji serii H2, za łączną cenę w wysokości 750,00 PLN.
W dniu 19 lipca 2019 roku akcjonariusz Emitenta przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia akcji serii D. Cena akcji serii D w
ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła 0,80 PLN za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji
serii D została przyjęta przez 1 osobę fizyczną, która nabyła łącznie 1000 akcji serii D za łączną cenę w wysokości 800,00
PLN.
Według wiedzy Zarządu Spółki po dacie złożenia wniosku o wprowadzenie miały miejsce następujące transakcje dotyczące
sprzedaży Akcji Emitenta:
W dniu 14 października 2020 roku akcjonariusz Emitenta pełniący funkcje nadzorcze przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia
akcji serii B1. Cena akcji serii B1 w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła 1,40 PLN za każdą
poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji serii B1 została przyjęta przez 1 osobę fizyczną, która nabyła łącznie 50 000 akcji
serii B1, za łączną cenę w wysokości 70 000,00 PLN oraz zobowiązała się, w formie umowy zawartej z Emitentem i DM
Navigator, do przestrzegania ograniczeń w zbywaniu akcji, o których mowa w pkt. 3.1.3.3.
W dniu 14 października 2020 roku akcjonariusz Emitenta pełniący funkcje nadzorcze przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia
akcji serii B1. Cena akcji serii B1 w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła 1,40 PLN za każdą
poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji serii B1 została przyjęta przez 1 osobę prawną, która nabyła łącznie 100 000 akcji
serii B1, za łączną cenę w wysokości 140 000,00 PLN oraz zobowiązała się, w formie umowy zawartej z Emitentem i DM
Navigator, do przestrzegania ograniczeń w zbywaniu akcji, o których mowa w pkt. 3.1.3.3.
W dniu 17 listopada 2020 roku akcjonariusz będący członkiem Zarządu Emitenta przeprowadził transakcję zbycia 3 600 akcji
serii F po cenie 1,40 PLN za każdą poszczególna akcję, o łącznej wartości 5 040,00 PLN, na rzecz Domu Maklerskiego Banku
Ochrony Środowiska S.A. będącego animatorem rynku dla akcji Emitenta.
W dniu 23 listopada 2020 roku akcjonariusz będący członkiem Zarządu Emitenta przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia
akcji serii F. Cena akcji serii F w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej wynosiła 1,40 PLN za każdą
poszczególną akcję. Oferta nabycia akcji serii F została przyjęta przez 1 osobę fizyczną, która nabyła łącznie 5 000 akcji serii
F, za łączną cenę w wysokości 7 000,00 PLN oraz zobowiązała się, w formie umowy zawartej z Emitentem i DM Navigator,
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do przestrzegania ograniczeń w zbywaniu akcji, o których mowa w pkt. 3.1.3.3.

3.3 PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
3.3.1 ORGAN

LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW

FINANSOWYCH
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, w tym Akcji, zgodnie z przepisami KSH oraz
Statutem Spółki jest Walne Zgromadzenie Emitenta.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. uchwałą nr 3/01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku (akt notarialny
Rep. A Nr 234/2020, notariusz Roman Tokarczyk, Kancelaria Notarialna w Warszawie) udzieliło Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i w związku z tym dokonało zmiany § 3 ust. 3.23.
Statutu, wprowadzając do niego zapis, zgodnie z którym Zarząd jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2020 roku do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – na zasadach przewidzianych w art. 444-447 KSH – o
kwotę nominalną nie wyższą niż 700.000,00 PLN, w ramach jednego lub kilku podwyższeń. Zmiana ta została zarejestrowana
postanowieniem Sądu z dn. 24.01.2020 r.

3.3.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI AKCJI POSZCZEGÓLNYCH
SERII
Akcje Serii A, C i D oraz 100.000 Akcji Serii B1
Akcje Serii A, C, D oraz 100.000 Akcji Serii B1 (pierwotnie jako Akcje Serii B) powstały na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przekształcana), w sprawie przekształcenia Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. w spółkę akcyjną pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna (akt notarialny z dnia 16 marca 2016
roku, Rep. A Nr 3723/2016, sporządzony przez notariusza Michała Kołpę, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 00-362,
przy ul. Gałczyńskiego 4). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przekształcanej postanowiło, iż kapitał zakładowy Milton
Essex S.A. wyniesie 150.100,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i dzielić się będzie na:
•

400.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

•

100.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych
co do głosu w ten sposób, że jedna Akcja Serii B dawała prawo do dwóch głosów na WZ Emitenta,

•

1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

•

1.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przekształcenia
Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
w spółkę akcyjną pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1.

Przekształcić Spółkę Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „Spółka
Przekształcana”) w spółkę akcyjną, która będzie działać pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie (dalej: „Spółka Przekształcona”).

2.

Ustalić, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy sumie kapitału zakładowego Spółki
Przekształcanej i wkładu komplementariusza w wysokości 100,00 zł (sto złotych) i wyniesie 150.100,00 zł (sto
pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i będzie dzielił się na:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja;
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2
głosy na Walnym Zgromadzeniu;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3.

Przyznać następujące uprawnienia osobiste:
a) Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Dr Jacek Stępień i posiada akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent)
kapitału zakładowego Spółki, to ma on prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz prawo odwołania powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej,
b) Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Paweł Łukasiewicz i posiada akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent)
kapitału zakładowego Spółki, to ma on prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej, oraz prawo odwołania
powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej.

4.

Ustalić, że w skład Zarządu Spółki Przekształconej wchodzić będą:
a) Iwona Kaczyńska-Stępień – Przez Zarządu,
b) Radosław Solan – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.

5.

Wyrazić zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej o następującej treści:
„STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
(…)
§ 3.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY

3.1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.100,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i dzieli się na: 400.000 (czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 100.000 (sto
tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion)
akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

(…)
3.3.

Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, na wniosek
Akcjonariusza, na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest konieczna zgoda Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, tracą one uprzywilejowanie. Zniesienie uprzywilejowania
akcji imiennych serii B następuje za odszkodowaniem w ten sposób, że Akcjonariuszowi uprawnionemu do akcji serii
B, Spółka wyda 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii B1, jako odszkodowanie z tytułu zniesienia
uprawnień związanych z akcjami imiennymi serii B.

(…)
3.6.

Każda akcja imienna serii B jest uprzywilejowana w ten sposób, że daje prawo do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
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(…)”
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700 000 akcji spółki przekształcanej, które stanowiły 46,66%
kapitału zakładowego spółki przekształcanej. Ważnych głosów oddano 800 000, w tym 800 000 głosów „za”; głosów „przeciw”
oraz „wstrzymujących się” nie oddano.
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Dodatkowo, stosownie do art. 556 pkt 4 KSH aktem notarialnym z dnia 16 marca 2016 roku (Rep. A Nr 3727/2016) przyjęty
został Statut spółki akcyjnej Milton Essex S.A. (przekształconej), w brzmieniu identycznym, jak w w/w uchwale nr 4 NWZ spółki
przekształcanej Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.
Akcje Serii A, B, C i D zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 marca 2016 roku.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3.3 Statutu Emitenta, w przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, tracą one
uprzywilejowanie. Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych serii B następuje za odszkodowaniem w ten sposób, że
Akcjonariuszowi uprawnionemu do Akcji Serii B Spółka wyda 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii B1, jako
odszkodowanie z tytułu zniesienia uprawnień związanych z akcjami imiennymi serii B1.
Akcjonariusz uprawniony z Akcji Serii B złożył w dniu 15 kwietnia 2019 roku wniosek o zamianę wszystkich należących do
niego 100.000 Akcji Serii B, na akcje zwykłe na okaziciela. W związku ze statutowym zapisem dotyczącym odszkodowania
za utratę uprzywilejowania Akcji Serii B, konieczne stało się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, tak aby w
miejsce 100.000 Akcji Serii B, wydać Akcjonariuszowi 200.000 Akcji Serii B1. Podwyższenie to dokonane zostało mocą
Uchwały nr 3/04/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym podwyższenie dokonane tym aktem
obejmowało również emisję Akcji Serii H2 oraz K2, co opisane zostało w dalszej części niniejszego punktu. Treść
przedmiotowej uchwały nr 3/04/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii: B1, H2 i K2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zamiany akcji imiennych
serii B na akcje na okaziciela serii B1 wraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B (akt notarialny z dnia 24 kwietnia
2019 roku, Rep. A Nr 2207/2019, notariusz Roman Tokarczyk, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki
177) została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 3/04/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, H2 i K2, z
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zamiany akcji imiennych serii B na akcje na
okaziciela serii B1 wraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B
Działając na podstawie, art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek
handlowych, oraz § 3.3.3 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 140.667,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt
siedem złotych), to jest z kwoty 1.136.100,00 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy sto złotych) do kwoty
1.276.767,00- zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:
i)

w drodze emisji 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzech tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji zwykłych na
okaziciela serii „H2” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

ii)

w drodze emisji 373.334 (trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu czterech) akcji zwykłych na
okaziciela serii K2 - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

iii)

oraz w drodze emisji 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 - o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda – emitowanych zgodnie z treścią § 3.3.3 Statutu Spółki, przy czym:
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-

powyższe akcje zwykłe na okaziciela serii B1 obejmie akcjonariusz Dr Jacek Stępień – zgodnie z
postanowieniami § 3.3.3 Statutu Spółki (odszkodowanie),

-

na wniosek akcjonariusza Dr Jacka Stępień z dnia 15 kwietnia 2019 r. - Walne Zgromadzenie wyraża
zgodę na zamianę 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, przysługujących aktualnie akcjonariuszowi Dr Jackowi Stępień – na 100
000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

w związku z powyższą emisją akcji serii B1 i zamianą akcji serii B na akcje serii B1 – nastąpi utrata uprzywilejowania
akcji serii B, zaś łączna liczba akcji na okaziciela serii B1 wynosi 200.000.
§ 2.
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 16 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 433 §2
Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B1, H2 i K2 przysługujące wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Akcje serii B1, H2 i K2 zostaną objęte zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji
prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii H2 i serii K 2 wynosi 0,75- zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.
4. Cena emisyjna akcji serii B1 wynosi 0,10- zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w szczególności zasad płatności za akcje oraz
zasady przydziału akcji.
6. Objęcie akcji serii B1, H2 i K 2 nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy powinny zostać zawarte do dnia 15 maja
2019 r.
7. Akcje Serii B1, H2 i K 2 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.
8. Akcje serii B1, H2 i K 2 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną tworzy agio, które zostaje przekazane na kapitał
zapasowy, zgodnie z art. 396 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 3.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności
do:
1. Złożenia oferty objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji;
2. Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 11 361 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 461 000, w tym 11 461 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących
się” nie oddano.
Zmiany wynikające z w/w uchwały, w tym zamiana 100.000 Akcji uprzywilejowanych Serii B na akcje nieuprzywilejowane Serii
B1, zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 14 czerwca 2019 roku.
Akcje Serii F
Akcje Serii F powstały w wyniku wykonania prawa do objęcia tych Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii
A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki przekształcanej Milton Essex
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, będących akcjonariuszami Spółki na dzień 26 sierpnia 2015 roku (akt
notarialny z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Rep. A Nr 11896/2015, sporządzony przez notariusza Sławomira Strojnego,
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Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 00-362, przy ul. Gałczyńskiego nr 4). Treść przedmiotowej uchwały została
przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SKA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, będących
akcjonariuszami Spółki na dzień 26 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie, uchwala na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, co
następuje:
§ 1.
1. Emituje się 3.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki Serii F nowej
emisji z wyłączeniem prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne Serii A wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym.
3. Warranty Subskrypcyjne Serii A zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniać do objęcia jednej akcji Spółki Serii F.
5. Prawo objęcia akcji Spółki będzie realizowane po cenie emisyjnej równiej cenie nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć
groszy) za jedną akcję.
6. Prawo do objęcia akcji Spółki będzie mogło być realizowane od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
nie wcześniej jednak niż po rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego dokonanego zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i na podstawie niniejszej uchwały.
7. Warranty subskrypcyjne Serii A będą emitowane na rzecz osób fizycznych i/lub prawnych, zaangażowanych w realizację
kluczowego dla Spółki Projektu nr POIR.01.01.01-00-0162/15 pt. „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego
obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej”, w szczególności warranty subskrypcyjne będą przydzielone
Panu Dr Jackowi Stępniowi, w ilości nie mniejszej niż 50% ogółu wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych Serii A,
Pani Iwonie Kaczyńskiej-Stępień w ilości nie mniejszej niż 10% ogółu wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych Serii
A, Panu Pawłowi Łukasiewiczowi w ilości nie mniejszej niż 15% ogółu wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych Serii
A. Katalog osób fizycznych i/lub prawnych uprawnionych do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A nie jest
zamknięty, ostatecznie osoby te sprecyzuje Komplementariusz, przy czym osób tych nie będzie więcej niż 99
(dziewięćdziesiąt dziewięć).
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Komplementariusza Spółki do określenia pozostałych warunków
emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i akcji Spółki Serii F przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A , które nie zostały określone w niniejszej uchwale, w szczególności do ustalenia treści dokumentu
Warrantu Subskrypcyjnego Serii A wydawanego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, oraz do
ewentualnego wyboru doradcy inwestycyjnego i/lub domu maklerskiego za pośrednictwem którego Warranty
Subskrypcyjne Serii A mogą być oferowane osobom fizycznych i/lub prawnym, oraz do wydawania Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A.
9. Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Serii A dokona Komplementariusz.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komplementariusza Spółki
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, niniejszym pozbawia w
całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
11. Osoba fizyczna i/lub prawna uprawniona i posiadająca Warranty Subskrypcyjne serii A będzie mogła obejmować akcje
Serii F począwszy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A do dnia 31 grudnia 2018 roku, a każdy Warrant
Subskrypcyjny Serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Serii F albo upływu terminu do objęcia
akcji Serii F.
§ 2.
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1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, zgodnie z art. art.
448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala podwyższenie
warunkowe kapitału zakładowego Spółki do kwoty 300.000,00 zł (trzystu tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000
(trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F w formie dokumentu, numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy
miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii F staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A, wynikają przysługujące im prawo do objęcia akcji tej serii, zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszej uchwale.
3. Akcje Serii F będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A po cenie emisyjnej
równej wartości nominalnej akcji Serii F wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcje Serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych na formularzach przygotowanych przez Spółkę, w terminach
określonych w §1 pkt 6 niniejszej uchwały.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym, w którym zostały wydane, jeżeli wydanie
nastąpi nie później niż w dniu ustalenia listy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Akcje
wydane po dniu dywidendy uprawniać będą do dywidendy wypłacanej w roku obrotowym następującym po roku
obrotowym w którym zostały wydane.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Serii F. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie podzielając stanowisko Komplementariusza w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć
uzasadnienie przedstawionej przez Komplementariusza opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru, co jest wymagane
przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje Serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 500 000 akcji spółki przekształcanej, które stanowiły 100%
kapitału zakładowego spółki przekształcanej. Ważnych głosów oddano 600 000, w tym 600 000głosów „za”; głosów „przeciw”
oraz „wstrzymujących się” nie oddano.
W ramach przyznanego w w/w uchwale upoważnienia zarząd Komplementariusza spółki przekształcanej podjął w dniu 1
stycznia 2016 roku uchwałę w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A na akcje Serii F Spółki Milton Essex Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, oraz w sprawie ustalenia grona osób uprawnionych do
objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A. Treść tej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 01/01/2016
Zarządu Milton Essex Sp. z o.o. – Komplementariusza
Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
z dnia 01 stycznia 2016 r.
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A na akcje Serii F Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, oraz w sprawie ustalenia grona osób uprawnionych do objęcia
Warrantów Subskrypcyjnych Serii A
Zarząd Milton Essex Sp. z o.o. działającej jako Komplementariusz Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej „Spółka”), z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 31/348,
wykonując uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna Nr 4 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii F z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, będących akcjonariuszami Spółki na dzień 26 sierpnia 2015 roku, niniejszym:
1/ Uchwala emisję 3.000.000 (trzy miliony) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 1 do 3.000.000,
upoważniających do objęcia łącznie 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii F Spółki Milton Essex
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna o numerach od 1 do 3.000.000 i o wartości
nominalnej 0,10 PLN/akcja (dziesięć groszy), z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki będących
akcjonariuszami na dzień 26 sierpnia 2015 roku. Warranty Subskrypcyjne Serii A mają postać dokumentu i zostają
wyemitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne Serii A zostają wyemitowane nieodpłatnie. Każdy
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wyemitowany Warrant Subskrypcyjny Serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki Serii F. Prawo do objęcia Akcji
Spółki Serii F będzie realizowane po cenie emisyjnej równiej cenie nominalnej wynoszącej 0,10 PLN (dziesięć groszy)
za jedną akcję. Prawo do objęcia akcji Spółki Serii F będzie mogło być realizowane od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia
31 grudnia 2018 roku, nie wcześniej jednak niż po rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego zgodnie z art. 448 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek handlowych.
2/ Ustala listę osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych
Serii A przeznaczonych do objęcia przez uprawnione osoby:
L.p.

Imię nazwisko, PESEL osoby uprawnionej do
objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A

Liczba Warrantów Subskrypcyjnych Serii A przeznaczona
do objęcia przez osobę uprawnioną

1.

(…)

1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy)

2.

(…)

500.000 (pięćset tysięcy)

3.

(…)

100.000 (sto tysięcy)

4.

(…)

450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy)

5.

(…)

150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)

6.

(…)

100.000 (sto tysięcy)

7.

(…)

100.000 (sto tysięcy)

8.

(…)

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)
ŁĄCZNIE:

3.000.000 (trzy miliony)

Odpowiedni zapis w Statucie Spółki, dotyczący warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, został wprowadzony do
Statutu Milton Essex S.A., jako spółki przekształconej, na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
(spółka przekształcana), w sprawie przekształcenia Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w
spółkę akcyjną pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna (akt notarialny z dnia 16 marca 2016 roku, Rep. A Nr 3723/2016,
sporządzony przez notariusza Michała Kołpę, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 00-362, przy ul. Gałczyńskiego 4).
Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przekształcenia
Spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
w spółkę akcyjną pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1.

Przekształcić Spółkę Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „Spółka
Przekształcana”) w spółkę akcyjną, która będzie działać pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie (dalej: „Spółka Przekształcona”).

2.

Ustalić, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy sumie kapitału zakładowego Spółki
Przekształcanej i wkładu komplementariusza w wysokości 100,00 zł (sto złotych) i wyniesie 150.100,00 zł (sto
pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i będzie dzielił się na:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja;
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b) 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2
głosy na Walnym Zgromadzeniu;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3.

Przyznać następujące uprawnienia osobiste:
a) Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Dr Jacek Stępień i posiada akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent)
kapitału zakładowego Spółki, to ma on prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz prawo odwołania powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej,
b) Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Paweł Łukasiewicz i posiada akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent)
kapitału zakładowego Spółki, to ma on prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej, oraz prawo odwołania
powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej.

4.

Ustalić, że w skład Zarządu Spółki Przekształconej wchodzić będą:
a) Iwona Kaczyńska-Stępień – Przez Zarządu,
b) Radosław Solan – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.

5.

Wyrazić zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej o następującej treści:
„STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
(…)
§ 3.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY

(…)
3.16. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki na mocy sukcesji uniwersalnej zgodnie z uchwałą Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, będących akcjonariuszami Spółki na dzień 26 sierpnia
2015 roku jest upoważniony do emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F,
w formie dokumentu, o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
3.17. Osobami fizycznymi i/lub prawnymi uprawnionymi do objęcia akcji Spółki serii F będą wyłącznie osoby, które objęły
lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii A wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z
siedzibą w Warszawie, z dnia 26 sierpnia 2015 roku i pozostają w ich posiadaniu w momencie składania oświadczenia
o wykonaniu prawa inkorporowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii A do objęcia akcji Spółki serii F.
3.18. Akcje Serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3.19. Akcje Serii F mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3.20. Akcje Serii F na wiosek posiadającego je akcjonariusza mogą zostać zdematerializowane, a koszty dematerializacji
ponosi Spółka.
3.21. Emisja akcji Spółki serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 1382, ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób,
które będą uprawnione do objęcia akcji serii F nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
3.22. Cena emisyjna akcji zwykłych Serii F na okaziciela jest równa ich wartości nominalnej.
(…)”
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W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 700 000 akcji spółki przekształcanej, które stanowiły 46,66%
kapitału zakładowego spółki przekształcanej. Ważnych głosów oddano 800 000, w tym 800 000 głosów „za”; głosów „przeciw”
oraz „wstrzymujących się” nie oddano.
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Dodatkowo, stosownie do art. 556 pkt 4 KSH aktem notarialnym z dnia 16 marca 2016 roku (Rep. A Nr 3727/2016) przyjęty
został Statut spółki akcyjnej Milton Essex S.A. (przekształconej), w brzmieniu identycznym, jak w w/w uchwale nr 4 NWZ spółki
przekształcanej Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 marca 2016 roku.
Pomimo braku wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych Serii A (Warrranty Serii A
były zbywalne), nie były one zbywane przez osoby uprawnione. W wyniku realizacji praw wynikających z Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A, objętych zostało 3.000.000 Akcji Serii F co oznacza, że wszystkie osoby uprawnione objęły w 100%
Akcie Serii F, do objęcia których uprawniały przedmiotowe Warranty. Akcje Serii F, objęte w wyniku realizacji praw z Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A, zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 29 grudnia 2017 roku.
Akcje Serii E
Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex Spółka
Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki (akt notarialny z dnia 8 grudnia 2017 roku, Rep. A Nr 18248/2017, sporządzony przez zastępcę
notarialnego Monikę Hernik, zastępcę notariusza Pawła Zbigniewa Cupriaka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 00131, przy ul. Grzybowskiej 2, lok. 26B). Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia co następuje:
1. Postanawia się o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 150.100,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy sto
złotych) o kwotę 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 500.100,00 PLN (pięćset tysięcy sto
złotych), poprzez emisję 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) zwykłych imiennych akcji serii E o numerach od 0000001
do 3500000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (dalej „Akcje Nowej Emisji Serii E").
2. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji Serii E wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy) za każdą akcję.
3. Akcje Nowej Emisji Serii E zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: Wynalazku
("Wynalazek") pn. "Multimodalny aparat do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposób
multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu testów skórnych i jego zastosowanie do
automatycznej oceny wyniku tych testów.", oraz praw do uzyskania patentu na przedmiotowy Wynalazek ("Prawa do
uzyskania patentów), oraz praw do patentów (praw ochronnych patentowych) udzielonych na przedmiotowy Wynalazek
("Patenty"), oraz praw autorskich majątkowych ("Prawa autorskie") do utworów składających się na Wynalazek,
zwanych dalej łącznie "Wkładem Niepieniężnym", o łącznej wartości godziwej w wysokości 350.000,00 PLN (trzysta
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pięćdziesiąt tysięcy złotych), wskazanej w Sprawozdaniu Zarządu Spółki z wyceny przedmiotu aportu, sporządzonym w
dniu 18 października 2017 r. Wycena wartości Wkładu Niepieniężnego została potwierdzona w opinii przez biegłego
rewidenta Pana Grzegorza Błaszkowskiego - Biegłego rewidenta Nr upr. 90085 działającego pod firmą Błaszkowski
Advisory Services, z siedzibą ul. Jeziorowa 57 D, (03-991) Warszawa - podmiot uprawniony do badania Nr 3470.
4. Akcje Nowej Emisji Serii E nie są uprzywilejowane, a każda z Akcji Nowej Emisji Serii E daje prawo do jednego głosu na
Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcje Nowej Emisji Serii E uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2019 roku.
7. Akcje Nowej Emisji Serii E zostają objęte, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, przez
współautorów Wynalazku, w zamian za wniesienie opisanego powyżej Wkładu Niepieniężnego, przy czym udziały
poszczególnych współautorów Wynalazku zostały określone w pisemnym porozumieniu z dn. 11 października 2017 r., w
sposób następujący:
(i.)

Pan Dr Jacek Stępień wnoszący 6/10 (sześć dziesiątych) udziału we Wkładzie Niepieniężnym w zamian obejmuje
2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda akcja i o łącznej wartości 210.000,00 PLN (dwieście dziesięć tysięcy złotych);

(ii.) Pan Radosław Solan wnoszący 3/10 (trzy dziesiąte) udziału we Wkładzie Niepieniężnym w zamian obejmuje
1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN
(dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości 105.000,00 PLN (sto pięć tysięcy złotych);
(iii.) Pan Paweł Łukasiewicz wnoszący 1/10 (jedną dziesiątą) udziału we Wkładzie Niepieniężnym w zamian obejmuje
350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda akcja i o łącznej wartości 35.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
8. Wkład Niepieniężny zostanie wniesiony przez Pana Dr Jacka Stępnia, oraz Pana Radosława Solana oraz Pana Pawła
Łukasiewicza na kapitał zakładowy Spółki stosownie do postanowień niniejszej Uchwały nr 3 nie później niż do dnia 07
czerwca 2018 roku, tj. przed upływem 6 (sześciu) miesięcy, od dnia, na który ustalono wartość godziwą wnoszonego
Wkładu Niepieniężnego, w odniesieniu do której została wydana opinia o jej poprawności i rzetelności przez biegłego
rewidenta Pana Grzegorza Błaszkowskiego - biegłego rewidenta Nr upr. 90085 działającego pod firmą Błaszkowski
Advisory Services, z siedzibą ul. Jeziorowa 57 D, (03-991) Warszawa - podmiot uprawniony do badania Nr 3470.
9. Jednocześnie w stosunku do Akcji Nowej Emisji Serii E wyłącza się prawo poboru każdego z Akcjonariuszy.
10. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich działań w związku z realizacją emisji Akcji Nowej
Emisji Serii E, oraz do podpisania stosownych umów o objęciu Akcji Nowej Emisji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, oraz do przechowywania Akcji Nowej Emisji Serii E w depozycie Spółki do czasu odbycia
się najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego emisję Akcji Nowej Emisji Serii E.
11. Opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, została przedstawiona Nadzwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Spółki o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1 501 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 1 601 000, w tym 1 601 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”
nie oddano.
Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Milton Essex Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu
Spółki:
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1.
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1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia
zmienić:
(i.)

§ 3 pkt. 3.1. Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.100,00 zł (sto tysięcy sto złotych) i dzieli się na:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja i 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja i 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja i 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkłady pieniężne, oraz
b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny.”

(…)
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1 501 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 1 601 000, w tym 1 601 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”
nie oddano.
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Akcje Serii E zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 29 grudnia 2017 roku.
Następnie, na wniosek Akcjonariuszy, w dniu 22 kwietnia 2019 roku Zarząd podjął uchwałę nr 1/04/2019 o zamianie akcji
imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela. Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 1/04/2019
Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 22 kwietnia 2019 r.
w sprawie zamiany akcji serii E na akcje zwykłe na okaziciela
Na wniosek uprawnionych akcjonariuszy w osobach dr Jacka Stępnia, p. Pawła Łukasiewicza oraz p. Radosława Solana,
posiadaczy akcji serii E Zarząd Spółki dokonuje zamiany 3.500.000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN
(w całości pokrytych przed ich rejestracją w KRS) na 3 500 000 akcji na okaziciela serii E.
Następnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Milton Essex Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 5/04/19 w sprawie zmiany Statutu
Spółki (akt notarialny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Rep. A Nr 2207/2019, notariusz Roman Tokarczyk, Kancelaria Notarialna
w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki nr 177), w ramach której m.in. dokonano zmiany Statutu w zakresie zamiany Akcji
Serii E na akcje zwykłe na okaziciela:
Uchwała nr 5/04/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Milton Essex S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B oraz ich zamianą na akcje zwykłe na okaziciela serii B1, jak również w związku z
dokonaną przez Zarząd Spółki zamianą wszystkich akcji serii E na akcje zwykłe na okaziciela, wprowadzeniem zapisów
dotyczących kapitału docelowego oraz w związku z koniecznością dokonania innych zmian, zmienia Statut Spółki w ten
sposób, że:
1/

zmienia się § 3 ust. 3.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
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„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.276.767,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela
serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela
serii „H2” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 960.000 (dziewięćset
sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na
okaziciela serii K2 - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady
pieniężne, oraz
b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny.”
(…)
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 11 361 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 461 000, w tym 11 461 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących
się” nie oddano.
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Zmiana Statutu została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 14 czerwca 2019 roku.
Akcje Serii H1
Akcje serii H1 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/01/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex
Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1, z
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (akt notarialny z dnia 16 stycznia 2018 roku, Rep. A Nr
162/2018, sporządzony przez notariusza Romana Tokarczyka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki
177). Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 3/01/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1, z
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
Działając na podstawie, art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 240.000,- zł (dwieście
czterdzieści tysięcy złotych), to jest z kwoty 800.100,- zł (osiemset tysięcy sto złotych) do kwoty 1.040.100,- zł (jeden
milion czterdzieści tysięcy sto złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji 2.400.000 (dwa miliony czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „H1” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
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§ 2.
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 16 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 433 §2
Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H1 przysługujące wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Akcje serii H1 zostaną objęte zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii H1 wynosi 0,75- zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.
4. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w szczególności zasad płatności za akcje oraz
zasady przydziału akcji. Określenie szczegółowych warunków emisji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w
drodze uchwały.
5. Objęcie akcji serii H1 nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających
oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy powinny zostać zawarte do dnia 31 stycznia 2018 roku.
6. Akcje Serii H1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.
7. Akcje serii H1 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego.
8. Różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji serii H1, a ich wartością nominalną tworzy agio, które zostaje przekazane na
kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 3.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności
do:
1. Złożenia oferty objęcia akcji Serii H1 w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii H1;
2. Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8 001 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 8 101 000, w tym 8 101 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”
nie oddano.
Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Milton Essex Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 5/01/18 w sprawie zmiany
Statutu Spółki:
Uchwała nr 5/01/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Milton Essex S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1/

zmienia się § 3 ust. 3.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.040.100,- zł (jeden milion czterdzieści tysięcy sto złotych) i dzieli się na:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela
serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja - objętych za wkłady pieniężne, oraz
b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny.”

(…)
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W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8 001 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 8 101 000, w tym 8 101 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”
nie oddano.
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Akcje Serii H1 zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 marca 2018 roku.
Akcje Serii K1
Podstawą emisji Akcji Serii K1 było upoważnienie dla Zarządu, zawarte w § 3 ust. 3.23 Statutu Spółki, zgodnie z którym Zarząd
był upoważniony do dnia 31 grudnia 2018 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – na
zasadach przewidzianych w art. 444-447 KSH – o kwotę nominalną nie wyższą niż 226.667,00 zł, w ramach jednego lub kilku
podwyższeń.
Powyższe upoważnienie wprowadzone zostało do Statutu Spółki na mocy Uchwały nr 4/01/18 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Milton Essex Spółka Akcyjna w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki (akt notarialny z dnia 16 stycznia 2018 roku, Rep. A Nr 162/2018,
sporządzony przez notariusza Romana Tokarczyka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki 177). Treść
przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 4/01/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
Na podstawie, art. 430 § 1, art. 444 – art. 447 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia, co następuje:
§ 1.
Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie
do dnia 31 grudnia 2018 roku – na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych – o kwotę nominalną
nie wyższą niż 226.667,- zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). Jednocześnie
upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego
każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
§ 2.
W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w §3 dodaje się ust. 3.23 o treści:
„ Zarząd jest uprawniony w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego – na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych – o kwotę
nominalną nie wyższą niż 226.667,- złotych - przy czym:
-

Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń,
Zarząd w uchwale wskazuje między innymi cenę emisyjną,
W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela za wkłady
pieniężne,
W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części,
Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd
zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

64

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

§ 3.
Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z
kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie
upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie
mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie
aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na
obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania
Walnego Zgromadzenia. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu
zgody Rady nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecna sytuacje rynkową oraz kształtowanie
kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie
od dnia powzięcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia
rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć ceny rynkowej akcji Spółki, do której należy dostosować cenę
emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę
Nadzorcza zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na
pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8 001 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 8 101 000, w tym 8 101 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”
nie oddano.
Zmiana Statutu związana z wprowadzeniem do niego powyższych zapisów dotyczących kapitału docelowego została
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS w dniu 23 marca 2018 roku.
W ramach powyższego upoważnienia Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/03/2018 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w zakresie kapitału docelowego (akt notarialny z dnia 5 marca 2018 roku, Rep. A Nr 1107/2018, sporządzony
przez notariusza Romana Tokarczyka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki 177). Ponieważ uchwała
ta podejmowana była jeszcze przed zarejestrowaniem powyższej zmiany Statutu (wprowadzenie zapisu dotyczącego kapitału
docelowego), uchwała Zarządu podjęta ze skutkiem z chwilą zarejestrowania przedmiotowej zmiany Statutu. Treść
przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 1/03/18
Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie kapitału docelowego
Zarząd Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z treścią Uchwały nr 4/01/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16
stycznia 2018 roku oraz na podstawie art. 444 – art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią – postanawia
co następuje:
§ 1.
1. Kapitał zakładowy Spółki (w zakresie kapitału docelowego określonego Uchwałą nr 4/01/18 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki) zostaje podwyższony w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 96.000,- zł (dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy złotych), to jest z kwoty 1.040.100,- złotych do kwoty 1.136.100,- zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy sto
złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji 960.000 (dziewięćset
sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „K1” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2.
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1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zarząd
Spółki niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcji serii K1 przysługujące wszystkim dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki.
2. Akcje serii K1 objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii K1 wynosi 0,75- zł za jedną akcję. Rada Nadzorcza w drodze uchwały potwierdzi wskazaną
cenę emisyjną.
4. Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji, w szczególności zasad płatności za akcje oraz
zasady przydziału akcji. Określenie szczegółowych warunków emisji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w
drodze uchwały.
5. Objęcie akcji serii K1 nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających
oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte do dnia 30 marca 2018 roku.
6. Akcje Serii K1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.
7. Akcje serii K1 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego.
8. Różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji serii K1, a ich wartością nominalną tworzy agio, które zostaje przekazane na
kapitał zapasowy.
§ 3.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności
do:
1. Złożenia oferty objęcia akcji Serii K1, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii K1;
2. Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała niniejsza staje się skuteczna z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 roku, w tym
dotyczących zmian Statutu Spółki (Uchwały nr: 3/01/18, 4/01/18, 5/01/18) /to jest pod warunkiem zarejestrowania zmian
Statutu Spółki na podstawie wniosku: Sygn XIII NS Rej. KRS 11704/18/414.
Jednocześnie zarząd Milton Essex Spółka Akcyjna podjął uchwałę nr 2/03/18 w sprawie zmiany Statutu Spółki, przy czym
również i ta uchwała Zarządu podjęta ze skutkiem z chwilą zarejestrowania przedmiotowej zmiany Statutu:
Uchwała nr 2/03/18
Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zarząd Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1/

zmienia się § 3 ust. 3.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.136.100,- zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy sto złotych) i dzieli się na:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela
serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja - objętych za wkłady pieniężne, 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady pieniężne oraz
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b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny.”
(…)
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Akcje Serii K1 zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
Akcje Serii H2 i K2 oraz pozostałe 100.000 Akcji Serii B1
Akcje Serii B1 w liczbie 100.000, Akcje serii H2 oraz K2 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/04/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, H2 i K2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
oraz zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B1 wraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B (akt
notarialny z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Rep. A Nr 2207/2019, notariusz Roman Tokarczyk, Kancelaria Notarialna w
Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki 177). Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 3/04/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, H2 i K2, z
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zamiany akcji imiennych serii B na akcje na
okaziciela serii B1 wraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B
Działając na podstawie, art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek
handlowych, oraz § 3.3.3 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 140.667,00 – zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt
siedem złotych), to jest z kwoty 1.136.100,00 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy sto złotych) do kwoty
1.276.767,00- zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:
i)

w drodze emisji 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzech tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji zwykłych na
okaziciela serii „H2” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

ii)

w drodze emisji 373.334 (trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu czterech) akcji zwykłych na
okaziciela serii K2 - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

iii)

oraz w drodze emisji 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 - o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda – emitowanych zgodnie z treścią § 3.3.3 Statutu Spółki, przy czym:
-

powyższe akcje zwykłe na okaziciela serii B1 obejmie akcjonariusz Dr Jacek Stępień – zgodnie z
postanowieniami § 3.3.3 Statutu Spółki (odszkodowanie),

-

na wniosek akcjonariusza Dr Jacka Stępień z dnia 15 kwietnia 2019 r. - Walne Zgromadzenie wyraża
zgodę na zamianę 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, przysługujących aktualnie akcjonariuszowi Dr Jackowi Stępień – na 100
000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

w związku z powyższą emisją akcji serii B1 i zamianą akcji serii B na akcje serii B1 – nastąpi utrata uprzywilejowania
akcji serii B, zaś łączna liczba akcji na okaziciela serii B1 wynosi 200.000.
§ 2.
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1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 16 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 433 §2
Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B1, H2 i K2 przysługujące wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Akcje serii B1, H2 i K2 zostaną objęte zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji
prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii H2 i serii K 2 wynosi 0,75- zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.
4. Cena emisyjna akcji serii B1 wynosi 0,10- zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w szczególności zasad płatności za akcje oraz
zasady przydziału akcji.
6. Objęcie akcji serii B1, H2 i K 2 nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy powinny zostać zawarte do dnia 15 maja
2019 r.
7. Akcje Serii B1, H2 i K 2 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.
8. Akcje serii B1, H2 i K 2 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną tworzy agio, które zostaje przekazane na kapitał
zapasowy, zgodnie z art. 396 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 3.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności
do:
1. Złożenia oferty objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji;
2. Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 11 361 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 461 000, w tym 11 461 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących
się” nie oddano.
Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Milton Essex Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 5/04/19 w sprawie zmiany
Statutu Spółki:
Uchwała nr 5/04/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Milton Essex S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
zniesieniem uprzywilejowania akcji serii B oraz ich zamianą na akcje zwykłe na okaziciela serii B1, jak również w związku z
dokonaną przez Zarząd Spółki zamianą wszystkich akcji serii E na akcje zwykłe na okaziciela, wprowadzeniem zapisów
dotyczących kapitału docelowego oraz w związku z koniecznością dokonania innych zmian, zmienia Statut Spółki w ten
sposób, że:
1/

zmienia się § 3 ust. 3.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.276.767,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o
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wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela
serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela
serii „H2” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 960.000 (dziewięćset
sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na
okaziciela serii K2 - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - objętych za wkłady
pieniężne, oraz
b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny.”
(…)
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 11 361 000 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 461 000, w tym 11 461 000 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących
się” nie oddano.
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Akcje Serii B1 w liczbie 100.000 Akcje Serii H2 oraz K2 zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 14 czerwca 2019
roku
Akcje Serii L
Podstawą emisji Akcji Serii L było upoważnienie dla Zarządu, zawarte w § 3 ust. 3.23 Statutu Spółki, zgodnie z którym Zarząd
jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2020 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – na
zasadach przewidzianych w art. 444-447 KSH – o kwotę nominalną nie wyższą niż 700.000,00 PLN, w ramach jednego lub
kilku podwyższeń.
Powyższe upoważnienie wprowadzone zostało do Statutu Spółki na mocy Uchwały nr 3/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Milton Essex Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz w
sprawie zmiany Statutu (akt notarialny z dnia 13 stycznia 2020 roku, Rep. A Nr 234/2020, sporządzony przez notariusza
Romana Tokarczyka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki 177). Treść przedmiotowej uchwały
została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 3/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego z wyłączaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz w sprawie
zmiany Statutu
Na podstawie art. 430 § 1, art. 444 – art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu z
dnia 13 stycznia 2020 roku uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie
do dnia 31 grudnia 2020 roku – na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych – o kwotę nominalną
nie wyższą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych). Jednocześnie na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2
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Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia prawa poboru, w całości lub
w części, w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
§ 2.
W związku z udzielonym Zarządowi Spółki upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego, zmianie ulega treść § 3 ust. 3.23 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
3.23. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego – na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek
handlowych – o kwotę nie wyższą niż 700.000,00 złotych - przy czym:
-

Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału
zakładowego,
Zarząd w uchwale wskazuje między innymi cenę emisyjną akcji,
w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela w zamian za wkłady
pieniężne oraz zaoferować akcje w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej,
w ramach emisji akcji w zakresie kapitału docelowego, Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części,
na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na cenę
emisyjną akcji - Zarząd zobowiązany jest uzyskać jednomyślną zgodę Rady Nadzorczej.
§ 3.

Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z
kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie
upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
-

Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną
wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki, jak i całego rynku. Warto
zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą
podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia.
Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu
jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną
sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do
ustalenia ceny emisyjnej akcji uzasadnione jest faktem, że w okresie od dnia podjęcia uchwały
upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia
rozpoczęcia subskrypcji, nie można przewidzieć ceny rynkowej akcji Spółki, do której należy dostosować
cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność
udzielenia przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 12 767 670 akcji Emitenta, które stanowiły 100% kapitału
zakładowego. Ważnych głosów oddano 12 767 670, w tym 12 767 670 głosów „za”; głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących
się” nie oddano.
Zmiana Statutu związana z wprowadzeniem do niego powyższych zapisów dotyczących kapitału docelowego została
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS w dniu 24 stycznia 2020 roku. Łącznie ze zmianą Statutu Sąd w Rubryce 8, Polu 2 („Wysokość kapitału
zakładowego”) dokonał błędnego wpisu w zakresie kapitału docelowego, tj. wpisu kwoty 1.976.767,00 PLN. Błąd ten został
sprostowany poprzez dokonanie przez Sąd prawidłowego wpisu (700.000,00 PLN) w dniu 3 sierpnia 2020 roku
W ramach powyższego upoważnienia Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/02/20 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej
emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (akt notarialny z dnia 26 lutego 2020 roku, Rep. A Nr 1008/2020,
sporządzony przez notariusza Romana Tokarczyka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki 177). Treść
przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:
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Uchwała nr 1/02/20
Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji
nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3.23 Statutu Milton Essex S.A.z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”) i na podstawie art. 444 - 447 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej
Spółki: z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego oraz na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Milton Essex S.A. prawa poboru,
Zarząd Spółki postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż
275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 1.276.767,00 zł (jeden milion
dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż
1.276.767,10 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 10/100) i
nie większej niż 1.551.767,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych
00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie
mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii L”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały, po uzyskaniu
jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii L może zostać ustalona w oparciu o proces
budowy księgi popytu na Akcje Oferowane.
4. Akcje Serii L będą uczestniczyć począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, z tym zastrzeżeniem, że w dywidendzie za ten
rok obrotowy i następne uczestniczą te Akcje Serii L, które zostaną zapisane na rachunkach wartościowych nie później
niż w dniu dywidendy określonym w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku
Spółki za dany rok obrotowy do podziału między akcjonariuszy.
5. Stosownie do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych
akcjonariuszy Milton Essex S.A. prawa poboru, Zarząd Spółki niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru Akcji Serii L. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki
ponieważ ma ono na celu umożliwienie realizacji oferty publicznej Akcji Serii L w sposób możliwie najbardziej efektywny.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jest rzeczywiście
pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, co za tym idzie również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi
sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów w ramach oferty publicznej.
6. Akcje Serii L pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje Serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) kodeksu spółek
handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
(Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”), w oparciu o art. 1 ust. 3 Rozporządzenia
Prospektowego i na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej
liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej (oferty publicznej).

71

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w
trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego
Spółki.
10. Zarząd Spółki postanawia:
1)

2)
3)

dokonać dematerializacji Akcji Serii L w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi i w tym celu dokonać wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, a w
szczególności zawrzeć z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowę dotyczącą
rejestracji Akcji Serii L w depozycie prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi;
podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu
zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS.
Jednocześnie zarząd Milton Essex Spółka Akcyjna podjął uchwałę 2/02/20 w sprawie zmiany Statutu Spółki o treści:
Uchwała nr 2/02/20
Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu
§ 1.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Milton Essex S.A. („Spółka”), dokonanego uchwałą Zarządu nr
1/02/20 z dnia 26 lutego 2020 r., Zarząd Spółki zmienia się § 3 ust. 3.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe,
następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.276.767,10 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 10/100) i nie więcej niż 1.551.767,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt
jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) i dzieli się na:
a.) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela
serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji
na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt
trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K2 - o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja, nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda
akcja - objętych za wkłady pieniężne oraz
b.) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
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Na podstawie zapisów do księgi popytu Rada Nadzorcza podjęła w dniu 3 lipca 2020 roku jednomyślną uchwałę, którą
zatwierdziła cenę emisyjną akcji serii L:
UCHWAŁA nr 1/07/20.
RADY NADZORCZEJ
MILTON ESSEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia emisji i ceny emisyjnej akcji Serii L Spółki Milton Essex SA z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609507
1./ Rada Nadzorcza postanawia na podstawie zapisów do Księgi Popytu przedłożonej przez Zarząd Spółki, a przygotowanej
przez Dom Maklerski Navigator, wyrazić zgodę ma podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela Serii L w ramach ustalonego kapitału docelowego oraz zatwierdzić rynkową cenę emisyjną akcji zwykłych na
okaziciela Serii L (o wartości nominalnej 0,10 PLN/1 akcję) w wysokości wynoszącej 1,35 PLN/1 akcję (słownie: jeden złotych
trzydzieści pięć groszy za jedną akcję). Całkowita liczba wyemitowanych akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki
w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Uchwałą nr 3/01/2020 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dn.
13.01.2020 r., do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nominalną nie wyższą niż 700.000,00 PLN
(siedemset tysięcy złotych).
W oparciu o powyższą zgodę Rady Nadzorczej, Zarząd podjął w dniu 5 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii L, o treści:

Uchwała nr 1/07/20
Zarządu Spółki Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2020 roku
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L
Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3.23 Statutu Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”) i na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oraz Uchwały Zarządu nr 1/02/20 z dnia 26
lutego 2020 roku Zarządu Spółki Milton Essex S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
w związku z jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 lipca 2020 roku wyrażoną zgodnie z postanowieniami art.
446 § 2 KSH w sprawie zatwierdzenia emisji i zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii L („Akcje
Oferowane”), Zarząd Spółki postanawia, co następuje:
§ 1.
W oparciu o proces budowy księgi popytu na Akcje Oferowane ustala cenę emisyjną akcji serii, L która wynosi 1,35 PLN
(słownie: jeden złoty 35/100 ) za jedną akcję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
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W ramach przeprowadzonej oferty publicznej objęte zostały wszystkie oferowane Akcje Serii L, w ilości 2.750.000 sztuk.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz
postanowienie o dookreśleniu kapitału zakładowego (akt notarialny z dnia 22 lipca 2020 roku, Rep. A Nr 3107/2020,
sporządzony przez notariusza Romana Tokarczyka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki 177). Treść
przedmiotowego oświadczenia została przedstawiona poniżej:
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Spółki Milton Essex Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
o wysokości objętego kapitału zakładowego
oraz
postanowienie o dookreśleniu kapitału zakładowego
§ 1.1. Stawający działający jako Zarząd Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczają,
że:
a/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło w
dniu 13 stycznia 2020 roku Uchwałę nr 3/01/20 zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego
notariusza za Repertorium A numer 234/2020, na podstawie której Zarząd upoważniony został do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku – na zasadach przewidzianych
w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych – o kwotę nominalną nie wyższą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych)
oraz upoważniony został – na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych – za zgodą Rady
Nadzorczej, do wyłączenia prawa poboru, w całości lub w części, w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego, a ponadto Uchwałą tą wniesiono o zmianę Statutu Spółki w powyższym zakresie (§3
ust.3.23 Statutu Spółki) i zmiany te zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców,
b/ Zarząd spółki (działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 ust.3.23 Statutu Milton Essex S.A. z siedzibą
w Warszawie i na podstawie art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z jednomyślną uchwałą Rady
Nadzorczej Spółki: z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego oraz na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Milton Essex S.A prawa
poboru), w dniu 26 lutego 2020 roku podjął Uchwałę 1/02/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego notariusza za
Repertorium A numer 1008/2020 – o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć
groszy) i nie większą niż 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty
1.276.767,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) do
kwoty nie niższej niż 1.276.767,10 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem
złotych 10/000) i nie większej niż 1.551.767,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt
siedem złotych 00/100) – postanawiając między innymi, że:
•

•

•
•

podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej
niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii L”),
cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały, po uzyskaniu
jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii L może zostać ustalona w oparciu o proces
budowy księgi popytu na Akcje Oferowane,
Zarząd Spółki pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L,
Akcje Serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) kodeksu spółek
handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str.12) („Rozporządzenie Prospektowe”), w oparciu o art. 1 ust. 3
Rozporządzenia Prospektowego i na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych,
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2. Stawający działający jako Zarząd Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – działając
zgodnie z treścią art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu Spółek handlowych oraz z uwagi na treść art.441§2 punkt
7 Kodeksu spółek handlowych – oświadczają, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii L. dokonana na podstawie Uchwały
1/02/2020 Zarządu Spółki (podjętej na podstawie Uchwały nr 3/01/20 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki) – doszła
do skutku wobec objęcia i należytego opłacenia przez inwestorów 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, a tym samym wysokość objętego i opłaconego, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki wynosi 275.000,00 złotych, a ponadto, że akcje serii L zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.
§2. Stawający działający jako Zarząd Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczają,
że w związku z objęciem akcji serii L, o którym mowa w §1 niniejszego aktu – na mocy art. 310 §4 Kodeksu spółek handlowych
oraz upoważnienia zawartego w treści Uchwały nr 3/01/20 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki
dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego po podwyższeniu – na kwotę 1.551.767,00 zł (jeden milion pięćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), a ponadto że dookreślona w ten sposób
wysokość kapitału zakładowego Spółki pozostaje zgodna z treścią powołanej powyżej Uchwały 1/02/2020 Zarządu Spółki
z dnia 26 lutego 2020 roku.
§3. Stawający działający jako Zarząd Spółki pod firmą Milton Essex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mając
powyższe na uwadze, w tym w związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego spółki po jego podwyższeniu –
zmieniają
§ 3 ust 3.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.551.767,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) i dzieli się na:
a.) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji
na okaziciela serii H2 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 960.000 (dziewięćset
sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na
okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.750.000 (dwa miliony
siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja – objętych za wkłady pieniężne oraz
3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny”
Pełna treść aktualnego ujednoliconego statutu Spółki znajduje się w punkcie E Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu.
Akcje Serii L zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 5 sierpnia 2020 roku.

3.4 SPOSÓB OPŁACENIA AKCJI
Akcje Serii A, B, C i D zostały w całości objęte przy przekształceniu spółki pod firmą: Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przekształcana) w spółkę pod firmą Milton
Essex S.A. przez dotychczasowych wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. Kapitał zakładowy spółki przekształconej
(Milton Essex S.A.) był równy sumie kapitału zakładowego spółki przekształcanej w wysokości 150.000,00 PLN (sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wkładu komplementariusza w wysokości 100,00 PLN (sto złotych) i wynosił 150.100,00 PLN (sto
pięćdziesiąt tysięcy sto złotych). Akcje przyznane zostały wspólnikom spółki przekształcanej, którzy złożyli oświadczenia o
uczestnictwie w spółce przekształconej.
W związku ze zniesieniem uprzywilejowania Akcji Serii B, wszystkie 100.000 Akcji Serii B zostało zamienionych na akcje
zwykłe na okaziciela Serii B1.
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Akcje Serii E zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: Wynalazku pn. "Multimodalny aparat do analizy
odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposób multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w
przebiegu testów skórnych i jego zastosowanie do automatycznej oceny wyniku tych testów", praw do uzyskania patentu na
przedmiotowy Wynalazek, praw do patentów (praw ochronnych patentowych) udzielonych na przedmiotowy Wynalazek oraz
praw autorskich majątkowych do utworów składających się na Wynalazek. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości
wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego znajduje się w punkcie F Rozdziału 6 (Załączniki) niniejszego
Dokumentu Informacyjnego.
Akcje Serii F, H1, K1, H2, K2, L oraz pozostałe 100.000 Akcji Serii B1, zostały opłacone gotówką, w drodze przelewów
bankowych na rachunek Spółki.

3.5 OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W
DYWIDENDZIE
Akcje Serii A, C i D powstały w związku z przekształceniem Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i
uczestniczą w dywidendzie od chwili przekształcenia. Podobnie od chwili przekształcenia w dywidendzie uczestniczy 100.000
Akcji Serii B1, które powstały w wyniku zamiany Akcji Serii B (powstałych w związku z w/w przekształceniem) na Akcje Serii
B1.
Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym, w którym zostały wydane, jeżeli wydanie nastąpi nie
później niż w dniu ustalenia listy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Akcje wydane po dniu
dywidendy uprawniać będą do dywidendy wypłacanej w roku obrotowym następującym po roku obrotowym w którym zostały
wydane.
Akcje Serii H1 oraz K1 uczestniczą w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.
Akcje Serii E, pozostałe 100.000 Akcji Serii B1, Akcje Serii H2 oraz K2 uczestniczą w dywidendzie na równi z pozostałymi
akcjami począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Wszystkie Akcje Emitenta są tożsame w prawie do dywidendy.
Spółka w 2019 roku poniosła stratę netto w wysokości 1.206.970,91, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą
nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty
za rok obrotowy 2020 postanowiło pokryć z przyszłych zysków Spółki.

3.6 PRAWA WYNIKAJĄCE Z AKCJI
Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami KSH, innymi przepisami prawa oraz
postanowieniami Statutu.

3.6.1 PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym:
•

prawo do udziału w zysku: zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta nie przewiduje innych zasad podziału zysku.
Wedle art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zwyczajne walne zgromadzenie
spółki publicznej ustala dzień dywidendy (tj. dzień, wg którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający
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nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być
wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy;
•

prawo poboru: zgodnie z art. 433 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Niemniej w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy
prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech
piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
Powyższego wymogu dotyczącego pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru nie stosuje się, gdy uchwała o
podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach
określonych w uchwale lub gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji;

•

prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji: stosownie do art. 474 KSH
w przypadku likwidacji spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje
w tym zakresie żadnych odmiennych zasad podziału;

•

prawo do zbycia akcji: stosownie do art. 337 § 1 KSH, akcje są zbywalne; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych
postanowień w tej kwestii. Jednakże Akcjonariusze: Dr Jacek Stępień, Radosław Solan i Paweł Łukasiewicz złożyli
umowne zobowiązanie ograniczające zbywanie wszystkich posiadanych przez nich akcji. Ograniczenie to dotyczy: (i)
4.950.000 akcji należących do Dr Jacka Stępnia (w tym 300.000 Akcji Serii A, 200.000 Akcji Serii B1, 800.000 Akcji Serii
C, 2.100.000 Akcji Serii E oraz 1.550.000 Akcji Serii F), (ii) 730.000 akcji należących do Pana Pawła Łukasiewicza (w
tym 350.000 Akcji Serii E oraz 380.000 Akcji Serii F) oraz (iii) 1.200.000 akcji należących do Pana Radosława Solana (w
tym 1.050.000 Akcji Serii E oraz 150.000 Akcji Serii F). Zobowiązanie złożone zostało 9 stycznia 2018 roku. oraz 22
lutego 2018 r. Panowie Jacek Stępień, Radosław Solan i Paweł Łukasiewicz zobowiązali się, że do dnia dokonania
wyjścia inwestycyjnego przez inwestorów którzy objęli akcje serii H1 i H2, oraz inwestora , który objął akcje serii K1 i K2
ale nie później niż do upływu jednego roku od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu na
rynku NewConnect nie dokonają zbycia, zastawienia lub obciążenia w inny sposób swoich akcji w Spółce bez zgody w/w
inwestorów, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności transakcji zbycia, zastawienia lub obciążenia. Przy czym
inwestorzy nie mogą odmówić zgody na zbycie akcji w ilości nie przekraczających 15% akcji posiadanych przez każdego
z panów: Jacka Stępnia, Radosława Solana i Pawła Łukasiewicza;

•

prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach: akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania
ustanowionego przez ich właściciela. Przy czym zgodnie z zapisem § 3 ust. 3.12 Statutu Emitenta zastawnik ani
użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. Niezależnie
od powyższego, zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi;

•

prawo do umorzenia akcji: zgodnie z zapisem § 3 ust. 3.15 Statutu Emitenta Akcje Spółki mogą być umarzane poprze
obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia dobrowolnego (tj. za zgodą Akcjonariusza);

•

prawo do przymusowego wykupu: walne zgromadzenie spółki niepublicznej może powziąć uchwałę o przymusowym
wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi)
przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy
posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych. W przypadku
uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariuszowi,
który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami
będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej, osiągnie lub
przekroczy 95% ogólnej liczby głosów Emitenta, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu,
przysługiwać będzie prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji
(przymusowy wykup);

•

prawo do żądania odkupu: akcjonariusz lub akcjonariusze spółki niepublicznej, reprezentujący nie więcej niż 5%
kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę
podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie
nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze
większościowi). W przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej, akcjonariusz zgodnie art. 83 ust.1
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Ustawy o ofercie publicznej, będzie mógł żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza,
który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów Emitenta. Żądaniu temu, w terminie trzydziestu dni od dnia jego
zgłoszenia, będą zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby
głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywać
będzie również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie
publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadać będą wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi,
co najmniej 95% ogólnej liczby głosów Emitenta;

3.6.2 PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym:

•

prawo do udziału w obradach walnego zgromadzenia oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu: na
podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu. W
Spółce nie istnieją akcje uprzywilejowane co do głosu. Akcjonariusz jest uprawniony do głosowana odmiennie z każdej
posiadanej akcji. Akcjonariusz może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać na nim prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 412(1)
§ 2 KSH). Zgodnie z art. 411(1) § 1 akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą
korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, niemniej w chwili obecnej w Spółce nie
obowiązuje regulamin WZ. Zgodnie z art. 406(5) § 1 KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej (Statut Emitenta nie wyłącza
takiej możliwości), przy czym o udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa powyżej, postanawia
zwołujący to zgromadzenie. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej przysługuje jedynie
osobom, które posiadały Akcje spółki na szesnaście dni przez datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406(1) oraz art.
406(3) § 1 KSH);

•

prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusz lub 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;

•

prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego
porządku obrad: 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. Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości dla akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną
dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi
na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi
nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
zgromadzenia;

•

prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw: akcjonariusz bądź
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (tj. co najmniej 5%) kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej;

•

prawo do złożenia projektów uchwał: akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą (tj. 5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Niezależnie od powyższego każdy z akcjonariuszy, tj.
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niezależnie od ilości posiadanych akcji, może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad;

•

prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu spółki: zgodnie z
art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia należy sporządzić listę obecności
zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji spółki, które każdy z tych
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez przewodniczącego i przedłożona
do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału
zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w
tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji;

•

prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na walnym zgromadzeniu:
akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu
zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może również
żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

•

prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na walnym zgromadzeniu: każdemu z akcjonariuszy obecnych
lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania,
niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy
tylko jeden akcjonariusz;

•

prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego wraz
z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta: akcjonariusz ma prawo żądać wydania
odpisów w/w dokumentów. Są one wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed walnym
zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH);

•

prawo do żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki oraz prawo do złożenia wniosku do sądu
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji: zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad walnego
zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli
jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki, co do zasady, jest zobowiązany do
udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, niemniej odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić
szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Dodatkowo członek zarządu może odmówić udzielenia
informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej
spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Jeśli przemawiają za
tym ważne powody, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, przy czym zarząd jest
obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego
zgromadzenia. Akcjonariusz może również zgłosić wniosek o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym
zgromadzeniem. W takim wypadku zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu
ograniczeń związanych z ochroną z możliwością wyrządzenia szkody spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub
spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji
podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia;

•

prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami: zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób
powołania rady nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z
podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej, mogą
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze
pozostałych członków rady nadzorczej. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą wszyscy akcjonariusze spółki, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje
tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń;

•

prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania
rewidenta ds. szczególnych: zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, na wniosek akcjonariusza lub
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akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć
uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia. Jeśli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią w/w wniosku
albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej,
wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych;

•

prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia: zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia
sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie
akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo
do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje m.in. (i) akcjonariuszowi, który
głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) akcjonariuszowi bezzasadnie
niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu lub (iii) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym
zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Oprócz powyższego,
w/w akcjonariuszom przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie
roku od dnia powzięcia uchwały. Po upływie tych terminów prawo to wygasa.

3.6.3 OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY
Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku oraz o wypłacie dywidendy jest
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień
ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy
podlega różnego rodzaju ograniczeniom w tym zakresie, w tym statutowym i ustawowym. Zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za
dany rok obrotowy przeznacza się jeszcze na kapitał zapasowy.
Czysty zysk przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się proporcjonalnie
do liczby posiadanych przez nich akcji uprawnionych do udziału w dywidendzie, z zastrzeżeniem, że w myśl art. 347 § 2 KSH,
jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, to zysk rozdziela się odpowiednio do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona
do podziału między Akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski
z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub
rezerwowe.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku Akcje w dniu, który
Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień
prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.
Polityka Spółki w zakresie dywidendy nie stwarza szczególnych preferencji ani dla retencji wypracowanego zysku, ani też dla
ograniczania wypłaty dywidendy, uzależniając tę wypłatę od bieżącej sytuacji Spółki w zakresie potrzeb inwestycyjnych, w
oparciu o sporządzoną przez Zarząd opinię. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy
posiadają zapisane na rachunku inwestycyjnym Akcje w dniu, który Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi jako dzień prawa
do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin
przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o jej wypłacie, ustalane będą
zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości
dywidendy przypadającej na jedna akcję oraz o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek
Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz o terminie wypłaty dywidendy, a zgodnie z § 121 ust. 2 w/w Szczegółowych Zasad
Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem wypłaty musi upływać co najmniej 5 dni. Wypłata
dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW rozdziela środki otrzymane od Emitenta na
poszczególne rachunki pieniężne uczestników, którzy następnie przekażą je poszczególne rachunki Akcjonariuszy.
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Na datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Statut nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy.
Zarząd Spółki nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą
taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na finansowanie planów strategicznych Spółki oraz przy
odpowiednim zabezpieczeniu bieżącej płynności finansowej, przy czym nie ma pewności, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.
Zgodnie z art. 349 KSH statut może upoważnić Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego. Statut Emitenta w § 11 pkt 11.2 przewiduje taką możliwość. Zarząd Emitenta jest
upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku,
którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
O planowanej wypłacie zaliczek na poczet dywidendy Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem
wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a
także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed
dniem rozpoczęcia wypłat.

3.6.4 ZASADY

OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM

INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM
Poniżej zamieszczono ogólne informacje dotyczące skutków podatkowych związanych z nabyciem, posiadaniem,
wykonaniem lub zbyciem akcji na gruncie polskiego prawa podatkowego. W żadnym wypadku informacje te nie mogą być
postrzegane jako kompletne lub wyczerpujące do celów ustalenia wymiaru podatku dochodowego, w związku z powyższym
akcjonariuszom rekomenduje się uzyskanie każdorazowo indywidualnej porady autoryzowanego doradcy podatkowego lub
oficjalnego stanowiska odpowiednich organów skarbowych.
3.6.4.1

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta
Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawy PDOF”) z dywidend i innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów
uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
innych zasadach. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1-4 Ustawy PDOF dochodem z udziałów zyskach osób prawnych jest dochód
faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz
spółki w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony
na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych
kapitałów osoby prawnej. Zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy PDOF dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka przychodu
otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust.1f albo art. 23
ust. 1 pkt 38 tej ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z
dnia nabycia spadku lub darowizny. Zgodnie z kolei z art. 21ust. 1 pkt 50a Ustawy PDOF wolna od podatku dochodowego jest
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia akcji.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji
Zgodnie z art. 30b Ustawy PDOF co do zasady opodatkowany jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Płatnikiem
tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła). Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu wg stawki 19%
od uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy PDOF, jest różnica między sumą przychodów
uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów,
które stanowią wydatki poniesione na objęcie/zakup akcji. Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji
uzyskane w roku podatkowym podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a
pkt 1 Ustawy PDOF i na tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy PDOF). W przypadku
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dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia właściwych umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy PDOF zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod
warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.
Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich
wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3.6.4.2

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB PRAWNYCH

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa PDOP”) przychody z dywidend oraz inne
przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg. stawki 19% od uzyskanego przychodu (dochodu).
Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany (art. 7b ust. 1 pkt
1 Ustawy PDOP).Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu dywidend,
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
•
•

•
•

wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania;
spółka, o której mowa w pkt (ii.), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której
mowa w pkt (i.);
spółka, o której mowa w pkt (ii.), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy PDOP zwolnienie takie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te dywidendy stanowiące nie mniej niż 10% wszystkich
akcji, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Stosownie do art. 22a Ustawy PDOP zasady opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, zaś zgodnie z art. 22b w/w Ustawy
zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany. Zgodnie z art.
26 ust. 1 Ustawy PDOP osoby prawne (a więc m.in. spółki akcyjne), które dokonują wypłat należności z dywidend oraz innych
przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym
obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000,00 PLN na rzecz tego samego podatnika, są co do
zasady obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (pobór
podatku u źródła). Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy PDOP w przypadku wypłat należności z tytułu dywidend oraz
dochodów wymienionych w art.7b ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz g Ustawy PDOP, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych
na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru w/w zryczałtowanego podatku
dochodowego stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli
wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Podmioty te, jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek
dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza
rachunku zbiorczego.
Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych przekracza w/w kwotę 2.000.000,00 PLN , osoby prawne (w tym spółki akcyjne) są obowiązane jako płatnicy pobrać
w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki 19% od nadwyżki ponad kwotę
2.000.000,00 PLN :
(i.) z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy PDOP;
(ii.) bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także
bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania.
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Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji
Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 19 Ustawy PDOP.
Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże
uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy PDOP).Dochód z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych wraz z dochodami z innych źródeł łączy się u podatnika w podstawę opodatkowania. Zgodnie
z art.19 ust.1 pkt 1 Ustawy PDOP stawka podatku od dochodów wynosi co do zasady 19% podstawy opodatkowania, zaś w
przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 PLN – stawka wynosi 9% podstawy
opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku, który nie jest pobierany przez
podmiot dokonujący wypłaty. Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym o
wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu albo poniesionej straty (art. 27 ust.1 Ustawy PDOP).
3.6.4.3

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB ZAGRANICZNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy PDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu,
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez w/w podatników uważa się m. in. dochody
(przychody) z papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z
nich wynikających (art. 3 ust. 3 Ustawy PDOP).
Analogiczne przepisy w odniesieniu do osób fizycznych zawarte są w art. 3 ust. 2a i 2b Ustawy PDOF).
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podlegający
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący na terytorium Polski dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlegają zatem analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, z zastrzeżeniem akapitu poniżej.
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, przy czym zasady
opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z udziału
w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu albo miejsca
zamieszkania inwestora. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i
wyłączają one stosowanie przepisów polskich ustaw podatkowych.
Należy mieć na względzie, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy PDOP zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W przypadku
osób fizycznych analogiczny przepis zawarty został w art. 30a ust. 2 Ustawy PDOF, zgodnie z którym zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania
podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z
brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub
podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest
niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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3.6.4.4

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Sprzedaż papierów wartościowych podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych („Ustawa PCC”). Stawka tego podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b
Ustawy PCC, wynosi 1% od wartości transakcji, a do uiszczenia podatku zobowiązany jest kupujący (art. 4 pkt 1 przedmiotowej
Ustawy). Jednakże zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy PCC sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w
rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie:

•
•
•
•

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym;
dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc także w ramach
Alternatywnego systemu obrotu);
dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy inwestycyjne oraz
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego;

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.
3.6.4.5

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i
darowizn, jeżeli prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże zgodnie
z art. 3 tejże Ustawy stanowi, że podatkowi nie podlega nabycie praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi
i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa
albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
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4 DANE O EMITENCIE
4.1 NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES
EMITENTA WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI (TELEFON, TELEFAKS,
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES GŁÓWNEJ STRONY
INTERNETOWEJ)
Firma:

Milton Essex

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Jana Pawła Woronicza 31/348, 02-640 Warszawa

Tel.:

+48 510 738 710

Strona www:

www.miltonessex.eu

E-mail:

office@miltonessex.eu

KRS:

0000609507

REGON:

361375246

NIP:

5213695448

4.2 WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY
Spółka Milton Essex S.A. została utworzona na czas nieoznaczony.

4.3 WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ
UTWORZONY EMITENT
Spółka Milton Essex S.A. (KRS: 0000609507) powstała w wyniku przekształcenia Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000555589) w spółkę akcyjną, na
podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 16 marca 2016 roku, zaprotokołowanej
przez Notariusza Michała Kołpę (Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 00-362, ul. Gałczyńskiego 4, Rep. A Nr 3723/2016).
Przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną, a tym samym wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS,
zostało zarejestrowane w dniu 24 marca 2016 roku.
Spółka Milton Essex S.A. została utworzona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz. U. 2019.505) i działa pod prawem polskim.
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4.4 WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO
WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENT JEST
PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA
ZEZWOLENIA - PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM
ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ
Wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 24 marca 2016 roku na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (sygn. akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/12957/16/489).
Emitent nie jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia. Działalność Spółki nie wymaga posiadania
zezwolenia, licencji lub zgody.

4.5 INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA
WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W
PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU - DODATKOWO
PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE
WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga jakichkolwiek zezwoleń.

4.6 KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA
Emitent został utworzony jako spółka celowa (SPV) działająca w branży med-tech w kwietniu 2015 roku pod firmą Milton Essex
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, w celu przeprowadzenia prac badawczorozwojowych prowadzących do komercjalizacji unikalnej w skali światowej, nieinwazyjnej metody oraz urządzenia
stanowiącego przełomową innowację w diagnostyce alergii in vivo, dyskontując przy tym ponad 20 lat doświadczeń
akcjonariuszy-założycieli w dziedzinie zastosowania czynnościowych biomarkerów termodynamicznych w diagnostyce
medycznej.
Milton Essex S.A. powstała z przekształcenia (art. 551 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych) Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 31/348 (wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Rejestrowy KRS, pod
numerem KRS: 0000555589, REGON: 361375246, NIP: 5213695448).
Milton Essex S.A. jest następcą prawnym (na drodze sukcesji uniwersalnej) spółki Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna.
W skład pierwszej Rady Nadzorczej Emitenta weszli naukowcy i wynalazcy posiadający doświadczenie w bioinżynierii oraz w
planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych, prekursorzy nowych technologii medycznych oraz metod diagnostycznych i
terapeutycznych: Przewodniczący RN Dr Jacek Stępień (PhD, Assist. Prof. MBA) – autor kluczowych rozwiązań patentowych,
Prof. Stanisław Kłosowicz (WAT), Prof. Janusz Zmywaczyk (WAT), Prof. Edward Stanowski (WIM). W skład pierwszego
Zarządu weszli doświadczeni menedżerowie z praktyką w zakresie zarządzania, zdobytą w najbardziej wymagających,
renomowanych międzynarodowych instytucjach finansowych – Prezesem Zarządu została Pani mec. Iwona KaczyńskaStępień, Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Pan Radosław Solan.
W latach 2016-18 Spółka realizowała z sukcesem pierwszy etap zaplanowanych badań i prac rozwojowych
współfinansowanych z grantu badawczego: POIR.01.01.01-00-0162/15 pn. "FIRIMAS- Rozwiązanie dla funkcjonalnego
obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej", uzyskanego w drodze konkursu organizowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Spółka dysponuje także, na podstawie umowy sprzedaży wynalazku, praw do uzyskania patentu na wynalazek oraz praw do
patentu na wynalazek z dn 30.06.2017 r., pod nazwą „kontaktowy układ termooptyczny oraz jego zastosowanie do
nieinwazyjnego obrazowania wielkości podskórnego hipertermicznego odczynu indukowanego histaminą w przebiegu skórnej
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reakcji alergicznej, urządzenie rejestrujące oraz sposób diagnozowania reakcji alergicznej” podpisanej z twórcą wynalazku,
Dr Jackiem Stępniem prawem do wynalazku, w tym prawami z patentu (US 10.238.300 B2) „Contact thermo-optical structure
and its application for noninvasive imaging of histamine-induced hyperthermal subcutaneous reaction magnitude in cutaneous
allergic reaction, recording device and method of allergic reaction diagnosis”. Ponadto Emitent przejął prawa własności
przemysłowej, autorskie i majątkowe (uchwała nr 3 NWZA Emitenta z dn. 08.12.2017 r. dotycząca emisji akcji serii E, w zamian
za aport wynalazku, Repertorium A nr 18248/2017), w tym prawa do międzynarodowych patentów udzielonych w ramach
procedury PCT (międzynarodowe zgłoszenie patentowe na podstawie Układu o Współpracy Patentowej, Dz. U. z 1991 r. nr
70, poz. 303) do wynalazku opracowanego pod kier. Dr J. Stępnia i zgłoszonego do UP RP w kwietniu 2018: „Multimodalny
aparat do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposób multispektralnego obrazowania odczynów
alergicznych w przebiegu testów skórnych i jego zastosowanie do automatycznej oceny wyniku tych testów / Device for
multimodal analysis of allergic reactions in skin tests and a hybrid method for multispectral imaging of allergic reactions in skin
tests and its application in automatic evaluation of the results of these tests” (PCT/EP/2019/060315) obejmującego szereg
rozwiązań aplikowanych zarówno do obecnego sytemu SkinSense™ jak i do perspektywicznych nowych opracowań w ramach
rozwoju produktu. Obsługę międzynarodowego procesu patentowego Emitenta prowadzi w całości kancelaria patentowa
AOMB Polska Sp. z o.o.
W marcu 2018 roku do grona akcjonariuszy Spółki dołączyła grupa inwestorów prywatnych i nastąpiło podniesienie kapitału
zakładowego Spółki w wyniku stranszowanej emisji inwestycyjnej akcji Serii H1 i K1.
W tym czasie do Rady Nadzorczej dołączyli Pan mec. Jakub Kozioł i Pan Marcin Majka.
Transza emisji akcji Serii H2 i K2 skojarzona z podniesieniem kapitału przez inwestorów prywatnych miała miejsce w kwietniu
2019 r.
W listopadzie 2019 r, Emitent otrzymał dofinansowanie dla konsorcjum Emitenta i Wojskowej Akademii Technicznej w
wysokości 11 100 641 PLN (z czego 7 092 491 PLN przypada na Emitenta oraz 4 008 150 PLN na Wojskową Akademię
Techniczną, )na realizację projektu badawczego w ramach programu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” realizowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Emitent zawarł umowę o dofinansowanie w dniu 5 grudnia 2019 r.
W dniu 02 marca 2020 r. Emitent otworzył publiczną emisję 2.750.000 akcji serii L. Na podmiot oferujący wybrany został Dom
Maklerski Navigator. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego oraz wywołaną tym niepewność rynkową w dniu 16
marca 2020 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji. Oferta została wznowiona w dniu 18 czerwca 2020
r. W wyniku działań sprzedażowych Emitent uplasował wszystkie oferowane akcje po cenie 1,35 PLN pozyskując z rynku
3.712.500 PLN na cele emisyjne.
W związku z nastaniem epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 Emitent opracował założenia produktu Face-Cov™ skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi. W dniu 5 czerwca 2020 r. Emitent
złożył do NCBiR wniosek o dofinansowanie projektu Face-Cov™ w ramach „Szybkiej ścieżki – koronawirusy”, realizowanego
w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną (WAT). Emitent przeszedł pozytywnie ocenę formalną wniosku i w dniu 18
listopada 2020 roku uzyskał informację o podpisaniu 13 listopada 2020 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z
Emitentem umowy do dofinansowanie projektu. Łączna wartość dotacji wynikająca z podpisanej umowy wynosi 6 948 457
PLN, z czego 3 869 764 PLN przypada na Emitenta oraz 3 088 732 PLN na Wojskową Akademię Techniczną.

4.7 OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY)
WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA
Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów KSH oraz Statutu Spółki.
Zgodnie z § 11 ust. 11.3 Statutu Emitenta, Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
-

kapitał zakładowy,
kapitał zapasowy,
fundusz rezerwowy.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych
strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy) (§ 11 ust. 11.4 Statutu Emitenta).
Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów
z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na
kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego (§ 11 ust. 11.5
Statutu Emitenta).
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Powyższy zapis Statutu jest powtórzeniem wymogów określonych w art. 396 § 1 KSH. Dodatkowo należy zaznaczyć, że
zgodnie z art. 396 § 2 i 3 KSH do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich
wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które
uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie
będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej
trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku na kapitał własny Emitenta składały się następujące pozycje:

●

kapitał zakładowy - wynosił 1.276.767,00 PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
sześćdziesiąt siedem złotych) i dzielił się na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

400.000 (czterysta tysięcy) Akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
200.000 (dwieście tysięcy) Akcji na okaziciela Serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda
akcja, uprzywilejowanych co do głosu;
1.000.000 (jeden milion) Akcji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
1.000 (jeden tysiąc) Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
3.000.000 (trzy miliony) Akcji na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) Akcji na okaziciela Serii H1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda akcja;
933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) Akcji na okaziciela Serii H2 o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji na okaziciela Serii K1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda akcja;
373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) Akcji na okaziciela Serii K2 o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy)
każda akcja.

●

kapitał zapasowy w kwocie 3.033.335,50 PLN (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 50/100),

●

strata z lat ubiegłych w kwocie – 1.184.955,51 PLN (minus jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt pięć złotych 51/100),

zysk/strata netto w kwocie – 1.206.970,91 PLN (minus dwieście sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 91/100).
Natomiast na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.551.797,00
PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

400.000 (czterysta tysięcy) Akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
200.000 (dwieście tysięcy) Akcji na okaziciela Serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda
akcja;
1.000.000 (jeden milion) Akcji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
1.000 (jeden tysiąc) Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
3.000.000 (trzy miliony) Akcji na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) Akcji na okaziciela Serii H1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda akcja;
933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) Akcji na okaziciela Serii H2 o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji na okaziciela Serii K1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda akcja;
373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) Akcji zwykłych na okaziciela Serii K2 - o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela Serii L - o wartości nominalnej
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy)
każda akcja.
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4.8 OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE JEGO ZDANIEM
POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO WYSTARCZA NA POKRYCIE JEGO
POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA
DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, A JEŚLI TAK NIE JEST, WSKAZANIE
W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO
AKTYWA OBROTOWE
Działając w imieniu Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, jako Zarząd uprawniony do reprezentowania Emitenta i
składania oświadczeń w jego imieniu, niniejszym oświadczamy, że poziom kapitału obrotowego Spółki wystarcza na pokrycie
jej potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Planowane koszty i wydatki
Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wyniosą 5,5 mln PLN brutto, z czego 4,3
mln PLN stanowią koszty kwalifikowane realizowanych przez Emitenta projektów „Fotonica” i „Face-Cov” oraz 1,2 mln PLN
stanowią koszty operacyjne Spółki. Źródłem pokrycia tych wydatków będą: środki własne finansujące wkład własny do ww.
projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w wysokości 1,3 mln PLN, środki własne finansujące koszty
operacyjne spółki w wysokości 1,2 mln PLN oraz dotacje do projektów „Fotonica” i „Face-Cov” o wartości 3,0 mln PLN.

4.9 INFORMACJE O AKCJACH EMITENTA NIEOBJĘTYCH WNIOSKIEM O
WPROWADZENIE, WSKAZUJĄCE CO NAJMNIEJ ORGAN PODEJMUJĄCY
DECYZJĘ W PRZEDMIOCIE EMISJI AKCJI KAŻDEJ SERII, DATĘ PODJĘCIA
TEJ DECYZJI, CENĘ EMISYJNĄ AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM CZY AKCJE
ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY
SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM
SPOSOBU ICH POKRYCIA
Wszystkie Akcje Emitenta zostały objęte wnioskiem o wprowadzenie do ASO.
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4.10 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

4.11 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY
UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH
PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI
LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY
WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI
WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ
TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO
NABYCIA TYCH AKCJI
Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji
ani warrantów subskrypcyjnych (za wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, z których prawa zostały już wykonane
poprzez objęcie Akcji Serii F), dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian
kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy.

4.12 WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O
KTÓRE MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA W
GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. uchwałą nr 3/01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku (akt notarialny
Rep. A Nr 234/2020, notariusz Roman Tokarczyk, Kancelaria Notarialna w Warszawie) udzieliło Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i w związku z tym dokonało zmiany § 3 ust. 3.23.
Statutu, wprowadzając do niego zapis, zgodnie z którym Zarząd jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2020 roku do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – na zasadach przewidzianych w art. 444-447 KSH – o
kwotę nominalną nie wyższą niż 700.000,00 PLN , w ramach jednego lub kilku podwyższeń. Zmiana ta została zarejestrowana
postanowieniem Sądu z dnia 24 stycznia 2020 roku.
W ramach w/w upoważnienia Zarząd w dniu 26 lutego 2020 roku podjął uchwałę nr 1/02/20 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej
emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach której podjął decyzję o emisji
od 1 do 2.750.000 nowych Akcji Serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej
275.000,00 PLN (art. Notarialny z dnia 26 lutego 2020 roku, Rep. A Nr 1008/2020, sporządzony przez notariusza Romana
Tokarczyka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, kod: 02-231, ul. Jutrzenki 177). Wszystkie Akcje Serii L, oferowane w ramach
oferty publicznej, zostały objęte, w związku z czym Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału
zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu kapitału zakładowego (akt notarialny z dnia 22 lipca 2020 roku, Rep. A Nr
3107/2020, sporządzony przez notariusza Romana Tokarczyka), a zmiana Statutu w tym zakresie została zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5 sierpnia 2020 roku.
W związku z powyższym, w ramach istniejącego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, Zarząd jest uprawniony do dokonania jeszcze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną
kwotę nie wyższą niż 425.000,00 PLN.

90

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

4.13 WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB
WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE
Instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. Emitent nie
wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi.

4.14 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE
WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ
JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA
DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI
KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI
WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB
NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI
EMITENTA
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie występują powiązania kapitałowe Emitenta mające istotny
wpływ na jego działalność. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

4.15 WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I
ORGANIZACYJNYCH
Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące
powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:
1) Pan Dr Jacek Stępień pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie jest posiadaczem: 300.000 Akcji
Serii A, 50.000 Akcji Serii B1, 800.000 Akcji Serii C, 2.100.000 Akcji Serii E oraz 1.550.000 Akcji Serii F, reprezentujących
łącznie 30,93% w kapitale zakładowym Emitenta i dających 30,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Dr Jacek Stępień
jest mężem Pani Prezes Iwony Kaczyńskiej-Stępień. W listopadzie 2004 r. została zawarta umowa majątkowa małżeńska na
mocy której została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy Panem Dr Jackiem Stępniem a Panią Iwoną KaczyńskąStępień.
2) Pan Prof. Stanisław Kłosowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i jednocześnie jest posiadaczem 100.000 Akcji Serii
F, reprezentujących 0,64% w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3) Pani Iwona Kaczyńska-Stępień pełni funkcję Prezesa Zarządu i jednocześnie jest posiadaczem 449.000 Akcji Serii F, oraz
1000 Akcji Serii D reprezentujących 2,89% w kapitale zakładowym Emitenta i dających 2,89% głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Pani Iwona Kaczyńska-Stępień jest żoną Pana Dr Jacka Stępnia – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4) Pan Radosław Solan pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie jest posiadaczem: 1.050.000 Akcji Serii E oraz
291.400 Akcji Serii F, reprezentujących łącznie 8,64%% w kapitale zakładowym Emitenta i dających 8,64% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Poza wyżej opisanymi powiązaniami, nie są znane jakiekolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.
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Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
a znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta
Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi
Akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:
1) Pan Dr Jacek Stępień pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie jest posiadaczem 4.800.000 Akcji,
reprezentujących 30,93% w kapitale zakładowym oraz dających 30,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie
Pan Dr Jacek Stępień jest mężem Pani Prezes Iwony Kaczyńskiej-Stępień, która posiada Akcje reprezentujące 2,89% w
kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. W listopadzie 2004 r. została
zawarta umowa majątkowa małżeńska na mocy której została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy Panem Dr
Jackiem Stępniem a Panią Iwoną Kaczyńską-Stępień.
2) Pan Radosław Solan pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie jest posiadaczem 1.341.400 Akcji,
reprezentujących 8,64% w kapitale zakładowym oraz dających 8,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Poza wyżej opisanymi powiązaniami, nie są znane jakiekolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a jego znaczącymi Akcjonariuszami.
Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego
organów zarządzających i/lub nadzorczych)
Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta, w rozumieniu przepisów
Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto nie występują powiązania majątkowe, organizacyjne lub personalne pomiędzy
Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki a Autoryzowanym Doradcą, z wyjątkiem poniższego:
•

Pan Jakub Kozioł, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest adwokatem, związanym z Autoryzowanym Doradcą stałą
umową o świadczenie usług prawnych.

Nadto występują następujące powiązania pomiędzy następującymi Akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą:
•
•

Akcjonariusz Marek Forystek jest adwokatem – senior partnerem w kancelarii FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci
i Radcowie Prawni, pełniącej funkcję Autoryzowanego Doradcy,
Akcjonariusz Józef Forystek jest adwokatem – senior partnerem w kancelarii FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci
i Radcowie Prawni, pełniącej funkcję Autoryzowanego Doradcy.

Obydwaj Akcjonariusze na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego posiadają po 1,71% udziału w kapitale
zakładowym Emitenta i po tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, żaden z nich (ani razem łącznie) nie jest więc
znaczącym Akcjonariuszem.

4.16 PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB
USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I
ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE,
POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG
W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I
EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
4.16.1 DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA
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Przedmiotem działalności Emitenta jest integracja najnowocześniejszych technologii nieinwazyjnego obrazowania
medycznego (urządzenia) z systemami sztucznej inteligencji (oprogramowanie). Wynikiem tych prac będą systemy składające
się z unikalnych urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej, skierowane na rynki:
•

urządzeń do termowizyjnego skanowania populacyjnego w kierunku wykrywania symptomów temperaturowych
zarażenia czynnikami infekcyjnymi,

•

diagnostyki alergii, a także w dalszej kolejności

•

rynek onkologii dermatologicznej, w szczególności urządzeń do wykrywania wczesnych stadiów transformacji
nowotworowej (w kierunku czerniaka melanoma).

Celem operacyjnym Emitenta jest opracowanie konstrukcji urządzeń oraz ich oprogramowania, produkcja i sprzedaż
zaawansowanych diagnostycznych systemów medycznych. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój gamy produktowej i
związane z tym procesem prace badawczo-rozwojowe.
Specjalizacja w dziedzinie diagnostyki tkanki skórnej pozwala Emitentowi skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu zaplecza
badawczego, kadry i najnowocześniejszej dostępnej technologii zaadaptowanej z rozwiązań militarnych do celów diagnostyki
medycznej. Emitent zamierza wprowadzić sekwencyjnie, do trzech dziedzin medycyny: epidemiologii, alergologii oraz
dermatologii, innowacje w obrazowaniu funkcjonalnym z wykorzystaniem widzenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

4.16.2 INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH EMITENTA
Strategia Emitenta zakłada wprowadzanie na rynek diagnostyki medycznej dedykowanych urządzeń i systemów
wykorzystujących termalną technikę pomiarową o charakterystyce metrologicznej. W portfelu produktowym Spółki znajdują
się obecnie trzy intensywnie rozwijane, zautomatyzowane systemy diagnostyczne wspomagane sztuczną inteligencją:
•

SkinSense™ - skaner do multispektralnego bezkontaktowego obrazowania, z cyfrową syntezą obrazu,
przeznaczony do oceny wyników skórnych testów alergicznych,

•

InfraSkin™ - skaner do szybkiej, nieinwazyjnej oceny ryzyka transformacji nowotworowej zmian skórnych oraz

•

Face-Cov™ - skaner do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi.

Z punktu widzenia poziomu gotowości technologicznej podstawowym produktem, który obecnie znajduje się w fazie testów
klinicznych przedrejstracyjnych i który Emitent zamierza wprowadzić do sprzedaży natychmiast po zakończeniu oceny
zgodności, jest profesjonalny system medyczny SkinSense™ pozwalający na całkowicie skomputeryzowaną ocenę wyników
skórnych testów alergicznych zarówno płatkowych („Patch Tests”) przeznaczonych do specjalistycznej diagnostyki alergii
kontaktowych, jak również najpopularniejszych na rynku testów punktowych („Prick Tests”), które uznawane są przez
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) za złoty standard diagnostyczny o wysokim stopniu referencji
klinicznej.
System SkinSense™ wyposażono w unikalny moduł analityczny wykorzystujący sztuczną inteligencję (opracowany we
współpracy z zespołem naukowców pod kier. dr hab. R. Nowaka z Zakładu Sztucznej Inteligencji PW) oraz w opcję
przetwarzania uzyskanych obrazów on-line w chmurze informatycznej, przy wykorzystaniu potencjału superkomputerów
dysponujących znaczną mocą obliczeniową, dzięki czemu lekarz wykonujący badanie, otrzymuje niemal natychmiast na
swoim monitorze przetworzony obraz ogniska alergicznego wraz z raportem analitycznym. Z kolei korzystanie z utrwalonych
cyfrowo wyników testów przez innych specjalistów jest ułatwione dzięki założonej zgodności z międzynarodowym standardem
przeglądania obrazów medycznych DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).
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Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi dostępnymi obecnie na rynku
zestawami do wykonywania testów skórnych, w tym światowych
producentów takich jak np. Alergohparma™, Stallergenes™, LofarmaAllergeni™, ALK Abellò™, jak również z gotowymi komorami testowymi
takimi jak: TRUE-Tests™, czy IQ by Chemotechnique™.
Nowa metoda oceny testów alergicznych typu Prick i Patch w paśmie LWIR,
oferuje nie tylko możliwość pokazania podskórnego alergicznego odczynu
hipertermicznego niewidocznego gołym okiem, ale dzięki opcji
udostępnianej przez obrazowanie hiperspektralne, powala na naukowe
podejście do ustalenia intensywności odpowiedzi alergicznej na
zaaplikowany konkretny alergen czy hapten, za pomocą mierzalnych
Testy typu Prick, do odczytu których służy system SkinSense™
biomarkerów termodynamicznych. Należy zaznaczyć, że naukową
Zdjęcie: U.S. Air Force Hospital Langley, Va. photo by Airman 1st Class
zasadność zastosowanie tej metody do obiektywnej oceny wyników
Austin Harvill/Released
skórnych testów alergicznych poprzez skaning w podczerwieni,
potwierdzają najnowsze badania eksperymentalne z użyciem techniki LDF
(Laser-Doppler-Flowmetry) zastosowanej do analizy czynnościowej mikrokrążenia w przebiegu skórnej reakcji alergicznej, a
konkretnie komponentu histaminowego modulującego lokalną perfuzyjność, która to technika LDF nie jest jednak
dostosowana do praktycznej oceny klinicznej i wykorzystuje się ją wyłącznie do celów naukowych (por. Justo, X., Díaz, I., Gil,
J. J., & Gastaminza, G. (2016). Prick test: evolution towards automated reading. Allergy: European Journal of Allergy and
Clinical Immunology, 71(8), 1095–1102. https://doi.org/10.1111/all.12921).
Należy podkreślić, że w odróżnieniu od zestawów termowizyjnych używanych dotychczas w eksperymentach biomedycznych,
zespół B+R Emitenta sformułował na nowo założenia konstrukcyjne, w tym dotyczące krytycznych parametrów rozdzielczości
przestrzennej (iFOV) modułu termowizyjnego przy jednoczesnym wymogu ograniczenia błędu bezwzględnego pomiaru
temperatury naskórnej poniżej +/- 0,1˚C, oraz koniecznym zapewnieniu znakomitej powtarzalności zobrazowania izoterm
(wahania poniżej +/-0.05˚C) i przy rozdzielczości pomiaru temperatury poniżej 40mK i NETD <35mK. Powyższe parametry
stawiają urządzenie SkinSense™ na czołowym miejscu wśród rozwiązań obecnych na rynku i stanowią wyznacznik techniczny
dla całego segmentu medycznego sprzętu do skaningu w podczerwieni i na obecnym etapie są unikane w skali światowej.
W świetle obecnego stanu techniki, opracowanie nowej generacji systemu skaningowego w podczerwieni nadającego się do
celów obrazowania medycznego, krytycznie wymaga nie tylko odpowiedniej korekcji niejednorodności (NUC) sygnału
wyjściowego z matrycy mikrobolometrycznej prowadzącej do usunięcia szumu FPN w generowanym termogramie, ale przede
wszystkim eliminacji negatywnego wpływu zjawiska dryftu temperaturowego na wyniki pomiaru. Problemy z korekcją
niejednorodności za pomocą wprowadzania odpowiednich poprawek normalizujących jest podnoszony przez cały czas
również w najnowszych publikacjach przez wielu autorów badających różnorodne narzędzia kalibracyjne (por. Wolf, A., Pezoa,
J. E., & Figueroa, M. (2016). Modeling and compensating temperature-dependent non-uniformity noise in IR microbolometer
cameras. Sensors (Switzerland), 16(7), 1–13. https://doi.org/10.3390/s16071121; także: Liu, C., & Sui, X. (2017). Improved
calibration-based non-uniformity correction method for uncooled infrared camera. Proc.SPIE, 10404.
https://doi.org/10.1117/12.2271410), wyzwaniem było stworzenie optymalnego rozwiązania, opartego o własne założenia
projektowe, stanowiącego unikalny know-how Emitenta.
Kluczową innowacją produktową jest także sformułowanie warunków brzegowych dla zaprogramowania środowiska sztucznej
inteligencji mającej służyć do analizy cyfrowych hybrydowych obrazów medycznych, pozwalającej na unikalną
zautomatyzowaną ocenę wielokryterialną ujawnionych patologii, z uwzględnieniem ich sygnatur hipertermicznych i propagacji
tkankowej z warstwy waskularnej, czyli na poziomie niedostępnym dla współczesnych systemów obrazowania
dermatoskopowego. Umożliwia to obiektywną ocenę zarówno wyników skórnych testów alergicznych, jak i ryzyka
transformacji nowotworowej skórnych zmian dysplastycznych. Zgłoszony przez dr. J. Stępnia wraz z zespołem do
opatentowania do UP RP (w kwietniu 2018) wynalazek (P.425395), następnie skierowany o ochrony międzynarodowej w
ramach procedury PCT, zawiera komponenty techniczne, które w przypadku udzielania ochrony patentowej, pozwolą
skutecznie zabezpieczyć pierwszeństwo, ale również przyszłą pozycję rynkową rozwiązań opracowanych przez Emitenta w
dłuższej perspektywie czasowej, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału systemu SkinSense™.
Po raz pierwszy w skali światowej, system SkinSense™ oferować będzie obiektywny, wystandaryzowany odczyt wyników
testów z panelami alergenowymi czy haptenowymi, zapisywany zgodnie z komputerowo wyznaczonym indeksem,
skorelowanym z hybrydowym obrazem alergicznego odczynu hipertermicznego i odczynu skórnego.
Przewaga opracowanego przez Emitenta rozwiązania polega na całkowitej zmianie funkcjonalności dotychczas stosowanych
testów skórnych poprzez połączenie ich z w pełni cyfrowym systemem odczytu i oceny parametrycznej w oparciu o nowej
klasy biofizyczne markery termodynamiczne, spełniające wymogi EBM (Evidence-Based-Medicine). Wyeliminowane zostanie
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lub sprowadzone niemal do zera ryzyko błędnego odczytu testu przez lekarza na skutek mylnej interpretacji skórnej
symptomatologii reakcji alergicznej.
System SkinSense™ to rozwiązanie w pełni profesjonalne skierowane do klinik i gabinetów lekarzy specjalistów alergologów,
jak również w dalszej kolejności także do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, pediatrów, a także do specjalistów
z innych dziedzin medycyny stykających się praktycznie z problemem alergii, szczególnie alergii kontaktowych powiązanych
z nowoczesną implantologią, wymagających przed-zabiegowej oceny alergologicznej.
W październiku 2019 r. Spółka z sukcesem zakończyła 2-letni cykl badań klinicznych pt. „IRFAN (InfraRed Imaging of Field of
Allergic reactioNs) - Ocena w warunkach klinicznych wyrobu medycznego InfraScan™ przeznaczonego do nieinwazyjnego
obrazowania medycznego w podczerwieni wyników skórnych testów alergicznych typu punktowego („Prick Tests”) oraz typu
płatkowego („Patch Tests”). Studium walidacyjne, porównawcze, czułości detekcyjnej nowej metody funkcjonalnego
obrazowania termowizyjnego wyników skórnych testów alergicznych, wobec aktualnie obowiązującego referencyjnego
standardu klinicznego stosowanego przy odczycie testów punktowych („Prick Tests”) oraz testów płatkowych („Patch Tests”).”
(Nr. MESX/ISC /09/18), który realizowany był pod kontrolą Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego
Instytutu Medycznego w Warszawie pod kierownictwem Głównego Badacza Pani Prof. dr hab. n. med. Kariny Jahnz-Różyk.
Badania kliniczne wykazały bardzo wysoką zgodność (94%) pomiędzy nową metodą i metodą referencyjną Jednak co jest
kluczowe, uwzględniając te wyniki testów skórnych dla których średnica bąbla w miejscu podania alergenu była nieznaczna
(„clinically non-significant”) tj. nieznaczącą pod względem klinicznym, a z innych badań wynika, że za taki może być uznany
bąbel o średnicy rzędu 3-4 mm (por. Heinzerling, L., Mari, A., Bergmann, K.-C., Bresciani, M., (…), & Haahtela, T. (2013). The
skin
prick
test–European
standards.
Clinical
and
translational
allergy,
3(1),
1–10.
https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-7022-3-3), uzyskano bardzo wysoką predykcję dla sztucznej
inteligencji opisanej klasyczną krzywą stosowaną w ocenie jakości testów medycznych - ROC (Receiver Operating
Characteristic)- która to krzywa ilustruje związek statystyczny pomiędzy czułością i specyficznością badanego testu.
Kluczowym parametrem wynikającym z krzywej ROC jest tzw. wskaźnik AUC (Area Under Curve tj. wielkość pola pod krzywą
ROC, którego wartość zawiera się w przedziale <0; 1>) – z analizy statystycznej materiału uzyskanego z przeprowadzonego
badania klinicznego otrzymano znakomity wynik wskaźnika AUC na poziomie 0.94 ilustrujący trafność wyników dla nowej
metody (im większy wskaźnik AUC, tym jakość predykcji testu jest wyższa).
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Krzywa
ROC
dla
nowej
bez wyników niespecyficznych.

metody

wspartej

Sztuczną

Inteligencją

(siecią

neuronową),

Powierzchnia pod krzywą ROC
Wskaźnik AUC

Błąd stand.

Istotność
asymptotyczna

0,946

0,008

0,000

Przedział ufności (0,95)
dolna granica

górna granica

0,931

0,961

Drugim systemem wdrażanym przez Emitenta jest InfraSkin™ z głowicą
skanującą do obrazowania zmian skórnych podejrzanych o transformacje
nowotworową.
Urządzeniem, które Emitent zamierza wprowadzić na rynek w drugiej kolejności,
lecz nie wcześniej niż po debiucie rynkowym systemu SkinSense™, jest
InfraSkin™ - skaner przeznaczony do obrazowania zmian skórnych podejrzanych
o transformację nowotworową. Jest to urządzenie, które po raz pierwszy będzie
w stanie zaoferować rozszerzoną funkcjonalność dla cyfrowej dermatoskopii
poprzez dołączenie opcji skaningu podejrzanych zmian skórnych w paśmie LWIR
i ich automatyczną klasyfikację i ocenę pod kątem ryzyka wystąpienia obecności
cech wskazujących na rozwój nowotworu.
Podobnie, jak w przypadku instrumentu do obrazowania skórnych testów
alergicznych, system InfraSkin™ będzie udostępniać lekarzowi wykonującemu
badanie, cyfrowy hybrydowy obraz zmiany wraz z wynikami oceny
dermatologicznej w oparciu o biomarkery termodynamiczne. Analiza wykonywana
będzie przez algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, a digitalizacja wyników
i kompatybilność ze standardem DICOM, umożliwi porównania międzyośrodkowe
oraz metaanalizy do celów epidemiologicznych.

Czerniak łac. melanoma malignum
Źródło: U.S. Department of Health and Human
Services, National Cancer Institute
https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?ima
geid=9186

Prezentowane rozwiązanie znajduje się w chwili obecnej w fazie projektu przemysłowego, a w końcu 2020 roku planowane
jest przygotowanie pełnej dokumentacji badań klinicznych z udziałem pacjentów. Ponieważ w założeniach system zapewnia
analogiczne możliwości jak w przypadku dermatoskopii cyfrowej, to oferując dodatkowo istotne rozszerzenie obrazowania o
skaning w paśmie LWIR, już teraz wiadomo, że funkcjonalność systemów diagnostycznych w dermatologii (dermatoskopów)
ulegnie znacznemu wzmocnieniu. Cyfrowy układ skanujący w widmie podczerwieni wraz z oprogramowaniem do
automatycznej oceny parametrycznej ryzyka transformacji nowotworowej w oparciu o nowej klasy biomarkery
termodynamiczne, spełni nie tylko wymogi EBM (Evidence-Based-Medicine), lecz przede wszystkim eliminować będzie w
znaczącym stopniu ryzyko błędnego rozpoznania przez lekarza cech znamion skórnych transformujących w kierunku
nowotworowym. Pozwoli to nadać testom przesiewowym w dermatologii cechy obiektywne i zapewnić większą wiarygodność
(pewność diagnostyczną). Dziedzina onkologii jest jednak bardziej wymagająca w przypadku urządzeń medycznych, dlatego
wprowadzenie na rynek urządzenia InfraSkin™ możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu całej serii walidacyjnych badań
klinicznych z udziałem pacjentów oraz po procesie certyfikacji, który może potrwać dłużej niż w przypadku urządzenia
opracowanego na potrzeby diagnostyki w alergologii.
Należy także podkreślić, że systemy analityczne stosowane w dermatologii pomimo postępu technicznego nie oferują wiele
więcej niż to, co może zapewnić klasyczny dermatoskop cyfrowy, gdyż nie odnoszą się do analizy obiektywnych markerów
procesu nowotworowego lecz stricte do morfologii zmian, a oprogramowanie skoncentrowane jest na analizie obrazów
znamion podejrzanych o transformację nowotworową i operuje takimi samymi kryteriami ABCD, jak lekarz dokonujący oceny
naocznej. W ostatniej dekadzie podejmowano szereg badań mających na celu ocenę nowych technologii do nieinwazyjnego,
wspomaganego komputerowo obrazowania w dermatologii ze szczególnym naciskiem na zastosowania skryningowe
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ułatwiające wczesne diagnozowanie transformujących znamion nowotworowych, w tym szczególnie nad technikami
umożliwiającymi wykrywanie obszarów hiperperfuzyjnych charakteryzujących się specyficznymi sygnaturami
temperaturowymi, co w oczywisty sposób nakierowało badaczy na skaning w podczerwieni wysokiej rozdzielczości.
Najnowsze prace eksperymentalne (m.in. Shazia S., i. in. (2016). Boundary Detection of Skin Cancer Lesions Using Image
Processing; Journ. of Med. Chem. & and Drug Disc.; 2(1).) wskazują na kluczowe znacznie nie tylko aspektów stricte
detekcyjnych, ale również na jakość oprogramowania, bez którego medyczna ocena danych biofizycznych nie jest możliwa.
Opisany dokładnie algorytm Canny'ego-Deriche'a nie był w stanie autonomicznie i dokładnie wykryć granicy podejrzanych
zmian i w konfrontacji z eksperckimi interpretacjami wizualnymi musiał zostać odrzucony w praktyce klinicznej z powodu jego
bardzo nieudanych wyników rozpoznawania zmian zarówno przed rakowych jak i uformowanego raka skóry. Problem z
prawidłowym wykrywaniem granic znamion w przypadku obrazów medycznych jest obecnie jednym z kluczowych, nad którym
trwają wciąż intensywnie prace, a badacze przedstawiają wciąż nowatorskie metody prawidłowej identyfikacji granicy obiektu,
jednak istotny postęp w tej dziedzinie może nastąpić dopiero po szerszym wprowadzeniu metod obrazowania multimodalnego,
hybrydowego z cyfrową syntezą obrazu zmian naskórnych i ich odwzorowania w termogramie na co wskazują m.in. ostatnie
opublikowane wyniki (Premaladha, J., i in. (2015). Normalised Otsu’s Segmentation Algorithm for Melanoma Diagnosis. Ind.
Journal of Science and Technology; 8(22); Nirav Maniar, T. i in. (2015). The effect of using different regions of interest on local
and mean skin temperature, Journ. of Thermal Biology; 49-50.), będące nie tylko prostą kontynuacją wcześniejszych studiów,
także teoretycznych (Deng, Z., Liu, J. (2004). Mathematical modeling of temperature mapping over skin surface and its
implementation in thermal disease diagnostics. Computers in Biology and Medicine, 34(6); Buzug, M. T., Schumann, S.,
Pfaffmann, L., Reinhold, U., & Ruhlmann, J. (2006). Functional Infrared Imaging for Skin-Cancer Screening. Proceedings of
the 28th IEEE EMBS Annual International Conference USA.), ale także pochodną prób szerszego zastosowania termowizji do
oceny skuteczności inwazyjnych terapii onkologicznych (Santa Cruz, G., Bertotti, J., Marin, J., Gonzalez, S., Gossio, S., &
Alvarez, D. (2009). Dynamic infrared imaging of cutaneous melanoma and normal skin in patients treated with BNCT. Applied
Radiation and Isotopes, 67(7-8).).
Emitent podejmując się badań nad instrumentem diagnostycznym do zastosowań w onkologii dermatologicznej, w tym w
szczególności nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które mają być zrealizowane w domenie informatycznej, bierze pod uwagę
statystki dotyczące nowotworów skóry. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych wykrywa się ok. 5,4 miliona nowych
przypadków różnego typów nowotworów skóry, przy tym istotne jest to, że uzyskanie pięcioletniego wskaźnika przeżycia w
przypadku najgroźniejszego czerniaka wykrytego w najwcześniejszych stadiach wynosi około 97% i spada do ok. 14%, jeśli
zostanie on wykryty dopiero w stadium zaawansowanym. Przykład ten ilustruje dobrze, dlaczego system InfraSkin™ jest tak
ważny z punktu widzenia epidemiologii i umieralności z tytułu nowotworów skóry, bowiem wczesne wykrycie może mieć tutaj
ogromny pozytywny wpływ na wyniki skutecznego leczenia (por. Cancer Facts and Figures 2018. American Cancer Society.
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-andfigures/2018/cancer-facts-and-figures-2018.pdf, oraz Guy, G. P., Thomas, C. C., Thompson, T., Watson, M., Massetti, G. M.
& Richardson, L. C. (2015). Vital signs: Melanoma incidence and mortality trends and projections - United States, 1982–2030.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep., 64(21).).
Urządzenie to będzie miało charakter stricte profesjonalny i będzie skierowane w pierwszej kolejności do lekarzy specjalistów
dermatologów i onkologów. Urządzenie to będzie mogło być wykorzystywane także przez lekarzy pierwszego kontaktu, w
szczególności w celu przyspieszenia rozpoznania zmian nowotworowych skóry oraz skierowania do lekarza specjalisty i
uruchomienia procedury leczenia.
Główne rozwiązania sprzętowe są wspólne dla wariantu głowicy SkinSense™ i InfraSkin™ i obejmują złożone metody
kompensacji dryftu temperaturowego matrycy mikrobolometrycznej i stabilizacji temperaturowej jej środowiska pracy,
skojarzone z innowacyjną techniką usuwania niejednorodności odpowiedzi poszczególnych termodetektorów tworzących
macierz matrycy oraz z precyzyjną kalibracją w wąskim zakresie warunków temperaturowych. Rodzi to łącznie istotną
przewagę nad obecnymi na rynku rozwiązaniami konkurencyjnymi. Ponadto rozwinięcie własnego systemu kalibracji
sprzętowej jest unikalne w skali producentów systemów termowizyjnych. Dodatkowym elementem wprowadzającym nowość
do programowania parametrycznego systemów termowizyjnych jest własny model komputerowy pozwalający optymalizować
rozdzielczość geometryczną sytemu (iFOV) i przez to odpowiednio korygować układ optoelektroniczny dający efektywnie
rozdzielczości (w wymiarze liniowym) na poziomie pola skórnego <0,3 mm. Zwiększenie rozdzielczości iFOV systemu
SkinSense™ i InfraSkin o 50% w stosunku do standardowych rozwiązań obecnych na rynku pozwoli wielokrotnie zwiększyć
dystynkcję odwzorowania anomalii przez oprogramowanie zwłaszcza w kontekście analizy termogramu dokonywanej przez
oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję.
Dla linii produktów diagnostycznych, optymalnym modelem, zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym będzie
wdrożenie rynkowe, polegające na przygotowaniu specjalistycznego systemu wraz z konieczną infrastrukturą informatyczną i
skierowanie go do sprzedaży do odbiorców profesjonalnych (klinik, poliklinik, gabinetów lekarskich) w ramach aliansu
strategicznego z obecnymi producentami zestawów do przeprowadzania skórnych testów alergicznych, jako tzw. augmented
systemic solution, (kanał B2B).
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Ponieważ produkt SkinSense™ ma charakter uniwersalny, wraz z postępami w rejestracji geograficznej, konieczne będzie
zwiększanie zaangażowania i/lub samej puli partnerów będących odbiorcami produktu w relacji B2B, dotyczy to nie tylko
dużych koncernów medyczno-farmaceutycznych dostarczających testy alergiczne na rynki światowe, ale także potencjalnie
lokalnych producentów tych testów o zasięgu kontynentalnym czy krajowym.
Taki podejście racjonalizuje wydatki na tworzenie niezależnego kanału dystrybucyjnego, w tym redukuje znaczące koszty
logistyczne i operacyjne, ale także minimalizuje konieczne wydatki promocyjne przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do
istniejących już międzynarodowych kanałów dystrybucji.
W ramach planowania konkurencyjnej strategii rynkowej analizowany jest też model alternatywnej dystrybucji oparty o sieć
agentów – posiadających wyłączność geograficzną i specjalizujących się w dostawie medycznych systemów diagnostycznych
i odczynników (hurtownicy medyczni). Taki model również zakłada transfer kosztów logistycznych poprzez odpowiednie
umowy handlowe i podział marży dystrybucyjnej.
Ponieważ projektowane systemy diagnostyczne nie posiadają bezpośredniej konkurencji, Spółka przeprowadziła analizę
zapotrzebowania na instrumentalną diagnostykę alergologiczna i dermatologiczną z uwzględnieniem istniejącego potencjału
rynku oraz jego rozszerzania o kolejne segmenty użytkowników profesjonalnych takich jak: lekarze rodzinni/lekarze
pierwszego kontaktu, pediatrzy, pulmonolodzy i laryngolodzy. Projektowane systemy diagnostyczne są poddawane badaniom
certyfikacyjnym wymaganym dla wyrobów medycznych.
Face-Cov™
Dotychczas Emitent koncentrował swoje wysiłki wyłącznie na opracowaniu, przygotowaniu i komercjalizacji systemu
SkinSense™ do wspomagania diagnostyki alergii. Termowizyjna technika pomiarowa, która została zastosowana w ww.
systemie ma wiele zastosowań, w tym w medycynie, choć do tej pory nie były to aplikacje powszechnie stosowane.
Zaawansowanie prac nad systemem SkinSense™ oraz pojawienie się pandemii wywołanej koronawirusem SARS-COV2
pozwoliło opracować założenia dla urządzenia, które może być wykorzystywane do monitoringu epidemicznego i wykrywania
u ludzi symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi.
Stało się już faktem, że kamery wyposażone w detektory mikrobolometryczne (niechłodzone detektory promieniowania w
podczerwieni) zaczynają służyć do monitoringu temperatury przemieszczających się osób. Jednakże nie każde urządzenie
wyposażone w detektor mikrobolometryczny, z uwagi na rozdzielczość, zastosowane podzespoły, optykę, możliwość korekcji
wpływu czynników zewnętrznych, itd. może służyć do celów pomiarowych, zwłaszcza do pomiaru temperatury ludzkiego ciała.
Posiadając stosowną wiedzę i doświadczenie w użytkowaniu, konstrukcji oraz zastosowaniu do celów pomiarowych urządzeń
tego typu Emitent postanowił wykorzystać fakt rozwoju rynku kamer termowizyjnych w kierunku zastosowań pomiarowych i
wprowadzić na rynek własną konstrukcję kamery obudowanej w system informatyczny wspomagający i wykorzystujący
zastosowaną technikę pomiarową.
Do niedawna termowizyjna technika pomiarowa zarezerwowana była dla celów militarnych i przemysłowych, zaś jej funkcje
pomiarowe posiadały jedynie niezwykle drogie urządzenia wyposażone w matryce chłodzone. Obecnie funkcje pomiarowe
posiadają także kamery wyposażone w matryce mikrobolometryczne, lecz ich producenci obarczają zastosowanie tych
urządzeń do celów pomiarowych licznymi zastrzeżeniami w użytkowaniu. Nadal kamery termowizyjne, zwłaszcza te
posiadające wysoką jakość detekcyjną, są urządzeniami kosztownymi. W związku z tym, jednym z podstawowych założeń w
procesie komercjalizacji jest potrzeba ich dużej uniwersalności, o czym mogą świadczyć między innymi zakresy pomiarowe
temperatur nierzadko mieszczące się w przedziałach <-100; 500> st. C.
System Face-Cov™ na potrzeby monitoringu epidemicznego został opracowany od podstaw, nie zaś jako modyfikacja
wcześniej istniejącego urządzenia. Takie podejście pozwala na zastosowanie odpowiednich podzespołów, optyki i urządzeń
peryferyjnych systemu, dostosowanych do ściśle określonych zadań i wprawdzie zmniejsza jego uniwersalność, lecz w zamian
daje możliwość uzyskania bardzo wysokiej czułości, powtarzalności, a przede wszystkim metrologicznej dokładności
dokonywanych przez system pomiarów.
System Face-Cov™ został wyposażony w rozwiązanie wspomagane sztuczną inteligencją, umożliwiające jednoczesne
automatyczne wyznaczanie charakterystyk topografii twarzy z termogramów i obrazów VIS o wysokiej rozdzielczości, zarówno
do celów precyzyjnego określenia obszarów pomiarowych, jak również do celów biometrycznych. W dalszej kolejności
prowadzone będą prace nad modułem cyfrowego tagowania zbadanych osób przechodzących przez bramkę skryningową, u
których stwierdzono wynik dodatni badania, w celu wdrożenia skryningowego modelu profilaktyki przeciwepidemicznej
(forward-tracking), jak i w celu późniejszego śledzenia przemieszczenia się osób (backward-tracking) w określonym czasie, w
obrębie monitorowanego obiektu, przy zapewnieniu zgodności projektowanego systemu z wymogami normy ISO/IEC 14443A.
Dla opracowanego urządzenia przyjęto technikę pomiaru w standardzie medycznym, uwzględniając wiedzę o termografii
medycznej, charakterystykę propagacji ciepła z głowy człowieka oraz wpływ temperatury otoczenia na mechanizmy
termoregulacji. Dodatkowa funkcjonalność, jaką jest funkcja biometryczna, predestynuje system do zastosowań w ochronie
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najważniejszych obiektów publicznych, niwelując, dzięki zastosowanym rozwiązaniom sprzętowym i software’owym, istotne
wady obecnie dostępnych systemów (uśrednianie temperatury, mała czułość, duży odsetek pomiarów błędnych).
Celem wprowadzenia systemu Face-Cov™, z punktu widzenia epidemiologii, jest obniżenie kluczowego wskaźnika
rozszerzania się epidemii jakim jest indeks zarażania (wsp. reprodukcji wirusa Ro), który dla koronawirusa SARS-COV2 waha
się w przedziale 2,7-3,1 i w skali tygodniowej powoduje podwojenie się liczby zakażeń. Redukcja tego wskaźnika dzięki
masowej termowizyjnej procedurze skryningowej ma doprowadzić go do poziomu poniżej 1, przy którym można mówić o
wyeliminowaniu progresji wykładniczej i o stopniowym wygaszaniu epidemii. Dlatego podstawowym narzędziem walki z
epidemią jest możliwie wczesna lokalizacja ogniska epidemicznego i jego wygaszanie, a jest to wykonywane przy
wykorzystaniu instrumentów masowego wykrywania symptomów zakażenia i na tej podstawie identyfikacji pacjentów
zarażonych, zanim będą mogli przenieść czynnik zakaźny na inne osoby w swoim otoczeniu. Stąd tak ważne jest pilne
wprowadzenie instrumentów szybkiej kontroli epidemicznej wyposażonych w rozwiązania do identyfikacji biometrycznej
chorych.
W ramach Unii Europejskiej istnieje system wczesnego ostrzegania i reagowania epidemicznego (EWRS), który służy
przekazywaniu na szczeblu Unii ostrzeżeń dotyczących poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, zgodnie z art. 8
Decyzji 1082/2013/UE. Projektowany system Face-Cov™ wpisuje się w funkcjonalność systemu EWRS ze swoimi
możliwościami wczesnego identyfikowania osób zakażonych w skupiskach ludzkich, w każdych warunkach, przy wejściach
do obiektów publicznych, takich jak dworce, lotniska, urzędy itp., włączając w to moduł biometryczny pozwalający na szybkie
reagowanie na przemieszczanie się konkretnych osób zarażonych w przestrzeni publicznej. Rozwiązania działające na
podobnej zasadzie jak Face-Cov™ mają do odegrania krytyczną rolę w procesie wczesnej i szeroko zakrojonej identyfikacji
osób zarażonych w trakcie trwającej pandemii, kiedy wyniki szybkich oznaczeń immunologicznych (IgG, IgM) mogą jeszcze
nie dawać wyników dodatnich, a złożona technika wykonania oraz koszty testów genetycznych powodują, że są one dostępne
w ograniczonej skali.
Face-Cov™ wpisuje się w model frontline-medicine, jako najszybszy, najbardziej wydajny i najtańszy w przeliczeniu na liczbę
zbadanych, system wczesnego ostrzegania i zarazem masowego skryningu na potrzeby kwarantanny. Gdyby systemy tego
typu (o takiej dokładności i możliwościach identyfikacyjnych) były od początku epidemii zainstalowane na chińskich i
europejskich lotniskach, to można zaryzykować stwierdzenie, że nie doszłoby do tak masowego przekraczania granic przez
osoby zarażone. W procesie ograniczania zasięgu epidemii, zwłaszcza w sytuacji, kiedy brak jest skutecznej szczepionki,
kluczowe znaczenie zyskuje łańcuchowa procedura diagnostyczna, pozwalająca wyłapać możliwie wszystkie przypadki osób
zarażonych. Na poszczególne ogniwa tej procedury składają się kolejno wykonywane badania, gdzie każde poprzednie
zwiększa selektywność następnego, prowadząc w konsekwencji do wykrywalności na poziomie bliskim 100% w całej zbadanej
w ten sposób populacji. Przy czym należy zaznaczyć, że żadna z użytych pojedynczo metod, nie zapewnia sama w sobie
takiej skuteczności. Łańcuchowa diagnostyka przesiewowa z wykorzystaniem skryningu termowizyjnego ma szczególne
znaczenie prewencyjne w czasie obecnej, pierwszej fali, ale z całą pewnością będzie stanowiła podstawową tarczę dla
zapobieżenia drugiej fali epidemicznej.
System Face-Cov™, z uwagi na bieżącą potrzebę na rynku oraz możliwości przygotowania jego komercyjnej wersji w krótkim,
12 miesięcznym czasie, ma szansę zostać skomercjalizowany jako pierwszy. Emitent zakłada, że jego pierwsze egzemplarze
zostaną zaoferowane już w przyszłym roku.
Bazy danych obrazów medycznych
Moment rozpoczęcia sprzedaży obu systemów diagnostycznych zarówno SkinSense™ jak i InfraSkin™ spowoduje znaczące
przyspieszenie gromadzenia przez Emitenta bazy danych zawierających dane pochodzące z wykonywanych badań
poddawanych walidacji przez dedykowany system sztucznej inteligencji, działający w chmurze i obsługiwany przez Emitenta.
Tworzące się osobne bazy będą zawierały nie tylko cyfrowe obrazy medyczne, lecz także informacje o wynikach testów/badań
przez co będą stanowiły autonomiczną wartość dodaną do systemu diagnostycznego.
Skatalogowane i przeanalizowane obrazy mają służyć także jako materiał referencyjny i zbór uczący dla systemu sztucznej
inteligencji.
Prawdopodobne jest, że w ciągu pierwszych 3 lat obecności na rynku nowych systemów diagnostycznych zostaną utworzone
największe na świecie repozytoria z obrazami skórnych odczynów alergicznych wraz z rozpoznaniem klinicznym i skojarzonym
hybrydowym obrazem diagnostycznym w podczerwieni, podobnie z obrazami zmian skórnych, znamion transformujących i
nowotworów.
Jakość tej bazy danych, jej rozmiar oraz ogromne możliwości analityczne stanowić będą podstawię do uruchomiania
dodatkowego źródła przychodów Emitenta, jakim będzie dostęp on-line do algorytmów walidacyjnych a w przyszłości także
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komercyjny dostęp do celów naukowych i publikacyjnych. Odpłatność za przeprowadzenie zautomatyzowanej oceny on-line
wyników badań alergicznych czy dermatologicznych będzie powiązana ze wskaźnikiem obciążenia bazy.
Emitent rozważa także odpłatny dostęp do walidacyjnych i analitycznych baz danych dla osób nie będących użytkownikami
systemów SkinSense™ lub InfraSkin™, w tym dla koncernów farmaceutycznych, dla których bazy te mogą okazać się źródłem
cennych informacji medycznych o zasięgu alergii i wielowymiarowych populacyjnych profilach alergenowych.
Podstawowe strumienie planowanych przychodów Emitenta to:
W chwili obecnej Emitent nie osiąga jeszcze przychodów z podstawowej działalności operacyjnej dotyczącej sprzedaży
produktów i usług, o których mowa powyżej. Emitent planuje osiągać przychody z następujących strumieni:
§

sprzedaż systemu Face-Cov™ wraz usługami dodatkowymi, dotyczącymi przetwarzania danych, bądź tworzenia
biometrycznych baz danych na zamówienie,

§

sprzedaż systemu diagnostycznego SkinSense™ i (później) InfraSkin™,

§

usługi informatyczne związane z obsługą bazy danych obrazów diagnostycznych i ich odpłatną walidacją.

4.16.3 ROZWÓJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
Z punktu widzenia oferowanych produktów, przedmiot działalności Emitenta koncentruje się na urządzeniach do celów
cyfrowej diagnostyki medycznej, które z zasady trafiają na rynek globalny. Biorąc pod uwagę obszary medycyny, dla których
Emitent planuje wprowadzić na rynek urządzenia diagnostyczne: epidemiologia, alergologia, onkologia dermatologiczna,
można bezsprzecznie przyjąć założenie, że one także dotyczą rynku globalnego.
W przypadku produktu Face-Cov™ aktualne potrzeby rynkowe związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii
COVID-19 przyczyniają się do tego, iż produkt ten będzie mógł być oferowany nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że urządzenia tego typu są już stosowane w wielu krajach na świecie, w szczególności w krajach
azjatyckich, co może być dla Emitenta źródłem planowania obszarów sprzedaży. W pierwszej jednak kolejności urządzenie
Face-Cov™ oferowane będzie w Europie, a następnie rozpoznawane będę inne obszary dla jego sprzedaży.
Jako że przedmiot działalności Emitenta koncentruje się na procesach diagnostycznych alergii oraz skórnych zmian
nowotworowych, które to zjawiska mają charakter globalny, rynek dla produktów oraz usług, jakie Emitent zamierza
wprowadzić również ma taki charakter. Pierwszy kontakt z rynkiem globalnym Emitent zamierza odbyć w wyniku
przeprowadzenia programu pilotażowego dla urządzenia SkinSense™. Wraz z wpisem na europejską listę wyrobów
medycznych EUDAMED, Emitent zamierza przygotować serię pilotażową urządzeń, które zostałyby przekazane do
użytkowania w uznanych klinikach alergologicznych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Zamierzeniem Emitenta
jest, aby program pilotażowy został przeprowadzony w ciągu 6-9 miesięcy. Dzięki temu programowi Emitent zdoła zrealizować
co najmniej kilka najważniejszych założeń:
•
•
•

Prezentację produktu w środowisku lekarzy specjalistów;
Prezentację niezwykle istotnego wkładu do aktualnie toczącej się debaty w środowisku alergologów na temat
unifikacji podejścia do odczytu skórnych testów alergicznych;
Uzyskanie co najmniej kilkunastu tysięcy odczynów alergicznych zobrazowanych za pomocą urządzenia
SkinSense™ oraz przeanalizowanych przez algorytm. Będzie to podstawowy wkład do uruchomienia usługi
związanej w walidacją wyników skórnych testów alergicznych, których odczyt zostanie wykonany z użyciem
urządzenia SkinSense™.

Wraz z zakończeniem programu pilotażowego Emitent zamierza zaoferować w sprzedaży urządzenia SkinSense™ w Europie,
jednocześnie rozpoczynając proces certyfikacji urządzenia na rynkach azjatyckich. Z uwagi na koszty oraz skomplikowane
procedury biurokratyczne wejście na rynek północnoamerykański planowane jest dopiero po debiucie urządzenia na rynku
azjatyckim.

4.16.4 ZESPÓŁ EMITENTA
Realizacja obecnych i planowanych działań Emitenta wymaga odpowiedniego zespołu merytorycznego oraz technicznego.
Obecnie Emitent dysponuje szerokim potencjałem, w zakresie organizacji prac badawczych oraz analiz i konsultacji, dzięki
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nawiązaniu różnych form współpracy, zarówno bezpośrednio (umowy o pracę, zlecenia, dzieło), jak w ramach realizacji umów
z podwykonawcami naukowymi.

DR JACEK STĘPIEŃ (PHD, ASSIST. PROF., MBA)
Menedżer i naukowiec, autor patentów, ekspert w dziedzinie zastosowania w nieinwazyjnej diagnostyce czynnościowej metod
hybrydowego obrazowania hiperspektralnego opartego o biomarkery termodynamiczne, specjalista w zakresie biofizycznych
właściwości struktur tkankowych (badania eksperymentalne prowadzone wspólnie z Prof. J. Zmywaczykiem, Prof. E.
Stanowskim, Prof. R. Bogusławską-Walecką). Opracowana przez Prof. J. Stępnia z Prof. S. Kłosowiczem (WAT), Prof. J.
Zmywaczykiem (WAT) i prof. E. Stanowskim (WIM) innowacyjna koncepcja łączonej diagnostyki wczesnych stadiów raka
sutka (CBC-PAD Combined_Breast_Cancer_Physiological_&_Anatomical_Diagnostic), pozwala praktycznie wykorzystać
biomarkery termodynamiczne do szybkich testów przesiewowych wykrywających wczesne etapy formowania się struktur
waskularnych w procesie neoangiogenezy towarzyszącej transformacji neoplastycznej. Założyciel i pierwszy prezes giełdowej
spółki Braster SA, oraz autor nieinwazyjnego testu skryningowego do wykrywania zmian kojarzonych z rakiem sutka,
wypełniającego interwał pomiędzy kolejnymi mammografiami i zwiększającego przez to jej selektywność i czułość, pozwalając
na wykrycie aż do 98% przypadków tego nowotworu w grupie kobiet objętych taką skojarzoną trójstopniową procedurą.
Skuteczność metody jest potwierdzona empirycznie.
Od lat 90-tych XX w. związany jest z międzynarodowym doradztwem strategicznym m.in. jako ekspert Word Bank/IFC. W
swojej karierze zawodowej pracował na kierowniczych stanowiskach dla renomowanych światowych firm doradczych i
instytucji finansowych w trakcie globalnych procesów M&A m.in. jako szef Business Development w strukturze CEE PwC w
czasie fuzji Coopers&Lybrand i PriceWaterhouse, jako szef ds. strategii rynkowej podczas fuzji Grupy Creditanstalt z Bank
Austria. Assistant Professor i Visiting Professor. Liczne wystąpienia podczas krajowych i zagranicznych konferencji i
sympozjów naukowych i branżowych poświęconych problematyce zarządzania ryzykiem badań, efektywności kapitału
intelektualnego (w 2004 roku był przewodniczącym European HR Metrics Forum dotyczącego pomiaru efektywności kapitału
ludzkiego) i transferu technologii w ramach projektów B+R. Konsultant platform bio-tech i doradca zarządów wielu spółek
wysokich technologii, łączący umiejętnie zainteresowania praktyką rynkową i zaawansowaną nauką.
Autor unikalnego na skalę światową instrumentalnego rozwiązania do hybrydowego obrazowania hiperspektralnego
medycznego pozwalającego na obiektywizację odczytu wyników skórnych testów alergicznych z bardzo wysoką dokładnością
w oparciu o skaning struktur sub-epidermalnych w widmie LWIR. Posiada też doświadczenie w zarzadzaniu złożonymi
projektami B+R:
- autor wynalazku (zgłoszenie PCT/IB2014/067418) pt. Contact thermo-optical structure and its application for non-invasive
imaging of histamine-induced hyperthermal subcutaneous reaction magnitude in cutaneous allergic reaction, recording device
and method of allergic reaction diagnosis;
- współautor patentu międzynarodowego na rozwiązanie sprzętowe oraz metodę diagnostyczną w onkologii: EP2811896
Device for imaging, recording and saving thermographic image, a system of three liquid crystal matrices used by this device
and its application for the detection of thermal anomalies, and a method of diagnosing of these anomalie;
- współautor patentu US20140037546 Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-crystal mixtures and their
use;
- Stepien J, Stanowski E; Evaluation of early stages of breast cancer on basis of thermodynamic biomarkers, EACE, (12)
2010.

DR INŻ. MARIUSZ KASTEK
Pracownik naukowo-badawczy WAT od 1995 r. Kolejne zajmowane stanowiska to asystent, adiunkt. Zajmuje się problematyką
związaną z wykrywaniem obiektów w zakresie wielowidmowej i hyperspektralnej detekcji zagrożeń, analizą i przetwarzaniem
obrazu termograficznego. Kierował i brał czynny udział w 33. pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych i
projektach celowych. Jest współautorem wielu urządzeń i systemów optoelektronicznych wdrożonych do produkcji w tym:
celownika termowizyjnego (wyróżniony nagrodą przez Ministra Obrony Narodowej), kamery termowizyjnej z detektorem
fotonowym, lornetki obserwacyjno-pomiarowej, kamery termowizyjnej wysokiej rozdzielczości, inteligentnej miny zdalnego
rażenia, czujnika podczerwieni (wyróżniona złotym medalem na 48. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik BRUSSELS Eureka '99 i srebrnym medalem na 51. Międzynarodowej Wystawie IENA '99), precyzyjnego,
wielowidmowego pirometru do pomiaru temperatury powierzchni wody morskiej (wyróżniony srebrnym medalem na
międzynarodowej wystawie wynalazczości Genewa 2002), trójwymiarowego, komputerowego modelu sygnatur termalnych
śmigłowców bojowych, optoelektronicznego systemu wspomagania lądowania samolotów (wyróżniony nagrodą przez Ministra
Obrony Narodowej i Prezesa Urzędu Patentowego RP).
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Opublikował ponad 150 artykułów i referatów konferencyjnych, autor i współautor 4 rozdziałów w książkach, oraz 2 patentów.
Kierował 3 projektami badawczo-rozwojowymi, 12 pracami naukowymi zleconymi przez podmioty gospodarcze, 2 projektami
międzynarodowymi zleconymi przez Europejską Agencję Obrony w tym projektem Active Multispectral Reflection
Fingerprinting of Persistent Chemical Agents AMUFOCAL (A-1152-RT-GP-JIP) związanym z opracowaniem wielowidmowego
systemu wykrywania zagrożeń chemicznych.

PROF. DR. HAB. N. MED. KARINA JAHNZ-RÓŻYK
Powołana przez Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie alergologii. Specjalista chorób
wewnętrznych, chorób płuc, alergologii, immunologii klinicznej. Wieloletni pracownik naukowy, kierownik Zakładu Immunologii
i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Autorka wielu publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym,
promotor 10 prac doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.
W Projekcie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad badaniami klinicznymi z udziałem pacjentów wszystkich generacji
głowicy SkinSense™.

DR HAB. INŻ., PROF. PW ROBERT NOWAK
Od 2017 r. Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania badawcze: stosowanie
algorytmów sztucznej inteligencji oraz algorytmów optymalizacji do obróbki danych w biologii i medycynie, bioinformatykę,
obliczenia molekularne oraz rozwój technik wykorzystywanych podczas projektowania i wytwarzania oprogramowania.
W Projekcie odpowiedzialny za tworzenie i wytrenowanie modeli DL wykrywających zmiany nowotworowe w obrazach,
zaprojektowanie i implementacja architektury sieci neuronowej, nadzór nad pracami związanymi z trenowaniem sieci oraz
implementacji końcowej obróbki danych, optymalizacja hiper-parametrów modelu i algorytmu trenowania, analiza błędów,
konsultacje z lekarzami, w celu zidentyfikowania klasy problematycznych przypadków, poprawa dokładności modelu poprzez
łączenie wielu modeli lub rozszerzania danych podczas inferencji.

MEC. IWONA KACZYŃSKA-STĘPIEŃ
Prezes Zarządu, Radca Prawny.
Licencjonowana radca prawny i menedżerka z doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem prawnym i finansowym zdobytym w
renomowanych kancelariach i instytucjach bankowych (m.in. Grupy Bank Austria-Creditanstalt w Polsce oraz Grupy ING). Ma
ukończoną aplikację sędziowską (Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Warszawie, 1989). Ekspert w dziedzinie
prawa prywatnego (postępowanie cywilne, procedury sądowe). Doświadczenie procesowe (także przed NSA), reprezentacja
w negocjacji porozumień z przedstawicielami największych krajowych i zagranicznych koncernów. Posiada znajomość
procedur prawa cywilnego i administracyjnego, oraz w obsłudze zamówień publicznych (także o wartości > 100 mln PLN).
Przygotowanie menedżerskie uzyskane w pracy w dużych międzynarodowych strukturach (mi.in. dyrektorka dep. prawnego
Banku Austria-Creditanstalt) oraz praktyczne doświadczenie korporacyjne (zasiadała w radach nadzorczych spółek
kapitałowych i wykonywała prawa głosu w czasie walnych zgromadzeń akcjonariuszy w imieniu banków), sprawuje też nadzór
prawny nad funduszami inwestycyjnymi.
Posiada również doświadczenie w skutecznym zarządzaniu złożonymi projektami B+R (m.in. Projekt nr POIR.01.01.01-000162/15 pn. FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej
realizowany w ramach Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

PAN RADOSŁAW SOLAN
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału finansów i bankowości. Posiada licencję Doradcy
Inwestycyjnego nr 172 oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1586.
Karierę zawodową rozpoczął na rynku kapitałowym w 1997 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w
Warszawie S.A., gdzie do 1999 roku był zatrudniony w jako makler-trader obsługujący klientów instytucjonalnych.
Od sierpnia 2000 roku do marca 2004 roku pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. na stanowisku analityka doradcy inwestycyjnego.
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Od kwietnia 2004 roku zatrudniony w Copernicus Capital Partners, gdzie tworzył pierwsze niezależne towarzystwo funduszy
inwestycyjnych - Copernicus Capital TFI S.A., a wraz z jego powołaniem do sierpnia 2008 roku pełnił funkcję wiceprezesa, a
następnie do grudnia 2011 prezesa Towarzystwa.
W latach 2012-2019 pełnił funkcję członka zarządu Querton Capital Partners – spółki doradztwa biznesowego.
Do roku 2018 był członkiem rady nadzorczej Bloober Team S.A. – dewelopera gier na konsole Sony oraz Microsoft.
Poza Emitentem Radosław Solan:
•
•

pełni funkcję Prezesa Zarządu SIC Investment Sp. z o.o. oraz
jest wspólnikiem i pełni funkcję Wiceprezes Zarządu w BDE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

DR HAB. INŻ. PROF. WAT JANUSZ ZMYWACZYK,
Od 2008 r. Profesor WAT. Działalność badawcza w zakresie zagadnień odwrotnych przewodzenia ciepła, złożonej
kondukyjno-radiacyjnej wymiany ciepła, modelowania numerycznego przejść fazowych I-rodzaju, badań eksperymentalnych
właściwości cie PLN o-mechanicznych ciał stałych takich jak: przewodność cie PLN a, dyfuzyjność cie PLN a, ciepło właściwe
i efekty cie PLN e, rozszerzalność cie PLN a, dynamiczne moduły.
W Projekcie odpowiedzialny za doradztwo w zakresie metodyki prowadzenia badań dot. inżynierii termicznej, przepływu ciepła
i stabilizacji termicznej, konsultacje eksperckie w zakresie transferu ciepła na etapie tworzenia modeli głowicy SkinSense™ i
InfraSkin™, prace koncepcyjne nad optymalizacją termiczną modelu głowicy SkinSense™ i InfraSkin™, udział w pracach
projektowych w zakresie opracowania metodologii pracy modeli głowicy SkinSense™ i InfraSkin™.

DR HAB. N. MED., PROF. WUM RYSZARD GALUS
Od 2007 r. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii, nadany przez Centrum Egzaminów Medycznych
w Łodzi w Klinice Dermatologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie i w Klinice Dermatologicznej WUM.
1999 - 2001 staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie
2001 2004 studium doktoranckie, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w
Warszawie
2001 - 2006 wolontariusz w Klinice Dermatologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz w Klinice
Dermatologicznej WIM.
Od 2004 adiunkt w Katedrze Histologii i Embriologii WUM.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny dermatologii.
Jako adiunkt uczestniczy w działalności dydaktycznej Katedry Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Członek komitetu naukowego V Ogólnopolskiej Konferencji Postępów w Badaniach Biomedycznych (2014).
Recenzent pism dermatologicznych posiadających współczynnik oddziaływania (IF): International Journal of Dermatology i
Experimental Dermatology. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Towarzystwa Histochemików i
Cytochemików, Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej.
Najważniejsze projekty naukowo-badawcze:
1. Kierownik grantu: Wpływ statyn na skórę i przydatki skórne, nr rej. WUM 1M15/WB4/07; lata 2007-2008.
2. Opiekun pracy badawczej: Wpływ heterozygotyczności pod względem TSC2 na potencjał proliferacyjny fibroblastów
uzyskanych od pacjentów ze stwardnieniem guzowatym, nr 1M15/NM2/07 – lata 2007-2008.
3. Opiekun pracy badawczej: Rola wybranych czynników zapalnych w patogenezie i rozwoju degeneracji dysków
międzykręgowych człowieka, 1M15/NM5/2010; lata 2010-2011.
4. Opiekun pracy badawczej: Aktywacja szlaków nowotworzenia w guzach typu ependymoma w ośrodkowym układzie
nerwowym, 1M15/NM1/12; lata 2012-2013.

PROF. DR. HAB. N. MED. CEZARY KOWALEWSKI
Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Dermatologicznej I Wydziału Lekarskiego z Odziałem Stomatologicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł profesora uzyskał w 2007 roku. Od 1984 r. zatrudniony na WUM.
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Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Specjalista alergologii, specjalista dermatologii
i wenerologii. Przewodniczący Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Zajmuje się leczeniem i
profilaktyką chorób skóry, chorób alergicznych i chorób przenoszonych drogą płciową.
Profesor Cezary Kowalewski został uhonorowany za wieloletnią działalność medyczną, naukową i charytatywną dla pacjentów
z epidermolysis bullosa (EB) i innymi rzadkimi chorobami skóry. Profesor Kowalewski był pierwszym w Polsce, który utworzył
przychodnię, która obejmowała opiekę prawie wszystkich polskich pacjentów z EB. Jego badania prowadzone w ciągu
ostatnich kilku lat, realizowane przy pomocy grantów Komitetu Badań Naukowych (KBN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSzW) i Narodowego Centrum Nauki (NCN), zaowocowały genetyczną i kliniczną charakterystyką języka
polskiego pacjenci z EB w formie międzynarodowej bazy danych EB.
W 2015 r. Prof. Kowalewski był beneficjentem wielomilionowej dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Programu Strategmed II. Projekt miał na celu stworzenie nowoczesnych opatrunków z wykorzystaniem komórek
macierzystych przeznaczonych do leczenia ran w przebiegu EB. Przez ostatnie dwa lata profesor Kowalewski koordynował
badania kliniczne nad nowymi lekami do stosowania miejscowego w grupie pacjentów z najcięższymi szczepami EB
połączonego i dystroficznego.

4.16.5 SYTUACJA FINANSOWA
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 4 262 883,12 PLN i wzrosły w stosunku do 31 grudnia 2018 roku z
3.544.205,71 PLN. Rok 2019 był piątym rokiem działalności operacyjnej Spółki od chwili jej utworzenia. Aktywa obrotowe na
dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 2.771 746,31 .060,03 PLN i wzrosły z poziomu 1.803.388,44 PLN odnotowanego na
koniec grudnia 2018 r. Na koniec 2019 roku Spółka posiadała krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci gotówki w
wysokości 1.580 539,87 PLN (578.354,73 PLN na koniec grudnia 2018 roku).
W 2019 roku Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku, podobnie Spółka nie posiadała
żadnych zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, lub
zobowiązań pozabilansowych.
Wynik finansowy Spółki netto za rok obrotowy 2019 wykazał stratę w wysokości - 1.206 970,91 PLN (w stosunku do straty w
wysokości - 685.688,64 PLN za rok 2018), która wynika ze skumulowania strat za lata ubiegłe oraz realizowanego na bieżąco
finansowania działalności Spółki, w tym pokrycia podatku VAT, ze środków własnych w okresie prowadzenia prac B+R. Na
koniec grudnia 2019 r. Spółka posiadała kapitał podstawowy w kwocie 1.276.767,00 PLN (wobec kapitału podstawowego w
wysokości 1.136.100,00 PLN na koniec 2018 r.) i kapitał zapasowy w wysokości 3.033.335,50 PLN (wobec kwoty 2.184.000,00
PLN na koniec 2018 r.).
Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku aktywa Spółki wynosiły 7 076 242,35 PLN i znacząco zwiększyły się z w stosunku do
tego samego okresu roku ubiegłego z 3 467 271,57 PLN. Aktywa obrotowe wyniosły 5 825 500,18 PLN (1 949 392,31 PLN w
III kwartale 2019 r.), zaś wartość gotówki na rachunku Spółki wzrosła do 3 958 461,72 PLN w stosunku 764 167,00 PLN w III
kwartale 2019 r. Wzrost wartości aktywów, a w szczególności wzrost wartości gotówki, spowodowane były głównie
przeprowadzeniem emisji akcji serii L.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. uchwałą nr 1/01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku udzieliło Zarządowi
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do dnia 31 grudnia 2020 roku o
kwotę nominalną nie wyższą niż 700.000,00 PLN, w ramach jednego lub kilku emisji akcji na cele inwestycyjne. W lipcu 2020
roku Emitent przeprowadził publiczną emisję 2.750.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, przy cenie
emisyjnej 1,35 PLN, pozyskując 3 712 500,00 PLN.
Na koniec III kwartału 2020 Emitent nie posiadał żadnych zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku, podobnie nie
posiadał żadnych zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez Emitenta gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, lub zobowiązań pozabilansowych.
W trzecim kwartale 2020 Emitent wykazał stratę w wysokości 502 754,48 PLN i była ona wyższa w stosunku do straty z roku
ubiegłego za ten sam okres (291 707,73 PLN). Wyższa strata wynikała głównie z przesunięcia na trzeci kwartał niektórych
kosztów i wydatków z drugiego i pierwszego kwartału, w związku z pandemią covid-19, gdyż poniesienie ich we
wcześniejszych okresach nie było możliwe.
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Na dzień 30 września 2020 roku kapitał własny Emitenta wynosił 4 698 207,32 PLN. Na kwotę tę składały się: 1 551 767,00
PLN kapitału podstawowego, 6 470 835,50 PLN kapitału zapasowego, pomniejszone o 2.391.926,42 PLN straty z lat ubiegłych
oraz 932 468,76 PLN straty bieżącej (890 846,30 w analogicznym okresie 2019 roku).
W grudniu 2019 roku Emitent podpisał umowę z NCBiR o dofinansowanie, w wysokości 11 100 641,00 PLN (z czego
7 092 491 PLN przypada na Emitenta oraz 4 008 150 PLN na Wojskową Akademię Techniczną), na realizację projektu
„FOTONICA (Fully automated OptoelecTronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) - Sztuczna
Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach
medycznych” w ramach I konkursu Ścieżka dla Mazowsza organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną w latach 2020-2022.
W dniu 10 września 2020 r. projekt Emitenta „FACE-COV™ - systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania
miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z
opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego”, na który Emitent złożył
wniosek, w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną, o dofinansowanie w ramach programu „Szybka Ścieżka –
koronawirusy”, został wybrany przez NCBiR do dofinansowania. W dniu 13 listopada 2020 r., pomiędzy Emitentem oraz NCBiR
została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu. Łączna wartość dofinansowania opiewa na 6 948 457 PLN, z czego
3 869 764 PLN przypada na Emitenta oraz 3 088 732 PLN na Wojskową Akademię Techniczną.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek, nie wyemitował żadnych dłużnych papierów wartościowych oraz nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu leasingu
operacyjnego lub finansowego.

4.16.6 OTOCZENIE RYNKOWE EMITENTA
Obszary medycyny, na których Emitent koncentruje swoją działalność

EPIDEMIOLOGIA
Opracowanie systemu Face-Cov™ nie było do niedawna celem Emitenta. Pojawienie się pandemii koronawirusa SARS-COV2
spowodowało, że Emitent uznał, pozyskawszy w ostatnich dwóch latach działalności niezwykle ważne doświadczenia w
zakresie zastosowania kamery termalnej w badaniach medycznych, iż powinien wykorzystać posiadaną wiedzę i
doświadczenie w celu przygotowania produktu, którego rynek właśnie powstaje i zapowiada się, że będzie się dynamicznie
rozwijał, a ponadto wiąże się z podstawowym przedmiotem działalności Emitenta.
Jakkolwiek epidemiologia zajmuje się rozprzestrzenianiem się chorób w populacji ludzkiej i przyczynami, które przyczyniają
się do tego rozprzestrzeniania, to jednym z elementów tej dziedziny medycyny jest także rozpoznawanie i zwalczanie epidemii,
w tym chorób zakaźnych. W tym celu epidemiolodzy posiadają szereg narzędzi i metod badawczych, za pomocą których
identyfikują, opracowują i zwalczają ogniska epidemiczne, w tym możliwości rozprzestrzeniania się chorób poza nie. Na tym
polu Emitent zamierza zaoferować system wspomagający działania epidemiologów, będący jednym z ogniw
epidemiologicznego łańcucha skryningowych procedur diagnostycznych.
Pandemia wywołana koronawirusem SARS-COV2 wg. statystyk WHO na dzień 16.06.2020 r. spowodowała na świecie ponad
8,1 mln zachorowań. W Polsce na dzień przygotowania Dokumentu Informacyjnego było ponad 68 tys. zachorowań, przy
czym łączna liczba wykonanych testów diagnostycznych w kraju przekroczyła ponad 915 tys. (obecnie dziennie wykonuje się
od 16 do 25 tys. testów). Problem stanowi to, że testy in vitro w przypadku zastosowania ich w procedurze skryningowej
obarczone są dużą niepewnością wynikającą z tzw. „paradoksu fałszywie dodatniego wyniku” oraz z faktu, że są skuteczne
dopiero w fazie post-inkubacyjnej.
Metaanaliza danych z Wuhan (Wilson ME, 2020) pokazała wyraźnie, że w próbkach pobranych w ciągu pierwszych 7 dni od
początku choroby, odsetek dodatnich wyników wyniósł 66,7% w przypadku testów rtPCR i tylko 38,3% w przypadku testów
na obecność przeciwciał IgM. W drugim tygodniu choroby wskaźniki dodatnie wynosiły 54,0% dla testu rtPCR i 89,6% dla
testów na obecność przeciwciał.
Z danych WHO z Wuhan zebranych od ponad 56 tys. przypadków (potwierdzonych laboratoryjnie) wynika także, że aż u 88%
chorych wystąpiła gorączka, dlatego tak istotne jest wprowadzenie dodatkowych, lecz precyzyjnych pomiarów
bezkontaktowych (termowizyjnych) redukujących ryzyko braku identyfikacji osób zarażonych do poziomu poniżej 12%.
Wprowadzenie tak, jak w systemie Face-Cov™, dodatkowej opcji identyfikacji biometrycznej oraz tagowania cyfrowego osób

105

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.
z dodatnim wynikiem badania zapewnia natychmiastowe uruchomienie II i ewentualnie III etapu łańcuchowej procedury
diagnostycznej w oparciu o testy IgM i genetyczne rtPCR, oraz odpowiednio kwarantanny i/lub leczenia farmakologicznego.
Tylko system termowizyjny o charakterystyce metrologicznej i z odpowiednim certyfikatami medycznymi spełniający wymogi
normy ISO/IEC 14443A zapewnia wdrożenie szybkiego skryningowego modelu profilaktyki przeciwepidemicznej (forwardtracking) oraz późniejsze prześledzenie przemieszczanie osób (backward-tracking), nawet w okresie ostatnich 48h w obrębie
monitorowanego obiektu, rozwiązując poważny problem związany z faktem, że prawdopodobna zakaźność osób
skąpobjawowych w pierwszej fazie inkubacji choroby, może spowodować powstanie kolejnych fali epidemicznych lub
cykliczne pojawianie się zakażeń tym typem wirusa, co jest krytyczne przy braku skutecznej szczepionki i standardu leczenia
farmakologicznego.

ALERGIA
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), alergia plasuje się na trzecim miejscu na liście najczęściej występujących
chorób przewlekłych i zaliczana jest do tzw. chorób cywilizacyjnych, których zwalczanie stanowi aktualnie międzynarodowy
priorytet zarówno dla instytucji opieki zdrowotnej, jak i dla poszczególnych rządów. WHO wiek XXI określiła wiekiem epidemii
alergii (por. WHO White Book on Allergy, 2011- 2012). Eksperci WHO oceniają, że rocznie przybywa w populacji od 0,5 do
2,5% alergików. Żadna z pozostałych chorób cywilizacyjnych nie ma aż takiego tempa przyrostu.Na początku lat 90 XX w. na
różne typy chorób o podłożu alergicznym chorowało ok 15% populacji, zaś obecnie jest to nawet ok. 50% (za B. Samoliński,.
B. Rogala, „Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe chorób alergicznych”, Alergologia współczesna, (5) 2001).

WHO szacuje, że ponad 300 milionów osób na całym świecie cierpi na najpoważniejszą, jeśli chodzi o skutki zdrowotne i
koszty leczenia postać alergii, czyli na astmę̨ alergiczną, z czego około połowa mieszka w krajach rozwijających się (w tym w
Indiach i Chinach), a do roku 2025 liczba chorych zwiększy się do 400 mln (R. Pawankar, Allergic diseases and asthma: a
global public health concern and a call to action, World Allergy Organ J.; 7(1): 12, 2014).
Już dzisiaj problem alergii jest powszechny, na całym świecie ok. 400 mln osób boryka się z alergicznym nieżytem nosa.
Niepokojące jest to, że wzrost częstości zapadania na choroby alergiczne w krajach wysoko-uprzemysłowionych trwa
nieprzerwanie od ponad 50 lat, przy czym najgorsze jest to, że już teraz, wskaźnik nadwrażliwości na jeden lub więcej
alergenów/haptenów wśród dzieci w wieku szkolnym, zbliża się do ok. 50%. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii
Klinicznej (EAACI) przewiduje, że w ciągu najbliższych 15 lat, więcej niż połowa Europejczyków będzie cierpieć z powodu
jakiegoś rodzaju alergii (WHO - White Book on Allergy 2011-2012. R. Pawankar,. G. W. Canonica, S. T. Holgate, R. F. Lockey;
2012).
Jeśli chodzi o Unię Europejską, to Komisja Europejska uznała, że alergia stanowi obecnie, obok chorób nowotworowych,
najpoważniejszy problem zdrowotny i ocenia, że ma ona już rozmiary pandemii, która w samej tylko Europie dotyka ponad
150 milionów osób, oraz zbieżnie z tendencją ogólnoświatową, już 1 na 3 spośród europejskich dzieci ma alergię. Zdaniem
ekspertów obserwowany w Europie trend w zachorowalności na różne typy alergii uzasadnia twierdzenie, że w perspektywie
nadchodzącej dekady należy spodziewać się, że nie mniej niż 50% wszystkich Europejczyków będzie zgłaszało się do lekarza
z objawami takiej czy innej nadwrażliwości (J. G. de Monchy et al., Allergology in Europe, the blueprint, Allergy, Europ, Journ
on Allegry & Clinic. Immunology, 68 (2013) 1211–1218).
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W Polsce alergia już od kilkunastu lat dotyka ponad 40% populacji (B. Samoliński et al.; "Epidemiology of allergic diseases in
Poland" XXVI Congress of the European Academy and Clinical Immunology; Geteborg; 9-13.06.2007; Allergy 62(83) 2007).
Taki odsetek badanych w ramach programu ECAP miał stwierdzone dodatnie testy na powszechnie występujące alergeny,
a zmiany skórne na tle alergicznym zaobserwowano nawet u 45% Polaków (dane pochodzą z programu ECAP: Epidemiologia
Chorób Alergicznych w Polsce z 2008 roku, obejmującego blisko 23.000 Polaków oraz z wcześniejszych badań w ramach
programu PMSEAD: Polish Multicentre Study of Epidemiology of Allergic Diseases, które objęły ponad 16.000 pacjentów
w latach 1998-1999 por. por. ECAP: http://ecap.pl/pdf/ECAP_wyniki_pl.pdf).
Z badań wynika też, że aż 9 mln Polaków cierpi na katar alergiczny, a ponad 5,5 mln ma objawy astmy, niestety wśród osób
rzeczywiście cierpiących na różne typy alergii, jedynie 30% jest obiektywnie zdiagnozowane za pomocą specjalistycznych
testów i zadaje sobie sprawę̨, co jest źródłem ich choroby, oraz poddaje się systematycznemu leczeniu (B. Samoliński i wsp.
"Epidemiology of allergic diseases in Poland - ECAP study", Allergy 2008; Supp. 88, Vol. 63: 626-62).
Wyniki badań I. Agache i wsp. mówią wręcz, iż w skali UE ocenia się, że dostępność specjalistycznych procedur
diagnostycznych w kierunku potwierdzenia alergii tzw. pierwszego wyboru (uznawanych za tzw. „złoty standard
diagnostyczny”), czyli testów skórnych punktowych typu „Prick Tests” jest niedostateczna i dotyczy zaledwie połowy pacjentów
(ok 57,5% - 59,4%), podobnie i czas jaki upływa od zgłoszenia się pacjenta do lekarza do otrzymania wyniku badania jest zbyt
długi (I. Agache, D. Ryan, M. R. Rodriguez, O. Yusuf, E. Angier, M. Jutel; Allergy management in primary care across European
countries – actual status; Allergy 68 (2013) 836–843).
Metaanalizy wskazują także, że wykonanie skórnych testów alergicznych typu płatkowego („Patch Tests”) u pacjentów z
podejrzeniem alergii kontaktowej, zmniejsza ogólne koszty leczenia i zwiększa odsetek pacjentów, u których możliwe było
postawienie klinicznego rozpoznania (wg. wieloośrodkowych badań amerykańskich) z 69% do 88%, oraz ponad 20-krotnie
skraca czas oczekiwania na ostateczne rozpoznanie przyczyny (śr. ze 175 do 8 dni!) (za: R. Śpiewak: Alergia Kontaktowa –
diagnostyka i postępowanie, Alergia, Astma Immunologia, 12(3), 2007, 109-127).
Jeżeli zastosować podobną miarę dotyczącą skali korzyści, do średnich kosztów pośrednich ponoszonych przez poszczególne
krajowe systemy opieki zdrowotnej z tytułu przewlekłości diagnozowania (i leczenia) innych chorób alergicznych, to nie można
wykluczyć zainteresowania badanym instrumentem SkinSense™ ze strony europejskich państwowych refundatorów
wydatków ponoszonych na szybką, tanią i dokładną diagnostykę chorób alergicznych, co może mieć także potencjalny wpływ
na rekomendacje odnośnie zastosowania nowej procedury automatyzującej odczyt wyników skórnych testów alergicznych w
najbliższej perspektywie.

NOWOTWORY SKÓRY
Z kolei wg WHO choroby nowotworowe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w skali globalnej. Szacuje się, że na całym
świecie 1 na 6 zgonów jest spowodowanych właśnie nowotworem. W statystyce, nowotwory barwnikowe skóry (melanoma)
plasują się na dziewiętnastym miejscu (The Cancer – key facts: WHO Rep. Sept. 2018). Melanoma (czerniak) w swojej
najbardziej inwazyjnej postaci jest najniebezpieczniejszą postacią nowotworu skóry i późno wykryty daje wskaźnik
przeżywalności poniżej 10% (Garbe C et al.; Diagnosis and treatment of melanoma, 2017). Według badań epidemiologicznych
melanoma odpowiada za ok. 90% zgonów z tytułu nowotworów skóry. Częstość występowania tego nowotworu waha się od
10 do 25 nowych przypadków na 100 tys., przy czym w krajach uprzemysłowionych jak USA jest nieco wyższy (do 30
przypadków na 100 tys.), a w Australii, gdzie obserwowana jest najwyższa zapadalność jest to nawet 50-60 przypadków na
100 tys. mieszkańców. W ostatnich dwudziestu latach nastąpił gwałtowny wzrost częstości występowania tego nowotworu, w
tym zwłaszcza w południowych i północnych częściach Europy, ale częstość występowania w wielu innych rozwiniętych
krajach świata także szybko wzrasta z utrzymującym się trendem dodatnim (Eggermont AM, Spatz A, Robert C; Cutaneous
melanoma. Lancet; 383(9919): 2014) powodując także przyrost nakładów ekonomicznych (Whiteman DC, Green AC, Olsen
CM. The growing burden of invasive melanoma: projections of incidence rates and numbers of new cases in six susceptible
populations to 2031. J Invest Dermatol 2016).
Niestety podobnie jak w przypadku screening’owej diagnostyki alergii, także dermatologia nie dysponuje instrumentarium do
szybkiej, nieinwazyjnej i zautomatyzowanej diagnostyki, która opierałaby się na konkretnych, obiektywnych markerach a nie
tylko na doświadczeniu lekarza i zgrupowanej symptomatologii naskórnej. Nie do przecenienia jest zatem podejmowanie prac
badawczych w onkologii dermatologicznej w kierunku poszukiwania nowych markerów oraz rozwiązań instrumentalnych, w
tym w szczególności innowacyjnych metod, które rozwijane są przez Emitenta. Należy podkreślić, że jak to wskazuje statystka
nowotworów skóry, każdego roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych wykrywa się ok. 5,4 miliona nowych przypadków
różnego typu raków skóry, przy tym istotne jest to, że w tym zbiorze uzyskanie pięcioletniego wskaźnika przeżycia w przypadku
najbardziej agresywnego czerniaka wykrytego w jego najwcześniejszych postaciach wynosi około 97% i spada do poniżej
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14% , jeśli zostanie on wykryty dopiero w stadium zaawansowanym. Przykład ten ilustruje dobrze, dlaczego zautomatyzowana
diagnostyka jest tak ważna z punktu widzenia dynamiki i epidemiologii umieralności z tytułu nowotworów skóry, bowiem
wczesne wykrycie może mieć ogromny wpływ na wyniki skutecznego leczenia raka skóry (vide: Cancer Facts and Figures
2018. American Cancer Society; Guy G P, Thomas C C, Thompson T, Watson M, Massetti GM, Richardson LC; Vital signs:
Melanoma incidence and mortality trends and projections - United States, 1982–2030. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.; 64(21),
2015).

4.16.7 CHARAKTERYSTYKA RYNKU DOCELOWEGO
Rynek docelowy potencjalnych odbiorców dla systemów Emitenta jest częścią ogromnego globalnego rynku urządzeń
termowizyjnych określanego mianem rynku obrazowania termalnego lub rynku obrazowania w podczerwieni. Rynek dla
systemów pomiaru temperatury skóry/ciała człowieka dopiero się tworzy, lecz eksperci przewidują, że będzie to najszybciej
rosnąca część rynku kamer termowizyjnych. Rynek tego typu urządzeń jest bardzo hermetyczny i nie pozbawiony
technologicznych barier wejścia. Emitent świadomie i celowo zamierza zawęzić swoją aktywność do wąskiej części tego rynku,
dotyczącej systemów do pomiarów temperatury skóry/ciała człowieka. Tylko takie podejście pozwoli właściwie
scharakteryzować poszczególne elementy tego rynku i obrać skuteczną strategię rozwoju.
O hermetyczności rynku urządzeń termowizyjnych świadczy fakt, iż funkcjonuje na nim kilku dostawców detektorów
termowizyjnych (prawie 90% detektorów pochodzi z USA, Francji, Izraela i Chin) i kilkunastu głównych producentów sprzętu
wykorzystującego te detektory (nawet rynek chiński charakteryzuje się ograniczoną konkurencją w tym zakresie). Konkurencja
odbywa się głównie między nimi, choć biorąc pod uwagę krystalizującą się nową odnogę tego rynku, która dotyczy aktywności
Emitenta, może wyjść poza ów zbiór. Wzrost konkurencji odbędzie się z pojawieniem się nowych podmiotów, które opracują
i będą chciały w krótkim czasie wdrożyć na rynek nowe wyspecjalizowane rozwiązania do bezkontaktowych, zdalnych
pomiarów temperatury skóry/ciała człowieka. W tym aspekcie siła przetargowa nabywców może zostać pominięta, o ile
zmienią się przepisy i wytyczne dotyczące zabezpieczenia i skryningu miejsc publicznych w zakresie epidemiologicznym. W
dużej mierze jednak można upatrywać w krótkim terminie wzrostu cen detektorów mikrobolometrycznych (siła przetargowa
dostawców), gdyż zdolności produkcyjne ich wytwórców są ograniczone, a popyt na nie znacznie wzrośnie zaspakajając
potrzeby już nie tylko dotychczasowych rynków, lecz także nowopowstałego. W długim terminie jednak można spodziewać
się dostosowania się podaży do warunków rynkowych i co najmniej powrotu cen do warunków wyjściowych, a nawet ich
spadku.
Termowizyjna technika pomiarowa ma swoje wady i zalety, lecz niewątpliwą zaletą jest zdalny pomiar temperatury (obiekt
pomiaru może znajdować się nawet kilka metrów od detektora), co znacząco minimalizuje ryzyko kontaktu z obiektem w
przypadku zagrożenia epidemiologicznego. Ta cecha oraz fakt unikalności termowizyjnej techniki pomiarowej powodują, iż
ryzyko pojawienia się groźnych substytutów dla urządzeń termowizyjnych jest niewielkie i raczej związane będzie funkcjami
komplementarnymi niż substytucyjnymi.

RYNEK DLA SYSTEMU FACE-COV™
W 2019 roku rynek kamer termowizyjnych szacowano na ok. 6 mld USD, zaś jego wzrost, jeszcze przed wystąpieniem
globalnej pandemii Covid-19, szacowano średniorocznie na 7%, co dałoby mu wartość w 2026 roku ok. 10 mld USD (Preeti
Wadhwani, Saloni Gankar, Infrared Camera Market Report, Global Market Insights, January 2020; Report ID: GMI397).
Zdecydowany, 67% udział w tym rynku dotyczy rozwiązań opartych o matryce niechłodzone, które stosowane są w
rozwiązaniu Emitenta. Jeśliby zawęzić tę część rynku tylko do zastosowań w obszarze medycyny oraz monitoringu i ochrony
(rynek systemów monitorowania temperatury ciała niewątpliwie będzie częścią tych dwóch obszarów), można by już dziś
szacować jego wartość na ok. 0,4 mld USD. Warto przy tej okazji poczynić ważne zastrzeżenie, że rynek ten nie dotyczy
urządzeń kontaktowych do mierzenia temperatury ciała ludzkiego oraz urządzeń pirometrycznych, które dokonują pomiaru z
niewielkich odległości. Zastosowanie kamer termowizyjnych ma bowiem ważny cel i zarazem zaletę, iż pomiar temperatury
odbywa się z odległości co najmniej 2 m, co ma wpływ na marginalizację kontaktu operatorów z potencjalnym zagrożeniem
epidemicznym.
Proponowany system pomiarowy temperatury ciała – Face-Cov™ - skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które z
uwagi na charakter służby publicznej lub odpowiedzialność za mienie oraz bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, zobligowane są
lub wymaga tego interes organizacji, aby zapewnić identyfikację osób, które mogą stanowić zagrożenie epidemiczne dla
otoczenia. Emitent zidentyfikował dwie grupy potencjalnych odbiorów systemu Face-Cov™, którzy w okresie epidemii
odpowiedzialnie są za bezpieczeństwo ludzi: (i) grupa odbiorców, która zobligowana jest do zapewnienia bezpieczeństwa w
sferze publicznej oraz (ii) grupa odbiorców, którzy z uwagi na interes organizacji odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
obiektów komercyjnych i prywatnych o dużym natężeniu przepływu osób. Odbiorcami systemu Face-Cov™ z pierwszej grupy
mogą być:

108

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.
•

szpitale oraz inne placówki medyczne (z danych GUS na 2018 rok wynika, iż w Polsce znajduje się 949 szpitali, z
czego 91 jednostek działała jako szpitale zakaźne w okresie pandemii - COVID-19 https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali - i te obiekty powinny być bezwzględnie wyposażone w systemy
takie, jak Face-Cov™),

•

urzędy administracji państwowej i samorządowej (szacunkowo w Polsce znajduje się kilkaset obiektów tego typu o
dużym znaczeniu dla administracji),

•

sądy (w Polsce w 2019 roku znajdowało się 18 budynków sądów administracyjnych, w tym budynek Sądu
Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, 318 sądów rejonowych (Rocznik Statystyczny
Rzeczpospolitej Polskiej 2019, GUS), które w wielu przypadkach posiadały więcej, niż jeden budynek,

•

obiekty dużego natężenia ruchu podróżnych: lotniska i dworce kolejowe (kilkadziesiąt obiektów o dużym natężeniu
ruchu, szczególnie w obszarze węzłów komunikacyjnych),

•

obiekty sportowe o dużych widowniach: stadiony, hale sportowe i widowiskowe (kilkadziesiąt największych obiektów
sportowo-widowiskowych),

•

w dalszej kolejności także szkoły i uniwersytety.

Do potencjalnych odbiorców systemu z drugiej grupy można zaliczyć:
•

administrację obiektów biurowych (biorąc pod uwagę jedynie największe 7 aglomeracji w Polsce, w których znajduje
się ok. 200 obiektów biurowych wszystkich klas, Emitent szacuje, że system Face-Cov™ może być zainstalowany,
z uwagi na prestiż rozwiązania oraz jego znaczenie, jedynie w obiektach klasy A i wyższej, których liczebność
stanowi ok. 40% ogółu ww. powierzchni biurowej (https://www.pap.pl/centrum-prasowe/499877%2Crynek-lokalibiurowych-w-7-najwiekszych-aglomeracjach-w-polsce.html),

•

zakłady pracy, w szczególności obiekty produkcyjne (za najważniejsze przedsiębiorstwa, dla których
bezpieczeństwo w zakresie epidemiologicznym powinno mieć znaczenie i w związku z tym mogą stać się
potencjalnymi odbiorcami systemu Face-Cov™, należy uznać 30 przedsiębiorstw z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa
(Dz. U. poz. 95); listę potencjalnych zainteresowanych można rozszerzyć na wszystkie zakłady produkcyjne z
branży spożywczej, a także o zakłady, gdzie występuje duża koncentracja pracowników w miejscu pracy. W
związku z tym, iż takie dane nie są dostępne Emitent sygnalizuje je w charakterystyce rynku docelowego jako sferę
potencjalnych odbiorców, lecz nie uwzględnia jej w potencjale rynkowym,

•

kina i teatry (potencjalnie także te obiekty mogłyby zastosować systemy pomiaru temperatury ciała ludzkiego, lecz
większość kin stanowi integralną część centrów handlowych, o których mowa poniżej, zaś sytuacja finansowa
teatrów jest na tyle chwiejna, że należy oczekiwać, iż tego typu obiekty nie wprowadzą przedmiotowych systemów
dobrowolnie. Należałoby raczej włączyć je do ogólnego systemu tagowania i monitorowania osób w okresie
pandemii, który zakładałby posiadanie osobistych identyfikatorów, w postaci aplikacji telefonicznych, kart
chipowych, itp. rozwiązań).

W potencjale rynku odbiorców dla systemu Face-Cov™ można uwzględnić obiekty scharakteryzowane jako centra handlowe,
których ilość w Polsce, wg raportu Cushman&Wakefield „Polski rynek nieruchomości handlowych w 2019 roku”, przekroczyła
w roku ubiegłym 456. Jest to intuicyjnie dość oczywista grupa docelowa odbiorców dla systemów monitoringu temperatury
ciała, w związku z liczbą przemieszczających się w tych obiektach ludzi. Biorąc pod uwagę brak wytycznych oraz przepisów
nakazujących instalację tego typu rozwiązań w określonych miejscach publicznych, Emitent jest skłonny wyłączyć centra
handlowe z grupy potencjalnych odbiorów dla systemu Face-Cov™, z uwagi na odmienny interes i cel funkcjonowania
obiektów handlowych. Zarządzający centrami handlowymi zawsze będą mieli interes wpuszczenia jak największej ilości
potencjalnych klientów, nie zaś stawiania potencjalnych, nawet racjonalnych obostrzeń. Dopiero uregulowania prawne w tym
zakresie mogłyby znacząco przyczynić się do rozszerzenia rynku dla systemów bezpieczeństwa epidemicznego.
Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz fakt, że każdy z ww. obiektów posiada co najmniej jedno wejście, a w wielu
przypadkach, z uwagi na charakter, przepisy bezpieczeństwa i usytuowanie, obiekty posiadają kilka, a nawet kilkanaście
wejść, całkowity potencjał rynku krajowego można ostrożnie oszacować na 2000-3000 punktów, w których może być
zainstalowany system bezpieczeństwa epidemicznego Face-Cov™.
Emitent uznaje, iż zastosowana technika oraz specyficzne cechy systemu Face-Cov™, odnoszące się do jego certyfikacji
medycznej, umożliwiać będą jego oferowanie także poza granicami Polski. W szczególności dotyczyć to będzie rynków Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, gdzie tworzone są rygorystyczne wytyczne w zakresie specyfikacji technicznej
urządzeń, którymi może być mierzona zdalnie temperatura ciała w przestrzeni publicznej (Enforcement Policy for
Telethermographic Systems During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Public Health Emergency – Guidance for
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Industry and Food and Drug Administration Staff, April 2020; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug
Administration, Center for Devices and Radiological Health (CDRH), Office of Product Evalution and Quality (OPEQ)).

RYNEK WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ALERGOLOGII
Emitent analizując użyteczność urządzenia SkinSense™ postawił na doskonałe dopasowanie produktu do potrzeb
użytkowników docelowych - lekarzy przeprowadzających badania in vivo w kierunku alergii za pomocą testów skórnych.
Wynika ono wprost z dwóch kluczowych cech urządzenia czyniącego go przełomowym:
•
•

najwyższej możliwej dokładności obrazowania hipertermicznego odczynu alergicznego oraz intuicyjnego i łatwego
sposobu przeprowadzania odczytu wyników testu (w czasie krótszym niż 10 sekund pojawia się obraz
termograficzny ogniska alergicznego dla całej serii testów);
zastosowanie do analizy obrazów termograficznych uzyskanych z urządzenia SkinSense™ algorytmu analizującego
parametry biofizycznych markerów termicznych, podpowiadającego lekarzowi poprawne rozpoznanie.

Kombinacja tych dwóch cech powoduje, że instrument SkinSense™ wraz z algorytmem analitycznym tworzą nowatorski
system diagnostyczny, który może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno przez doświadczonych lekarzy specjalistów
alergologów w codziennej praktyce, jak również, co jest przełomową innowacją, przez lekarzy pierwszego kontaktu, którzy
zechcą rozszerzyć swoją ofertę usług medycznych o badania alergii wykonywane na miejscu, a nie poprzez wypisanie zlecenia
na testy.
Z punktu widzenia segmentacji rynkowej nowa metoda oraz związany z nią system adresowane są do dwóch segmentów
odbiorców profesjonalnych:
•
•

rynek pierwotny (primary market) – który stanowią lekarze specjaliści alergolodzy i ośrodki diagnostyczne, dla
których SkinSense™ jest narzędziem codziennego użytku, znacząco automatyzującym i ułatwiającym
dotychczasowa pracę z testami skórnymi typu „Prick Tests” i „Patch Tests”, oraz
rynek wtórny (secondary market) – który stanowią lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni. lekarze pediatrzy
i ośrodki medycyny rodzinnej i ogólnej diagnostyki medycznej dla których SkinSense™ otwiera nową opcję w palecie
świadczonych usług medycznych, umożliwiając wykonywanie testów skórnych in vivo lekarzom nie mającym dotąd
wymaganego doświadczenia w odczycie i interpretacji wyników tego typu prób alergicznych.

Wielkość dostępnego rynku, gotowego na przyjęcie SkinSense™ oszacowana została przez pryzmat wskaźników
zapadalności na różne typy alergii łącznie i wynikającego z nich potencjalnego zapotrzebowania na szeroko dostępną i
obiektywną diagnostykę, estymowanego w oparciu o dane populacyjne z wytypowanych kluczowych krajów
uprzemysłowionych, z uwzględnieniem podziału geograficznego (na podst. Report Population Ref. Bureau, Washington DC,
USA).
W świetle dostępnych statystyk ocenia się, że corocznie w krajach Unii Europejskiej wykonuje się ok. 25 mln testów skórnych
rocznie.
Głównymi odbiorcami profesjonalnymi produktu będą lekarze alergolodzy i dermatolodzy, lecz cechy szczególne produktu
powodują, że w niedalekiej perspektywie odbiorcami docelowymi mogą stać się także implantolodzy stomatologiczni, lekarze
sportowi, lekarze pediatrzy, ale przede wszystkim lekarze rodzinni, którzy będą mogli przeprowadzać diagnostykę alergii
metodą in vivo, jak również docelowo badania skryningowe w kierunku wczesnej diagnostyki raka skóry (melanoma).
Ponieważ urządzenie może mieć zastosowanie zarówno w praktyce klinicznej, jak również w praktyce prywatnej lekarzy
specjalistów, podobnie jak w przypadku innych urządzeń medycznych, jeden lekarz może docelowo pracować na kilku
urządzenia tego typu w zależności od ilości ośrodków, w których prowadzi praktykę.
Rynek docelowy definiowany jest jednakże przez szybko rosnącą liczbę zachorowań na alergie na świecie. Statystyki są
niepokojące. Na przewlekłe choroby alergiczne cierpi ponad 150 mln obywateli UE (populacja UE to ponad 500 mln ludzi), z
których połowa jest źle zdiagnozowana lub źle leczona z powodu braku świadomości i niedoboru specjalistów medycznych. Z
danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowie wynika, że rynek diagnostyczny jest wąskim gardłem dla radzenia sobie
z problemem alergii, która niewątpliwie stała się chorobą cywilizacyjną (WHO White Book on Allergy, 2011).
Kraj

Polska
Australia
Dania
Hiszpania

lekarze
specjaliści
alergolodzy
800
115
24
1250

Populacja
[mln]
38
23
5
46

Zagregowany wskaźnik
występowania alergii w
populacji
35%
30%
30%
22%

ilość pacjentów alergików
przypadających na lekarza
specjalistę
16 625
60 000
62 500
8 096
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Holandia
30
14
25%
Indie
300
1100
30%
Izrael
100
75
15%
Japonia
3000
127
30%
Meksyk
570
103
45%
Portugalia
300
10,7
27%
Filipiny
96
100
25%
Rosja
1700
141
19%
Korea
200
50
32%
Szwecja
100
9,3
27%
Szwajcaria
147
7,8
18%
Taiwan
358
23
40%
Turcja
182
73
15%
Wielka
27
61,7
25%
Brytania
USA
5946
310
25%
*Statystyki z wybranych krajów, które udzieliły informacji WHO na potrzeby w/w raportu.

116 667
1 100 000
112 500
12 700
81 316
9 630
260 417
15 759
80 000
25 110
9 551
25 698
60 165
571 296
13 034

Liczba lekarzy specjalistów w populacji jest i długo będzie niewystarczająca, aby skutecznie diagnozować alergię. Dlatego też
ważne staje się podejście systemowe, które angażowałoby nie tylko lekarzy specjalistów, lecz również lekarzy innych
specjalizacji, którzy mogliby rozpocząć proces diagnostyczny w oparciu o proponowane urządzenie. Umożliwiłoby to lekarzom
specjalistom skupienie się na dalszych fazach diagnostycznych lub w wielu przypadkach na samym procesie leczenia
zdiagnozowanych pacjentów.
W świetle danych epidemiologicznych nt. rosnącej skali zapadalności na choroby o podłożu alergicznym na świecie oraz
uwzględniając wysiłki poszczególnych rządów i WHO zmierzające do ograniczenia zjawiska alergii należy spodziewać się, że
zapotrzebowanie na testy alergiczne będzie stale wzrastać. Uwzględniając specyfikę urządzenia SkinSense™- szybki,
wiarygodny odczyt, digitalizacja wyników i przesyłanie ich drogą elektroniczną oraz możliwość wielowymiarowych porównań
w ramach metaanalizy – z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać akceptacji urządzenia oraz oferowanego systemu
analitycznego przez środowisko medyczne. Sprzyjać będzie temu fakt, iż w procesie przeprowadzonej diagnozy, lekarz nie
musi posiadać specjalistycznej wiedzy alergologicznej. Diagnostykę może prowadzić każdy lekarz, a także przeszkolony
personel medyczny, ponieważ odczyt wyników testów odbywa się całkowicie automatycznie z wykorzystaniem algorytmów
sztucznej inteligencji. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt możliwości prowadzenia zaawansowanych metaanaliz dotyczących
alergii zarówno w ujęciu środowiskowym, geograficznym, populacyjnym, jak i odnośnie jakości stosowanych odczynników do
wywoływania odczynów alergicznych.
Oszacowanie rynku pod kątem zapotrzebowania na przedmiotowe urządzenie jest niezwykle trudne z uwagi na duże
dysproporcje w rozwoju poszczególnych krajów na świecie oraz liczbę lekarzy specjalistów. Przyjmując założenie Światowej
Organizacji Zdrowia, iż zaledwie 50% całej populacji ludności na świecie (7,6 mld) posiada dostęp do specjalistycznej opieki
zdrowotnej w tym również do diagnostyki instrumentalnej (http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/),
uwzględniając dane WHO i medianę z w/w statystyki uczuleń populacyjnych, ponad 1 mld ludzi na świecie mogłaby zostać
poddana diagnostyce alergicznej. Przy ostrożnym założeniu, że połowa pacjentów alergików na świecie jest
niezdiagnozowana (Advocacy Manifesto - Tackling the Allergy Crisis in Europe - Concerted Policy Action Needed, EAACI,
2015), a jeden lekarz może zdiagnozować nawet do 1.000 pacjentów rocznie (przyjmując ok. 5 pacjentów dziennie), przy
czym w początkowym okresie kilku lat jedynie ok. 10% lekarzy podejmie diagnostykę w oparciu o nowoczesne urządzenie,
estymowany popyt na nowe rozwiązanie diagnostyczne wyniesie ok. 20 tys. szt. Estymacja ta nie uwzględnia wprawdzie
wskaźników dotyczących liczby lekarzy specjalistów alergologów, ale jest skorygowana o liczbę ośrodków diagnostycznych z
lekarzami rodzinnymi, w tym lekarzami pediatrami, którzy będą mogli podjąć diagnostykę alergologiczną w kontekście
rosnącego wciąż zapotrzebowania na testy diagnostyczne.
Estymacje populacyjne uwzględniają fakt, że kraje rozwinięte w 2013 roku zamieszkiwało około 1,246 mld ludzi, w tym 16%
w wieku poniżej 15 lat i 17% w wieku powyżej 65 lat, a 76% żyje w miastach. Przyjmując, że minimum 5% całkowitej populacji
powinno być poddane testom alergicznym oraz założenie, że zapadalność osób na choroby alergiczne jest znacznie większe
w krajach rozwiniętych, szacowana liczba osób, która powinna być poddana testom alergicznym wynosi 62 mln. Badanie na
obecność alergii nie jest badaniem jednorazowym i powinno być powtórzone w czasie 12 miesięcy od daty poprzedniego
badania.
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Ze znanych statystyk warto wskazać, że tylko w USA ok. 55% populacji ma pozytywne wyniki testów alergicznych na jeden
lub więcej alergenów. Dla praktyki klinicznej oznacza to konieczność wykonania co najmniej 174 mln testów w skali jednego
roku tylko w USA.
Progresja chorób alergicznych wydaje się trudna do powstrzymania także z powodu ich powiązania z dziedzicznymi
czynnikami genetycznymi, badania populacyjne wskazują, że szacowane ryzyko zachorowania dziecka na alergię, jeśli jedno
z rodziców cierpi już z tego powodu wynosi ok. 33%, a jeśli oboje rodzice - aż 70%.

RYNEK WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA DERMATOLOGII ONKOLOGICZNEJ
Jeśli chodzi o raka skóry tutaj sytuacja jest zbliżona pod względem ogromnych potrzeb na nowoczesną nieinwazyjną
diagnostykę skryningową, gdyż w krajach rozwiniętych, w samych tylko Stanach Zjednoczonych każdego roku notuje się około
5,4 miliona nowych przypadków raka skóry (Cancer Facts and Figures 2018. American Cancer Society.
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-andfigures/2018/cancer-facts-and-figures-2018.pdf; Guy GP, Thomas CC, Thompson T, Watson M, Massetti GM, Richardson LC.
Vital signs: Melanoma incidence and mortality trends and projections—United States, 1982–2030. MMWR Morb Mortal Wkly
Rep.;64(21), 2015), na podobnym poziomie lokuje się zapadalność na tego typu nowotwory w krajach UE, co tworzy ogromny
potencjał diagnostyczny dla nowej metody i samego związanego z nią urządzenia InfraSkin™. Oczekiwanie na pozytywny
odbiór nowej metody zależy w dużym stopniu od skali przeprowadzonych badań klinicznych i opinii środowiska onkologów.
Bezsporne jest to, że w dużym stopniu modelem porównawczym może być rynek nowoczesnych dermatoskopów.
Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie nowotworów skóry, wzrost świadomości pacjentów na temat raka skóry, wzrost inicjatyw
badawczych i cel diagnostyczny jaki jest zmniejszenie częstotliwości niepotrzebnych zabiegów chirurgicznych oraz wysokie
koszty leczenia zaawansowanych stadiów i specjalistycznej koniecznej wówczas ogólnej diagnostyki obrazowej za pomocą
PET i MRI, bardzo ważne jest stałe rozwijanie technik precyzyjnej diagnostyki nieinwazyjnej, a także na obecnym etapie
dermatoskopów. Według danych WHO liczba nowych przypadków zachorowań na raka skóry powinna wzrosnąć o około 70%
w ciągu następnych dwóch dekad. Rozwój technologii takich jak skaning w podczerwieni obok techniki dermatoskopowej do
rozpoznawania czerniaka e przyczyni się do dynamicznego wzrostu rynku tego typu instrumentów medycznych. Główni
gracze działający na globalnym rynku dermatoskopu to FotoFinder Systems GmbH, Optilia Instruments AB, Dino-Lite, 3Gen,
Rudolf Riester GmbH, NIDEK CO., LTD., ILLUCO Corporation Ltd., KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG oraz Canfield
Scientific Inc.
W ciągu ostatniej dekady globalny rynek dermatoskopów rozwijał się płynnie ze średnią stopą wzrostu wynoszącą 10%. W
2016 r. całkowita podaż dermatoskopów wynosiła prawie 91 tys. sztuk, przy certyfikowanej produkcji najwyższej jakości 81,1
tys. sztuk (Report: Global Dermatoscope Market 2018 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2023,
WiseGuyReports)
Zatem można, opierając się powyższych ocenach rynkowych przyjąć, że poziom saturacji rynku dla nowej metody i
instrumentu InfraSkin™ powinien sięgnąć w pierwszych 2 latach ok. 10% całkowitej pojemności rynku co daje ok 8-10 tys.
sztuk, nie jest to zły wskaźnik rynnowy, pamiętając, że pięcioletni wskaźnik przeżycia w przypadku czerniaka wykrytego w
jego najwcześniejszych stadiach wynosi około 97%, a spada do około 14%, jeśli zostanie wykryty w stadium inwazyjnym.
Wczesne wykrycie instrumentalne może mieć ogromny wpływ na obniżenie wskaźnika umieralności z tytułu raka skóry dzięki
nowej metodzie diagnostycznej.

4.16.8 REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Spółka do chwili publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego otrzymała dwie dotacje w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjny Rozwój, z przeznaczeniem na prace badawcze oraz przeprowadzenie procedury ochrony patentowej wynalazku.
W ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR Spółka zrealizowała projekt „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w
podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej” nr POIR.01.01.01-00-0162/15, w ramach którego zrealizowała badania
przemysłowe i prace rozwojowe o wartości 3,02 mln PLN przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 2,39 mln PLN. 24
lipca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dokonało ostatecznego rozliczenia dotacji na projekt Emitenta nr
POIR.01.01.01-00-0162/15 pn. „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi
alergicznej” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i wypłaciło kwotę 398 212,65 PLN, jako płatność końcową.
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Prowadzone prace B+R obejmowały dwa kluczowe moduły badań przemysłowych: pierwszy dotyczył zagadnień stricte
inżynierskich nakierowanych na opracowanie rozwiązań dla hybrydowej głowicy termodetekcyjnej oraz na miniaturyzację
układów elektronicznych sterujących, a także rozwijanie systemu sztucznej inteligencji do automatycznej analizy obrazów
termograficznych przez zespół naukowców z Zakładu Sztucznej Inteligencji z Politechniki Warszawskiej pod kier. Prof. Roberta
Nowaka, oraz na wytworzenie specjalistycznego oprogramowania do akwizycji i analizy termowizyjnej w tym celu nawiązano
współpracę z inż. Jackiem Pawełczykiem z Autothermal Sp. z o.o.. W wyniku tych prac w 2018 r. powstało dedykowane
oprogramowanie SenseBatch™. W 2018 r. Spółka zakończyła także z sukcesem pierwszy etap badań z udziałem pacjentów,
realizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym, pod kierunkiem Prof. K. Jahnz-Różyk, które pozwoliły ocenić kluczowe
parametry czułości i specyficzności detekcyjnej nowej metody odczytu wyników testów skórnych, uzyskano bardzo dobre
wyniki opisane przez krzywą ROC dla predyktora na poziomie 0,94 (dla metody oceny hybrydowej).
Emitent otrzymał także dotację dotyczącą uzyskania ochrony patentowej w Poddziałaniu 2.3.4 PO IR w ramach realizacji
projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej 1 wynalazku w obszarze MEdTech”, nr POIR.02.03.04-14-0005/18.
W ramach projektu do k. 2021 Spółka dysponuje dotacją w wysokości 196 550 PLN na przeprowadzenie międzynarodowej
procedury patentowej (opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika
obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku; pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia
przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym,
regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; pokrycie kosztów zakupu analiz i
ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania,
w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji
oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą
obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę; pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,
określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych
zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu
oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych). Szczegółowe warunki dotacji określa umowa o
dofinansowanie dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem:
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/1/Za.-nr-4-do-RK-Wzr-umowy-o-dofinansowanie-projektu_12019_20190131.doc
Ponadto konsorcjum Emitenta i Wojskowej Akademii Technicznej przyznano dotację w wysokości 11 100 641 PLN (z czego
7 092 491 PLN przypada na Emitenta oraz 4 008 150 PLN na Wojskową Akademię Techniczną) na realizację projektu
„FOTONICA (Fully automated OptoelecTronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) - Sztuczna
Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach
medycznych” w ramach I konkursu Ścieżka dla Mazowsza organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną w latach 2020-2022. Umowa o dofinansowanie
została podpisana w dn. 5 grudnia 2019 r. Dotacja jest przeznaczona na przeprowadzenie badań przemysłowych,
eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych wg budżetu stanowiącego część wniosku o
dofinansowanie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup części i podzespołów, usługi zewnętrzne, w tym usługi
badawcze i projektowe, pokrycie kosztów środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu oraz usług prawnych i
certyfikatów niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia. Warunki dotacji określa umowa o dofinansowanie dostępna na
stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod linkiem:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Krajowe/SdMazowsza/Umowa_o_dofinansowanie_SdM_-_konsorcjum.pdf
W dniu 5 czerwca 2020 r. Emitent złożył w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną wniosek o dotację w wysokości 7,3
mln PLN na realizację projektu: „FACE-COV™ - systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc
publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia z użyciem sztucznej inteligencji i opcją identyfikacji
biometrycznej osób potencjalnie zakażonych koronawirusem SARS-COV2 poprzez eksport danych do zewnętrznych
systemów nadzoru epidemicznego oraz tagowanie cyfrowe” w ramach konkursu „Szybka Ścieżka – koronawirusy”,
organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 13 listopada
2020 r. Łączna wartość przyznanego dofinansowania opiewa na 6 948 457 PLN, z czego 3 869 764 PLN przypada na
Emitenta oraz 3 088 732 PLN na Wojskową Akademię Techniczną.

4.16.9 ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH ORAZ INFORMACJĄ
W związku z gromadzeniem danych przez Emitenta, w tym danych wrażliwych, kluczowym celem zarządzania informacją w
działalności Emitenta jest bezpieczeństwo danych, ich spójność i jakość, spełnianie wymogów prawnych związanych z

113

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.
przetwarzaniem danych o zdrowiu oraz wykorzystanie pozyskiwanych danych o charakterze Big Data do cyklicznego
ulepszania produktów, w szczególności algorytmów sieci neuronowych analizujących dane źródłowe i stawiających
rozpoznanie medyczne. Do chwili publikacji Dokumentu Informacyjnego Emitent w ramach realizowanych prac badawczych
pozyskał kilka tysięcy pomiarów ze zobrazowanych i przeanalizowanych wyników skórnych testów alergicznych, zaś w ramach
planowanych prac badawczych zbiór ten będzie zwielokrotniony.
Zastosowana architektura eliminująca duplikację danych, struktura baz danych (w tym rozdzielenie danych personalnych od
danych medycznych) jest nastawiona na standaryzację informacji oraz ograniczanie błędów. Szczególnie monitorowany jest
proces obsługi błędnych danych, dla którego planowane są okresowe audyty w celu uszczelnienia architektury systemu.
Docelowe rozwiązanie gromadzenia i przetwarzania bazy danych obejmuje całą drogę danych od systemów źródłowych
obsługujących urządzenia użytkowników końcowych poprzez warstwę ETL do hurtowni danych i pokrywa pełny obszar
rozwiązania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, anonimizacji, przetwarzania i udostępniania danych.

4.17 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
Emitent prowadzi własną działalność́ badawczo-rozwojową w oparciu o powierzchnię i zaplecze laboratoryjne wyposażone
w wymaganą aparaturę̨ badawczą na podstawie umów zawartych z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką
Warszawską oraz Wojskowym Instytutem Medycznym. Pomieszczenia laboratoryjne oraz ich wyposażenie spełniają
najwyższe standardy wymagane przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze działalności Emitenta.
Współpraca z wyspecjalizowanymi ośrodkami naukowymi i badawczymi przyczyniają się do tego, iż w procesie badawczorozwojowym głównie wykorzystywane są pomieszczenia i sprzęt partnerów. W związku z tym Emitent dokonuje tylko
niezbędnych i bardzo specjalistycznych zakupów dotyczących jednostkowych egzemplarzy sprzętu informatycznego oraz
akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności. W okresie sprawozdawczym
i do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie realizował inwestycji przekraczających wartość
10% kapitałów własnych Spółki.
NAKŁADY INWESTYCYJNE (w tys. PLN )

01.01.-31.12.2019 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

352,9

Na aktywa finansowe

0,0

W 2019 roku wydatki związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
wyniosły 352,9 tys. zł. Na wydatki dotyczące aktywów niematerialnych składają się koszty związane z realizacją projektu
wytworzenia skanera optycznego w wysokości 268,7 tys. PLN oraz koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej w
wysokości 84,2 tys. zł. Jednocześnie Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe w postaci komputera oraz telefonów.
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4.18 OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA
ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO
WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ASO – W PRZYPADKU
EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Prace jakie dotychczas wykonał zespół Emitenta nad wprowadzeniem na rynek systemu SkinSense™ do wspomagania
diagnostyki alergii pozwoliły na pozyskanie stosownej wiedzy i doświadczenia w konstrukcji, użytkowaniu i opracowywaniu
pomiarów z wykorzystaniem dedykowanych systemów termowizyjnych. Zebrane doświadczenia pozwoliły przede wszystkim
zrozumieć ważną relację, jaka charakteryzuje urządzenia termowizyjne, mianowicie im większa jest ich uniwersalność, tym
mniejsza jest ich przydatność do celów pomiarowych. Relacja ta jest zaś w każdym przypadku prawdziwa, jeśli chodzi o
pomiary precyzyjne w wąskich zakresach temperatur. Dlatego celem Emitenta jest wytwarzanie wysoce wyspecjalizowanych
urządzeń pomiarowych, mogących być przedmiotem certyfikacji medycznej, których konstrukcja sprawia, że są dedykowane
do ściśle określonych zadań i w związku z tym oferują najwyższą czułość, powtarzalność i metrologiczną dokładność
wykonywanych pomiarów.
Z racji gotowości technologicznej oraz rosnącego popytu rynkowego pierwszym produktem, który może zostać wprowadzony
na rynek jest system Face-Cov™. Jego komercjalizacja może zacząć się już w przyszłym roku, choć wiele zależy od
postpandemicznych regulacji prawnych, których brak powoduje chaotyczny rozwój rynku tego typu urządzeń i sprzyja
rozprzestrzenianiu się niewiarygodnych informacji dotyczących niektórych zastosowań istniejących urządzeń termowizyjnych.
Emitent kontynuuje prace nad systemem SkinSense™, który znajduje się w fazie rejestracji wyrobu medycznego. Emitent ma
ambicje stworzyć uniwersalny globalnie i klinicznie akceptowalny model dla ścieżki różnicowania chorób alergicznych przy
wykorzystaniu najbardziej obecnie efektywnych i specyficznych testów czynnościowych w postaci skórnych testów
prowokacyjnych. System SkinSense™ dedykowany jest do ich szybkiego odczytu, automatyzacji interpretacji i może być
zastosowany poza gabinetami lekarzy specjalistów. Rejestracja wyrobu medycznego umożliwi przeprowadzenie w 2021 roku
programu pilotażowego, a w jego końcu rozpoczęcie działań sprzedażowych.
Działania dotyczące rozwoju systemu InfraSkin™, w tym przygotowanie badań klinicznych, będą miały miejsce nie wcześniej
niż po wdrożeniu do sprzedaży systemu SkinSense™.
Zarząd Emitenta wyznacza sobie trzy główne cele strategiczne:
§

Strategiczny cel rynkowy - uzyskanie statusu specjalistycznej firmy w dziedzinie dedykowanych systemów i
urządzeń diagnostycznych wykorzystujących obrazowanie w podczerwieni oraz lidera w dziedzinie produkcji
urządzeń do automatyzacji, obiektywnego odczytu skórnych testów alergicznych i zautomatyzowanej diagnostyki
alergii metodą testów prowokacyjnych in vivo w wyniku dotarcia do możliwie wszystkich segmentów użytkowników
docelowych skórnych testów alergicznych - zarówno do lekarzy specjalistów alergologów, jak i lekarzy nie
alergologów.

§

Strategiczny cel marketingowy - osiągnięcie pozycji rozpoznawalnego na całym świecie promotora i inicjatora
zunifikowanej globalnie, nowej metodologii odczytu skórnych testów alergicznych na bazie biofizycznych markerów
termicznych oraz jednej z najbardziej wartościowych spółek z branży bio-medycznej w Polsce, wykorzystującej
wysoką technologię oraz sztuczną inteligencję do budowy dedykowanych systemów i urządzeń diagnostycznych
wykorzystujących w obrazowanie w podczerwieni.

§

Strategiczny cel finansowy – szybkie wdrożenie do sprzedaży na terenie Polski i Europy referencyjnego systemu
Face-Cov™, przychody z którego zapewnią samowystarczalność finansową Spółki oraz stworzenie, mającej zasięg
globalny, skojarzonej sieci dystrybucji dla urządzeń SkinSense™ za pośrednictwem kanałów dystrybucji
dostawców/producentów skórnych testów alergicznych i/lub producentów wyrobów medycznych, poprzez
długoterminowe umowy i porozumienia handlowe, wynikiem czego nastąpi wzrost wartość akcji Emitenta.

Wskazane wyżej cele strategiczne obejmują perspektywy i prognozy w trzech okresach: krótkoterminowym – perspektywa do
1 roku, średnioterminowym – perspektywa 2 lat, oraz długoterminowym – perspektywa powyżej 2 lat.
Perspektywa długoterminowa została przygotowana przy założeniach, na które może wpłynąć w przyszłości wiele czynników
zależnych, jak i niezależnych od Spółki, co z kolei obciąża długoterminową prognozę istotnym ryzkiem. Jednakże
przedstawienie celów długoterminowych daje wyobrażenie o skali i kompleksowości wypracowanej strategii, a także o
najważniejszych determinantach wartości dla akcjonariuszy, na które Zarząd Spółki chce sobie zapewnić wpływ w przyszłości.
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Ponadto Zarząd Emitenta rozpoznaje dodatkowe dwa istotne obszary, mające wpływ na zdolność realizacji strategii, wobec
których niezbędne jest przyjęcie określonych działań strategicznych:
§

Strategia w zakresie marketingu medycznego – przeprowadzenie programu pilotażowego systemu SkinSense™ i
doprowadzenie do akceptacji przez środowisko medyczne nowej metody automatycznego odczytu wyników
skórnych testów alergicznych, a następnie do globalnej unifikacji metodologii ich odczytu.

•

Strategia w zakresie konkurencji – dla systemu Face-Cov™ - przygotowanie referencyjnego systemu do wykrywania
symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, popartego certyfikacją medyczną i spełniającego
normy IEC oraz FDA; dla systemu SkinSense™ - umocnienie pozycji rynkowej skórnych testów alergicznych w
stosunku do immuno-testów in vitro oraz zapewnienie sobie współpracy na bazie wspólnej płaszczyzny interesów z
producentami urządzeń konkurencyjnych, jeśli tacy się pojawią.

DZIAŁANIA EMITENTA W ZAKRESIE OSIĄGANIA GŁÓWNYCH CELÓW STRATEGICZNYCH
Emitent, jako mała firma, dopiero wchodząca na specyficzny rynek, jakim jest rynek urządzeń do obrazowania w podczerwieni
przyjął strategię produktową opartą o dywersyfikację:
•

zidentyfikowany został nowy rynek, jako część dotychczas istniejącego – nowość rynku polega na tym, że
dotychczas produkowane kamery uznawane były za mało przydatne do celów pomiarowych, z uwagi na ich dużą
uniwersalność i przez to małą skuteczność w dokładności pomiarów temperatury skóry/ciała człowieka.

•

Zidentyfikowano nowy rodzaj produktu - odpowiednio zaprojektowane i wyposażone kamery ze stosownym
oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi takimi jak CDC (ciało doskonale czarne) mogą sprostać
wymaganiom stawianym kamerom podczas pomiarów temperatury skóry/ciała człowieka, lecz ich specjalizacja
spowoduje, że mają ograniczone zastosowanie do innych celów.

W przeciwieństwie do systemu SkinSense™, system Face-Cov™ będzie jednym z wielu produktów funkcjonujących na rynku
obrazowania w podczerwieni. W większości przypadków są to jednak produkty charakteryzujące się dużą uniwersalnością i
przez to brakiem możliwości zastosowania do celów metrologicznych. Szczególnie zaś w zastosowaniach medycznych
urządzenia te muszą spełniać ściśle określone normy, jak również ich użycie powinno zachowywać określony reżim. Celem
strategicznym Emitenta jest wprowadzenie na rynek takiego urządzenia, które z uwagi na jakość dokonywanych pomiarów
(stabilność, powtarzalność, dokładność) będzie urządzeniem referencyjnym dla urządzeń konkurencji. Wiąże się to ze
strategią walki z konkurencją poprzez jakość funkcjonowania urządzenia oraz intuicyjność oprogramowania, nie zaś poprzez
cenę, design, czy inne mniej istotne cechy. Rynek zastosowań dla systemu Face-Cov™ jest ściśle określony, wiąże się tylko
i wyłącznie z pomiarem temperatury w monitoringu epidemicznym i wykrywaniem u ludzi symptomów temperaturowych
zarażenia czynnikami infekcyjnymi. Urządzenia tego typu cechować powinna wysoka specjalizacja, bardzo wąski zakres
pomiaru temperatury, zdolność do korekcji wpływu czynników zewnętrznych na jakość pomiarów, a także możliwość szybkiej
rekalibracji. Tylko takie urządzenia będą dla wykorzystujących je służb i operatorów wiarygodne, a na ich podstawie będą
mogły być podejmowane określone decyzje, w tym te mogące mieć określone skutki prawne.
W związku ze ścisłą specjalizacją systemu Face-Cov™, jego użyteczność jest ograniczona do ww. celów dla podmiotów, które
z uwagi na charakter służby publicznej lub odpowiedzialność za mienie oraz bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, zobligowane są
lub wymaga tego interes organizacji, aby zapewnić identyfikację osób, które mogą stanowić zagrożenie epidemiczne dla
otoczenia. Sprzedaż krajowa do podmiotów publicznych realizowana będzie w przetargach publicznych, zaś w przypadku
podmiotów prywatnych Emitent zakłada współpracę z jedną wyspecjalizowaną firmą inżynieryjno-handlową w zakresie
urządzeń do monitoringu i zabezpieczenia mienia.
Oferta poza granicami kraju zakłada współpracę z jednym generalnym dystrybutorem na dany kraj oraz wspieranie sieci
dystrybucji przez system szkoleń i prezentacji istniejących rozwiązań.
SkinSense™ plasuje się na globalnym rynku medycznych nieinwazyjnych instrumentów diagnostycznych powiązanych ze
skórnymi testami alergicznymi.
Dostarcza unikalnego w skali światowej, skutecznego rozwiązania krytycznego problemu z obiektywną oceną wyniku skórnych
testów alergicznych, pozwalającego w zastosowaniu klinicznym pozwalającego na:
•
•
•
•
•

automatyzację diagnostyki alergii,
szybką i obiektywną ocenę wyników prowokacyjnych testów skórnych,
radykalne uproszczenie procedury obejmującej złoty standard kliniczny w diagnostyce alergii,
znaczące przyspieszenie całego procesu diagnostycznego i obniżkę jego kosztów,
poszerzenie zakresu placówek/lekarzy wykonujących skórne testy alergiczne,
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•

zwiększenie sprzedaży leków anty-alergicznych na skutek precyzyjnej diagnozy alergii.

Dostęp bezpośredni z produktem do lekarzy będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych przedstawicieli
i/lub bezpośrednio przez aktualnych dostawców/producentów zestawów do wykonywania skórnych testów alergicznych.
Jednym z elementów strategicznej polityki sprzedaży produktów Emitenta jest osiąganie przewagi konkurencyjnej przez
synergię biznesową, synergię w ramach kanału dystrybucji i dostarczanie wartości dodanej aktualnym światowym liderom –
dostawcom/producentom skórnych testów alergicznych.
Politykę sprzedaży pośredniej w układzie B2B (poprzez dostawców/producentów testów skórnych) uzasadnia relatywnie
wysoki koszt budowy autonomicznego kanału dystrybucyjnego z własnym zapleczem logistycznym i wsparciem
marketingowym sprzedaży detalicznej, ale przede wszystkim konieczność biznesowa ustalenia na wysokim poziomie,
powiązania interesów Spółki z wiodącymi producentami testów, po to, aby cena detaliczna urządzenia SkinSense™ użytego
do badań alergii, na danym rynku nie przekroczyła poziomu powodującego inkrementalny wzrost kosztu całego badania
alergicznego, czyniąc go niekonkurencyjnym wobec alternatywnych testów in vitro z krwi pacjenta na obecność IgE. Przy
czym długofalowa polityka Spółki zakłada, współpracę z producentami skórnych testów alergicznych i akcesoriów
(nakłuwaczy, alergenów itp.) w celu skłonienia ich do działań na rzecz globalnej unifikacji standardu klinicznego wykonywania
skórnych testów alergicznych, z uwzględnieniem nowej generacji narzędzia, ale także nowych narzędzi aplikacji alergenów i
skróconej procedury badania. Już wstępne rozeznanie rynku wyrobów medycznych dla alergologii pokazuje, że nie tylko samo
urządzenie SkinSense™ może być przełomowe, ale wraz z jego wejściem do użytku znacząco może się zmienić sposób
aplikacji alergenów w procesie wykonywania testów, w celu przyspieszenia całej procedury.
Z uwagi na trudne do przewidzenia warunki rynkowe w długim terminie Emitent przedstawi poniżej założenia dotyczące działań
operacyjnych i inwestycyjnych w krótkim i średnim terminie.

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE
W końcu 2019 roku Emitent zakończył badania przemysłowe z udziałem pacjentów nad potwierdzeniem nowej metody odczytu
skórnych testów alergicznych z użyciem prototypowego urządzenia SkinSense™. Raport z badania został przekazany do
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do komisji bioetycznej
Wojskowego Instytutu Medycznego w lutym 2020 roku. W ciągu kolejnych 12 miesięcy Emitent zamierza opublikować w co
najmniej jednym czasopiśmie naukowym artykuł na temat wyników przeprowadzonych prac badawczych z wnioskami
dotyczącymi potencjału zastosowanej metody badawczej.
W związku z zamknięciem placówek urzędowych oraz zdalną pracą spowodowanymi pandemią koronawirusa SARS-COV2
Emitent zamierza przeprowadzić certyfikację oraz rejestrację I generacji urządzenia SkinSense™ do końca roku 2020 roku.
Pozwoli to na przygotowanie i wdrożenie do realizacji krajowego programu pilotażowego w oparciu o dwie/trzy placówki
diagnostyki i leczenia alergii. Owe placówki Emitent zamierza wyposażyć w urządzenia SkinSense™ w I połowie 2021 roku.

DZIAŁANIA ŚREDNIOTERMINOWE
W perspektywie najbliższych 24 miesięcy Emitent zamierza:
•
•
•
•

uzupełnić ergonomię urządzenia w oparciu o rozwiązania mechatroniczne;
przygotować ostateczną wersję projektu wzornicznego;
wyprodukować próbną serię urządzeń II generacji na potrzeby walidacyjnych badań klinicznych niezbędnych do
uzyskania certyfikatu CE dla wyrobów medycznych oraz badań certyfikacyjnych w zakresie biokompatybilności
obudowy oraz kompatybilności elektromagnetycznej podzespołów elektronicznych.
dokonać zgłoszenia urządzenia II generacji do EUDAMED (European Database on Medical Devices) – europejska
lista wyrobów medycznych.

Wraz z uzyskaniem wpisu do EUDAMED Emitent zamierza przystąpić do wyprodukowana serii pilotażowej urządzeń (10-20
egzemplarzy), która posłuży do przeprowadzenia europejskiego programu pilotażowego w wybranych krajach europejskich:
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz Polsce. Ponieważ w tym okresie, z uwagi na niski wolumen zamówienia, nie będzie
możliwe pozyskanie przez Emitenta docelowego kooperanta w zakresie outsourcingu produkcji, serię pilotażową urządzeń
Emitent zamierza wyprodukować we własnym zakresie we współpracy ze specjalistami z Wojskowej Akademii Technicznej.
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Wraz z rozpoczęciem produkcji serii pilotażowej urządzeń Emitent rozpoczyna działania związane z osiągnięcie pierwszego
istotnego celu w okresie średnioterminowym, czyli programu pilotażowego, który potrwa ok. 12 miesięcy. Na program
pilotażowy składać się będzie:
•
•
•
•
•

Produkcja serii pilotażowej urządzeń;
Przekazanie urządzeń SkinSense™ do wybranych wcześniej klinik alergologicznych, w których przez okres ok.
6 miesięcy wykonywane będą skórne testy alergiczne przy wykorzystaniu urządzenia;
Opracowanie na bazie uzyskanych danych z programu pilotażowego, wersji ostateczniej bazy danych
referencyjnych, dla użytkownika końcowego;
Publikacja raportu z wyników programu pilotażowego oraz
Rynkowa premiera urządzenia SkinSense™.

W wyniku przeprowadzonych badań w programie pilotażowym Emitent zamierza pozyskać co najmniej 20.000 wyników dla
pojedynczych odczynów alergenowych.
Drugim istotnym celem w okresie średnioterminowym będzie przystąpienie do pozyskania strategicznych partnerów
handlowych oraz rozpoczęcie negocjacji kontraktów handlowych. Emitent zamierza prowadzić rozmowy z co najmniej
3 partnerami – dostawcami/producentami zestawów do skórnych testów alergicznych, w celu włączenia produktu SkinSense™
do ich oferty.
W perspektywie najbliższych 2 lat Emitent spodziewa się, iż będzie w posiadaniu certyfikatu wolnej sprzedaży na rynku UE,
stąd zakłada pozyskanie co najmniej 2 partnerów handlowych dystrybuujących swoje produkty testów skórnych w tym regionie.
W celu realizacji swoich celów handlowych Emitent ustanowi swoich autoryzowanych przedstawicieli regionalnych w skali
rynku UE. Decyzja co do ustalenia wyłączności będzie podyktowana skalą zaangażowania przedstawiciela w organizację
procesu sprzedaży, infrastruktury informacyjnej i zaplecza logistycznego.
W średnim terminie Emitent podejmie także starania w celu otworzenia oddziałów lub założenia spółek zależnych Wielkiej
Brytanii i Szwajcarii, w celu lepszej kontroli procesu sprzedaży produktu jako wyrobu medycznego, dla którego kluczowe jest
na tych rynkach pochodzenie (kraj eksportu/kraj wytwarzania - assemblingu).
Trzecim istotnym celem jest przygotowanie produkcji wielkoseryjnej poprzez wybór podwykonawcy oraz podpisanie kontraktu
na produkcję urządzeń SkinSense™. Posiadanie tylko jednego podwykonawcy wiąże się z jednej strony z szeregiem ryzyk
związanych z wyłącznością, planowaniem produkcji, oczekiwaniami cenowymi, itp. Z drugiej strony posiadając jednego
podwykonawcę, zwłaszcza w początkowym okresie produkcji, bardzo ważne jest osiągnięcie takiego wolumenu, który zapewni
początkowo optymalizację, a następnie minimalizację kosztów produkcji przy wysokiej jakości wykonania urządzenia. W
każdym razie rozpoczęcie produkcji wiązać się będzie z wymogiem wobec podwykonawcy posiadania lub wdrożenia
standardu ISO 13485 dla utrzymania wymaganej jakości wyrobu.
Czwartym istotnym celem w perspektywie średnioterminowej jest opracowanie publikacji referencyjnych dyskontujących
wyniki prowadzonych badań klinicznych, w tym z programu pilotażowego, w postaci atlasu skórnych odczynów alergenowych
oraz metodologii ich odczytu z uwzględnieniem biofizycznych markerów termicznych, a także udostępnienie narzędzi
elektronicznej komunikacji i obsługi użytkowników produktu SkinSense™, która posłuży do tworzenia elektronicznych profili
pacjentów w celu dalszego ich leczenia, monitorowania stanu zdrowia i dostarczania istotnych informacji.
Dostęp do bazy danych będzie możliwy z poziomu każdego urządzenia SkinSense™ sprzedawanego przez Spółkę.
Niezwykle ważnym punktem w strategii marketingu, sprzedaży i komunikacji ze środowiskiem medycznym jest prezentacja
produktu SkinSense™, ale także Face-Cov™ na targach medycznych. Emitent uznał, iż najważniejszym miejscem
znajdującym ogromne zainteresowanie kontrahentów z całego świata są targi Medica w Duesseldorfie, które odbywają się
rokrocznie w listopadzie. Emitent zamierza pokazać oba swoje produkty na tych targach w 2021 roku.
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ OPERACYJNOINWESTYCYJNYCH

4Q20

1Q21

2Q21

3Q21

4Q21

1Q22

2Q22

3Q22

Działania inwestycyjne i operacyjne dt. projektu SkinSense™
Certyfikacja i rejestracja urządzenia SkinSense™ I gen
Oprogramowanie analityczne AI 1.0
Rozwój głowicy SkinSense™ II gen
Mechatronika urządzenia SkinSense™ II gen
Projekt wzorniczy
Badania walidacyjne z udziałem pacjentów SkinSense™ II gen
Oprogramowanie analityczne AI 2.0 + UX
Certyfikacja i rejestracja systemu SkinSense™ II gen
Europejski program pilotażowy
Prace przedwzdrożeniowe
Działania inwestycyjne i operacyjne dt. projektu Face-Cov™
Opracowanie optoelektroniki urządzenia Face-Cov™
Oprogramowanie analityczne AI
Projekt wzorniczy
Badania walidacyjne z udziałem ludzi
Certyfikacja i rejestracja urządzenia Face-Cov™
Prace przedwzdrożeniowe
Szacowane pozaprojektowe koszty operacyjne Emitenta

-310 210

-308 320

-322 320

-307 320

-338 320

-572 742

-576 942

-556 942

Szacowany strumień wydatków w projekcie SkinSense™

-349 229

-220 981

-220 981

-741 777

-1 743 968

-2 034 629

-2 615 952

-1 955 897

Harmonogram dofinansowania w projekcie SkinsSense™

0

1 249 709

0

0

1 393 559

1 625 819

1 445 307

0

Szacowany strumień wydatków w projekcie Face-Cov™

-110 012

-890 112

-957 828

-794 033

-1 316 893

-963 229

-201 279

0

Harmonogram dofinansowania w projekcie Face-Cov™

1 483 390

0

1 400 000

986 374

0

0

0

0

82 896

47 980

150 448

80 625

252 635

445 833

416 726

385 506

Zwrot podatku VAT z nakładów inwestycyjnych B+R

Źródło: Emitent

DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE MARKETINGU MEDYCZNEGO
Celem marketingowym Spółki, oprócz misji upowszechnienia innowacyjnej metody obiektywnego i nieinwazyjnego odczytu
wyników skórnych testów alergicznych SkinSense™, jest edukacja środowiska medycznego na rzecz stopniowego
zastępowania starego standardu badania alergii nowym.
Problem ten w aspekcie marketingowym nie jest błahy, ponieważ nie każdy rodzaj informacji medycznej może być
przekazywany w formule komercyjnej (reklama, artykuł sponsorowany, prezentacja multimedialna), aby uzyskać oczekiwany
efekt zwrócenia uwagi na nowatorską metodę diagnostyczną. Dla celów marketingowych kluczowy jest przekaz, że użycie
SkinSense™ uwalnia lekarza od ryzyka pomyłki przy diagnozowaniu alergii i ułatwia znacząco pracę dzięki automatyzacji
odczytu badania.
Zanim SkinSense™ zostanie wprowadzony do sprzedaży, Spółka zamierza uruchomić szeroko zakrojoną kampanię PR
związaną z informowaniem o nadchodzącym przełomie w szybkiej i dokładnej diagnostyce alergii, połączoną z akcją stricte
komunikacyjną nakierowaną na edukację i informację naukowo-medyczną zaadresowaną do lekarzy. W szczególności
towarzyszyć jej będzie promocja atlasu skórnych odczynów alergenowych oraz metodologii ich odczytu z uwzględnieniem
biofizycznych markerów termicznych. Publikacja ta będzie pierwszą na świecie publikacją monograficzną, mogącą stać się
bazowym podręcznikiem dla lekarzy chcących szerzej wykorzystać zalety obrazowania w podczerwieni w swojej praktyce. Do
zmiany paradygmatu konieczny jest konsensus w ramach środowiska, który można osiągnąć tylko przez szerokie
upowszechnienie wyników badań klinicznych i prezentację możliwości praktycznych SkinSense™.
Niezwykle ważnym elementem strategii marketingu medycznego Emitenta jest wystosowanie takiego przekazu do środowiska
lekarskiego, aby w sposób przekonujący zobrazować, że jeśli skórne testy alergiczne mają przetrwać na rynku medycznym
jako refundowana metoda diagnozowania alergii, to muszą ujawnić pełną skuteczność przy wysokiej dokładności i
powtarzalności wyników, uzasadniających jednocześnie efektywność ekonomiczną. Tylko włączenie do procesu
diagnostycznego nowej metody obiektywnego odczytu, w ramach jednej, zunifikowanej procedury:

wybór alergenów

wykonanie testu

odczyt odczynów

automatyczna diagnoza
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umożliwi pełne wykorzystanie zdolności detekcyjnych testów skórnych i zwiększenie ich specyficzności i czułości,
nieosiągalnych dla żadnej z alternatywnych metod stosowanych oddzielnie. Na dzień dzisiejszy jest to jedyne rozwiązanie o
udowodnionej naukowo skuteczności, zwiększające wiarygodności oznaczeń alergii w testach skórnych.
Polityka modelowania opinii środowiska medycznego ma na celu zapewnienie synergii pomiędzy postawą liczących się
ośrodków alergologicznych wobec produktu SkinSense™ a praktyką pojedynczych lekarzy. Płynące do i od lekarzy pozytywne
sygnały z propozycjami komercyjnego użycia folii i rejestratora SkinSense™ w ich praktyce lekarskiej, indukują zgłaszane
zapotrzebowanie na produkt skierowane do dostawców/producentów skórnych testów alergicznych i wywołują pozytywne
sprzężenie sprzedażowe w ramach kanału dystrybucji akcesoriów do wykonywania tych testów.

opracowanie materiałów
marektingowych
infografika/Atlas

- akcja PR w mediach
- akcja informacyjna w środowisku
naukowym

- bilans korzyści dla producentów
testów skórnych
- bilans korzyści dla lekarzy

W perspektywie średnioterminowej Emitent musi przeprowadzić prezentację rynkową produktu SkinSense™, w pierwszej
kolejności, na jednolity rynek UE, następnie na rynek Rosji oraz rynki azjatyckie z wyłączeniem rynku chińskiego.

DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE KONKURENCJI
Skuteczne wejście do wąskiej grupy producentów sprzętu termowizyjnego wiąże się z koniecznością przyjęcia określonych
działań strategicznych, które pozwolą w najlepszy sposób odzwierciedlić przewagi konkurencyjne Emitenta. Jako mały,
dopiero wchodzący na rynek podmiot Emitent nie posiada żadnych przewag konkurencyjnych związanych z kosztami aparatu
produkcyjnego lub np. zarządzania marżą dystrybucyjną. Emitent postanowił podejmować działania w dwóch innych
kierunkach:
•

„Wyróżnienie się z tłumu” – a więc wprowadzenie na rynek urządzenia, które będzie dedykowanym dla danego
rynku i przez to referencyjnymi dla konkurencji. Jest to możliwe, gdyż dotychczas nie ma na rynku urządzeń stricte
dedykowanych do pomiaru temperatury skóry/ciała człowieka, a jedynie przygotowane modyfikacje istniejących do
tej pory metrologicznych urządzeń uniwersalnych oraz urządzeń stricte obserwacyjnych.

•

Koncentracja na wąskiej grupie odbiorców – odbiorcy urządzenia Face-Cov™ to wąska (nie znaczy mało liczna)
grupa podmiotów, która w większości przypadków nie miała przed pandemią COVID-19 konieczności kontaktu z
urządzeniami termowizyjnymi. Odbiory SkinsSense™ to przede wszystkim placówki medyczne i lekarze, którzy
nadal posługują się metodami „analogowymi” w ocenie wyników skórnych testów alergicznych.

Z punktu widzenia marketingowego, konieczne działania promocyjne muszą zostać poprzedzone ustaleniem priorytetów w
zakresie polityki kształtowania przewagi konkurencyjnej produktu. W przypadku produktu Face-Cov™ najważniejszymi
elementami przewagi konkurencyjnej są:
•

wysoka specjalizacja urządzeń, na którą składają się nie tylko zgodność z normami FDA oraz IEC, lecz także
dedykowana konstrukcja,

•

certyfikacja wyrobu medycznego,

•

bezpieczeństwo w zakresie opracowywania i przesyłu danych.

Celem Emitenta jest oferta produktu Face-Cov™ jako wyrobu o wysokiej wiarygodności i skalowalnej funkcjonalności, z
zastosowaniem konkurencyjnej marży, wyceniającej produkt przez pryzmat cen produktów najbardziej aktywnej konkurencji.
Emitent uznaje, że największym zagrożeniem konkurencyjnym są produkty z Dalekiego Wschodu, które oferowane są w
dużym wolumenie i przy niskich kosztach własnych, co przekłada się na ich niskie ceny.
Z punktu widzenia marketingowego, zakres koniecznych działań promocyjnych musi poprzedzić ustalenie priorytetów w
zakresie polityki kształtowania przewagi konkurencyjnej produktu SkinSense™.
Podstawą polityki konkurencyjnej jest zdefiniowanie bezpośredniej konkurencji, trudność polega na tym, że produkt
SkinSense™ nie jest autonomicznym produktem sensu stricto, lecz jest ściśle powiązany z grupą produktów do wykonywania
skórnych testów alergicznych. Aktualna pozycja rynkowa tych testów definiuje ex ante pozycję produktu SkinSense™.
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W praktyce klinicznej głównym (i de facto jedynym liczącym się na rynku medycznym) produktem konkurencyjnym są immunotesty in vitro do oznaczania poziomu przeciwciał klasy IgE odpowiadających swoistym alergenom.
We współczesnej diagnostyce alergii, przechodząc do analizy przewagi komparatywnej testów skórnych, można
zidentyfikować następujące, nierozwiązane jak dotąd, problemy skojarzone z ich stosowaniem:
•
•
•
•
•

długotrwałość (czas) - długość procedury diagnostycznej,
złożoność - stopień skomplikowania całej procedury diagnostycznej,
koszt - relatywnie wysoki koszt wynikający z konieczności nawet dwóch lub więcej odrębnych wizyt w gabinecie (test
i odczyt oraz diagnoza),
trudność - konieczność zaangażowania wysokokwalifikowanych specjalistów do odczytu wyników,
niska powtarzalność - nieobiektywny charakter odczytu wyników.

Odpowiedzią na wszystkie te problemy z testami skórnymi jest zastosowanie SkinSense™.
SkinSense™ zaprojektowano tak, aby ułatwić i przyspieszyć, a co najważniejsze, zautomatyzować diagnostykę alergii w
ramach „złotego standardu klinicznego” jakim są testy skórne.
Dla skutecznej polityki konkurencyjnej kluczowe jest to, że SkinSense™:
1.
2.
3.

Plasuje się wewnątrz, a nie poza procedurą refundacyjną, gdyż pojawia się na końcowym etapie badania jako
element służący diagnozie i dokumentacji badania, nie wymaga osobnego postępowania akredytacyjnego, podobnie
jak w przypadku aplikatora alergenów, który lekarz może dowolnie wybierać.
Przesuwa ciężar kosztu związanego z diagnostyką alergii z wąskiego gardła jakim są specjalistyczne gabinety
alergologiczne, na poziom opieki podstawowej, do gabinetów lekarzy nie alergologów, u których cena konsultacji
jest znacząco niższa, gdyż wynika jedynie z wykonania samego testu.
Wprowadza prosty, obiektywny i zautomatyzowanego sposób odczytu wyników testów skórnych. Jeśli taka zmiana
nie będzie miała miejsca testy te będą musiały ustąpić pola innym, nawet mniej przydatnym i mniej specyficznym
typom testów in vitro, wykonywanym poza gabinetem lekarskim, których przewagi zawarte są w: (i) odciążeniu
lekarza, (ii) zdjęciu z lekarza (zwłaszcza niespecjalisty) ryzyka błędnej diagnozy, (iii) łatwości wykonania –
jednorazowe pobranie próbki krwi.

Na niekorzyść testów skórnych w aktualnym wydaniu (naoczny odczyt odczynów/pomiar linijką) przemawia także wysoki koszt
systemowy - wyszkolenia specjalisty alergologa (II stopień specjalizacji), niezbędnego do ich interpretacji.
W interesie dostawców/producentów zestawów do wykonywania skórnych testów alergicznych leży więc jak najszybsze
zaadaptowanie techniki oferowanej przez SkinSense™ do zwiększenia potencjału konkurencyjnego swoich produktów, bo
tylko naukowo zweryfikowana nowa metoda odczytu/analizy wyników testów skórnych oferowana przez SkinSense™ może
radykalnie podnieść ich obecną pozycję rynkową.
Największą jednak korzyścią, dla pozycji rynkowej, testów skórnych wynikającą z zastosowania SkinSense™, jest możliwość
pełnej automatyzacji odczytu wyników badania, kończącego się cyfrowym raportem z rekomendacją rozpoznania uczulenia
na zaaplikowane konkretne alergeny - analogicznie jak ma to dzisiaj miejsce w przypadku testów laboratoryjnych na obecność
przeciwciał IgE, gdzie lekarz otrzymuje informację z wartością cyfrową i zakresem wskazującym na normę lub jej
przekroczenie - co przez większość (85%) lekarzy uważane jest za „szczególną korzyść”.
Emitent zakłada także scenariusz, w którym skuteczność urządzenia SkinSense™ przyczynia się do wprowadzenia przez
środowisko medyczne unifikacji odczytów skórnych testów alergicznych. Należy wówczas spodziewać się pojawienia się na
rynku ogromnego zapotrzebowania na urządzenia. Ograniczone możliwości produkcyjne oraz brak dostępu Emitenta do
wszystkich rynków, zwłaszcza w pierwszym okresie sprzedaży, powinny przyczynić się do pojawienia się urządzeń
konkurencyjnych. Scenariusza takiego Emitent nie rozpatruje w negatywnych kategoriach. Konkurencja w przypadku
wzrastającego zapotrzebowania rynkowego jest nieunikniona, a ponieważ Emitent nie posiada narzędzi monopolizujących
jego działalności, jedyną możliwą opcję, jaką rozpatruje jest skorzystanie z siły tejże konkurencji:
1.

2.

Urządzenia konkurencyjne staną się jednocześnie potwierdzeniem tezy rynkowej stawianej przez Emitenta, zatem
zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania, urządzenia konkurencyjne paradoksalnie powinny umocnić
pozycję urządzeń Emitenta. Aby tak się stało Emitent zamierza przykładać ogromną wagę do kontroli jakości,
ergonomii oraz prezentacji urządzenia.
Im większa liczba funkcjonujących na rynku urządzeń, tym szybciej następuje przyrost bazy danych, stanowiącej
źródło znaczących przychodów. Nieodzowną staje się zatem potrzeba takiego ułożenia relacji z konkurencją, aby
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wszystkie dostępne na rynku urządzenia obwiązywał określony standard jakości pobieranych danych, co pozwoli na
włączenie urządzeń konkurencyjnych do procesu zasilania bazy danych referencyjnych. Takie działanie przyczynia
się do strategii win-win oraz w wyniku unifikacji przetwarzania i wykorzystywania danych do siły ich znaczenia na
rynku komercyjnym.

4.19 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH:
UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, według najlepszej wiedzy Emitenta, nie toczy się wobec niego
postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

4.20 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH:
UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK
TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, wedle najlepszej wiedzy Emitenta, nie toczy się wobec niego
postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne.

4.21 INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED
ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB
ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI
W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12
MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY
EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY
W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA
SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ
INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ
Wedle wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest stroną postępowań sądowych,
w tym karnych ani karnoskarbowych, postępowań przed organami publicznymi, postępowań arbitrażowych, ani innych,
które mogą mieć istotny wpływ na działalność albo na sytuację finansową Emitenta, jak również nie był stroną takich
postępowań w okresie obejmującym ostatnie 12 miesięcy. Emitent nie ma wiedzy na temat ewentualnych postępowań,
które mogłyby wystąpić w przyszłości.

4.22 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI
ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH,
KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ
JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta.
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Główne grupy zobowiązań Emitenta na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:
PASYWA (W PLN )

31.03.2020 r.

31.12.2019 r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 595 738,57

2 344 707,04

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

313 478,58

1 227 050,10

Rozliczenia międzyokresowe

1 282 259,99

1 117 656,94

Źródło: Emitent; dane zaudytowane za 2019 rok
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, w szczególności w zakresie przychodów przyszłych okresów w
postaci dotacji do nakładów poniesionych na aktywa. Wartość dofinansowania dotycząca prac rozwojowych zakończonych
wynikiem pozytywnym i ujętych jako wartości niematerialne i prawne rozliczana jest w czasie, proporcjonalnie do wartości
amortyzacji. Z tego tytułu w roku obrotowym 2019 Emitent wykazał w rachunku zysków i strat dotacje w kwocie 195.318,48
PLN, zmniejszając tym samym wartość całkowitą rozliczeń międzyokresowych biernych w zakresie dotacji do nakładów
poniesionych na aktywa z 1.309.102,92 PLN na koniec roku 2018 do 1.117.656,94 PLN na koniec 2019 roku. W związku z
rozpoczęciem realizacji projektu Fotonica, współfinansowanego z dotacji programu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”
rozliczenia międzyokresowe kosztów, głównie za sprawą przychodów przyszłych okresów z dotacji, zwiększyły się na koniec
II kwartału 2020 r. do 1.282.259,99 PLN.
Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta na chwilę obecną jest realizacja działań badawczo-rozwojowych
związanych z projektem „Fotonica” dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Emitent nie prowadzi
jeszcze działań handlowych i finansowych, nie podpisał także żadnych umów handlowych lub finansowych, w tym umów
kredytu lub pożyczki, z których wynikałyby zobowiązania handlowe lub finansowe.
Ze wszystkich pozostałych umów, zawartych w związku z realizacją działań badawczo-rozwojowych, bądź funkcjonowaniem
spółki, Emitent wywiązuje się terminowo.

4.23 INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH
MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA
OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM,
ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
W trzecim kwartale 2020 roku miała miejsce kontynuacja bardzo nietypowe zdarzenia na świecie, jakim jest pandemia
koronawirusa SARS-COV-2, która wywarła wpływ na działalność Emitenta. W szczególności zdarzenie to przyczyniło się do
zmiany strategii Emitenta w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów. Przed pojawieniem się pandemii Emitent
opracował założenia dla wprowadzenia na rynek systemu do odczytu skórnych testów alergicznych SkinSense™. Sukces
wdrożenia tego produktu miał stanowić o wprowadzeniu na rynek kolejnego produktu, jakim jest skaner do diagnostyki zmian
nowotworowych skóry InfraSkin™. Wraz z pojawieniem się pandemii koronawirusa SARS-COV-2 oraz zapotrzebowaniem na
automatyzację pomiaru temperatury ciała człowieka bez udziału osób trzecich, Emitent kierując się dotychczasowymi
doświadczeniami w opracowywaniu produktów z udziałem detektorów podczerwieni, przygotował produkt odpowiadający
takiemu zapotrzebowaniu, pod roboczą nazwą – Face-COV™. Jest to innowacyjny system, wspomagany sztuczną
inteligencją, do bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała człowieka z opcją rozpoznawania twarzy badanej osoby.
Zamierzeniem Emitenta jest możliwie jak najszybsze przygotowanie i wdrożenie komercyjne tego produktu.
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4.24 WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI
GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA I JEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH
OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH
FINANSOWYCH ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
W dniu 13 listopada 2020 roku, tj. po terminie, który obejmuje sprawozdanie za 3 kwartały 2020 roku publikowane w niniejszym
dokumencie informacyjnym, Emitent podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie realizacji
projektu: „FACE-COV™ - systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą
termowizyjną i detekcji markerów zakażenia z użyciem sztucznej inteligencji i opcją identyfikacji biometrycznej osób
potencjalnie zakażonych koronawirusem SARS-COV2 poprzez eksport danych do zewnętrznych systemów nadzoru
epidemicznego oraz tagowanie cyfrowe” w ramach konkursu „Szybka Ścieżka – koronawirusy”. Projekt ten realizowany jest
w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną. Łączna wartość przyznanego dofinansowania opiewa na 6 948 457 PLN. z
czego 3 869 764 PLN przypada na Emitenta oraz 3 088 732 PLN na Wojskową Akademię Techniczną. Całkowita wartość
wydatków w projekcie Face-Cov w ramach kosztów kwalifikowanych wynosi ponad 8,5 mln PLN, z czego realizacja projektu
wymaga zaangażowania przez Emitenta środków własnych w wysokości 1,5 mln PLN. Dzięki temu Emitent uzyskał możliwość
przygotowania nowego produktu, który zdywersyfikuje i rozszerzy obszary zaangażowania rynkowego, a także paletę
produktową.

4.25 ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB
NADZORUJĄCYCH EMITENTA
Zarząd
Zgodnie z § 7 ust. 7.3 i 7.5 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z dwóch do trzech członków, powoływanych przez Radę
Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany został przez Walne Zgromadzenie spółki przekształcanej, tj,
spółki pod firmą: Milton Essex Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA.
Zarząd powoływany jest na wspólna kadencję, która trwa 3 lata (§ 7 ust. 7.7 Statutu).
Obecny, tj. Zarząd drugiej kadencji, został powołany przez Radę Nadzorczą Emitenta dnia 23 maja 2019 roku w sprawie i w
jego skład wchodzą obecnie:
-

Iwona Kaczyńska–Stępień – Prezes Zarządu,
Radosław Solan – Wiceprezes Zarządu.

Kadencja Zarządu upłynie w dniu 23 maja 2022 roku.
Siedziba Zarządu Emitenta mieści się przy ul. Jana Pawła Woronicza nr 31 lok. 348, 02-640 Warszawa.
Poniżej przedstawiono życiorysy Członków Zarządu Emitenta.

PANI IWONA KACZYŃSKA-STĘPIEŃ – PREZES ZARZĄDU
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na
jaką niżej wskazana osoba została powołana
Pani Iwona Kaczyńska–Stępień – Prezes Zarządu.
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Pani Iwona Kaczyńska–Stępień została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 23 maja 2019 roku. Jej
kadencja upłynie z dniem 23 maja 2022 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pani Iwona Kaczyńska–Stępień posiada wykształcenie wyższe, w 1988 roku ukończyła prawo na Uniwersytecie
Warszawskim, następnie w latach 1988-1990 odbyła aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. W roku
1993 uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1993-1995
prowadziła praktykę w ramach indywidualnej kancelarii prawnej. Następnie w okresie 1995-1998 była Dyrektorem Dep.
Prawnego w Bank Creditanstalt - Banku Austria SA w Warszawie. W latach 1998-2005 współpracowała jako Radca Prawny
z warszawskim biurem European Institute for Management Studies (EIMS - Europejskim Instytutem Zarządzania Sp. z
o.o.), oraz jako Partner z polskim oddziałem międzynarodowej kancelarii doradczej Glammeron Manner Ltd. (Oddział w
Polsce). Od 2006 do chwili obecnej Pani mec. Iwona Kaczyńska–Stępień jako Radca Prawny jest doradcą prawnym w
obszarze klientów strategicznych i funduszy inwestycyjnych w ING Bank Śląski SA.
Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla Emitenta
Pani Iwona Kaczyńska–Stępień nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pani Iwona Kaczyńska–Stępień jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Spóki Vitron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pani Iwona Kaczyńska-Stępień jest również wspólnikiem spółki Europejski Instytut Zarządzania Sp. z o.o. w likwidacji z
siedzibą w Warszawie.
W okresie ostatnich trzech lat Pani Iwona Kaczyńska–Stępień była nadto członkiem Rady Nadzorczej spółki Korona
Pomorska SA.
Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Iwona Kaczyńska–Stępień nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego.
Pani Iwona Kaczyńska–Stępień w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
W stosunku do podmiotów, w których Pani Iwona Kaczyńska–Stępień pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego, w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
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Pani Iwona Kaczyńska–Stępień nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pani Iwona Kaczyńska–Stępień nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

126

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

PAN RADOSŁAW SOLAN – WICEPREZES ZARZĄDU
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na
jaką niżej wskazana osoba została powołana
Pan Radosław Solan – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.
Pan Radosław Solan został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w dniu 23 maja 2019 roku. Jego kadencja
upłynie z dniem 23 maja 2022 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Radosław Solan posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
wydziału finansów i bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 172 oraz licencję Maklera Papierów
Wartościowych nr 1586.
Karierę zawodową rozpoczął na rynku kapitałowym w 1997 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w
Warszawie S.A., gdzie do 1999 roku był zatrudniony w jako makler-trader obsługujący klientów instytucjonalnych.
Od sierpnia 2000 roku do marca 2004 roku pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. na stanowisku analityka
- doradcy inwestycyjnego.
Od kwietnia 2004 roku zatrudniony w Copernicus Capital Partners, gdzie tworzył pierwsze niezależne towarzystwo
funduszy inwestycyjnych - Copernicus Capital TFI S.A., a wraz z jego powołaniem do sierpnia 2008 roku pełnił funkcję
wiceprezesa, a następnie do grudnia 2011 prezesa Towarzystwa.
W latach 2012-2019 pełnił funkcję członka zarządu Querton Capital Partners – spółki doradztwa biznesowego.
Poza Emitentem Radosław Solan pełnił funkcję:
•
•

Członka rady nadzorczej Bloober Team S.A. – dewelopera gier na konsole Sony oraz Microsoft.
Prezesa Zarządu SIC Investment Sp. z o.o.

Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla Emitenta
Pan Radosław Solan nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Radosław Solan na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest:
•

jedynym wspólnikiem i Prezesem Zarządu Spóki SIC Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

•

komandytariuszem w BDE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie

•

wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu w BDE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadto w okresie ostatnich trzech lat Pan Radosław Solan:
•

był Prezesem Zarządu spółki QUERTON Dom Maklerski SA

•

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Bloober Team SA

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
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rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Radosław Solan nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub ustawie z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Pan Radosław Solan w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
W stosunku do podmiotów, w których Pan Radosław Solan pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Radosław Solan nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Radosław Solan nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Rada Nadzorcza
Zgodnie z § 6 ust. 6.1 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członkówZgodnie z art. 385 §1 KSH
członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Statut Emitenta aktualny na dzień
sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie zawiera odmiennych postanowień w tym zakresie. Jednakże
zgodnie z jego wcześniejszym brzmieniem (zmiana w tym zakresie została zarejestrowana w KRS w dniu 14 czerwca 2019
roku) Rada Nadzorcza była powoływana w następujący sposób:
i)

ii)

Akcjonariusze Dr Jacek Stępień, Paweł Łukasiewicz oraz VITRON sp. z o.o. tak długo jak pozostają
Akcjonariuszami posiadającymi akcje reprezentujące łącznie co najmniej 5% (pięć procent) kapitału
zakładowego Spółki, mieli prawo powołać łącznie 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej oraz mieli prawo
odwołać powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej,
Akcjonariusze w osobach: Roberta Gubały, Marka Leśniaka, Marka Forystka oraz Józefa Forystka tak długo
jak pozostają Akcjonariuszami Spółki mieli prawo powołać łącznie 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej oraz
mają prawo odwołać powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powoływana jest na wspólna kadencję, która trwa 3 lata (§ 6 ust. 6.2 Statutu).
Obecna, tj. Rada Nadzorcza drugiej kadencji, została powołana na skutek złożonych przez uprawnionych Akcjonariuszy
oświadczeń i na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w jej skład wchodzą:
-

Pan Dr Jacek Stępień – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Prof. Edward Stanowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jakub Kozioł – Członek Rady Nadzorczej
Pan Marcin Majka – Członek Rady Nadzorczej
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Kadencja Rady Nadzorczej upłynie w dniu 24 marca 2022 roku.
Siedziba Rady Nadzorczej Emitenta mieści się przy ul. Jana Pawła Woronicza nr 31 lok. 348, 02-640 Warszawa.
Poniżej przedstawiono życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

DR JACEK STĘPIEŃ (MBA, PHD, ASSIST. PROF.) – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na
jaką niżej wskazana osoba została powołana
Pan Dr Jacek Stępień (MBA, PhD, Assist. Prof.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Pan Dr Jacek Stępień został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta dnia 23 marca 2019 roku. Jego kadencja upłynie z
dniem 24 marca 2022 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Studia wyższe oraz studia II stopnia podyplomowe: na Wojskowej Akademii Medycznej, oraz Int. Business School, Institue
Française de Gestion, Int. Washington Univ., European Univ., Akademia im. L. Koźmińskiego. Posiada międzynarodowe
doświadczenie zawodowe jako menedżer wyższego szczebla w zdobyte koncernach i renomowanych instytucjach
doradczych. Naukowiec, autor szeregu międzynarodowych patentów, ekspert w dziedzinie zastosowania w nieinwazyjnej
diagnostyce medycznej metod hybrydowego obrazowania multispektralnego opartego o biomarkery termodynamiczne,
specjalista w zakresie biofizycznych właściwości struktur tkankowych (badania eksperymentalne prowadzone wspólnie z
Prof. J. Zmywaczykiem, Prof. E. Stanowskim, Prof. R. Bogusławską-Walecką w Wojskowym Instytucie Medycznym).
Opracowana przez Prof. J. Stępnia z Prof. S. Kłosowiczem (WAT), Prof. J. Zmywaczykiem (WAT) i prof. E. Stanowskim
(WIM) innowacyjna koncepcja czynnościowej diagnostyki wczesnych stadiów raka sutka (CBC-PAD
Combined_Breast_Cancer_Physiological_&_Anatomical_Diagnostic), pozwala
na praktyczne wykorzystanie
funkcjonalnych markerów termodynamicznych do szybkich testów przesiewowych wykrywających wczesne etapy
formowania się struktur waskularnych w procesie neoangiogenezy towarzyszących transformacji neoplastycznej,
przyczyniając się do zwiększenia selektywności konfirmacyjnej diagnostyki mammograficznej i ultrasonograficznej. W
swojej karierze zawodowej pracował m.in. na początku lat 90-tych jako asystent na Akademii Medycznej w Warszawie. Od
połowy lat 90-tych po ukończeniu programu MBA, związany jest z międzynarodowym konsultingiem i doradztwem
strategicznym m.in. jako ekspert Word Bank/IFC m.in. w warszawskim biurze PBAS (1993-95). Pracował na kierowniczych
stanowiskach w renomowanych światowych firmach doradczych, instytucjach finansowych i koncernach: m.in. w wyniku
konkursu w ramach Euro-Managers/Euro-Engineers Forum w Brukseli jako szef CEE Market Strategy & Sales Forecasting
w HQ Northampton dla AVON Cosmetics Inc., Następnie po powrocie do Polski jako szef Market Strategy w strukturze
CEE w Bank Austria/Creditanstalt SA (96-98 w trakcie procesu M&A), dalej zatrudniony w drodze konkursu jako szef
Business Development w strukturze CEE PricewaterhouseCoopers (PwC) w trakcie globalnej fuzji PW oraz C&L, (19982000) był głównym autorem strategii synergii biznesowej co pozwoliło regionowi CEE, jako pierwszemu w skali światowej
osiągnąć gotowość operacyjną. Pełnił funkcję Dyrektora warszawskiego biura European Institute for Management Studies
(EIMS - Europejski Instytut Zarzadzania Sp. z o.o. 2001-2005), oraz był Partnerem Zarządzającym – Reprezentantem
polskiego oddziału międzynarodowej kancelarii doradczej Glammeron Manner Ltd. (Oddział w Polsce – 2005-08), oraz
pierwszym Prezesem i Dyrektorem naukowym (CSO – Chief Scientific Officer) Braster SA – Spółki notowanej na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (2008-14). Od 2015 do dzisiaj pełni funkcję szefa B+R (CSO- Chief
Scientific Officer) w Milton Essex SA.
Autor międzynarodowych patentów m.in.:
- (US20190216335) Contact thermo-optical structure and its application for non-invasive imaging of histamine-induced
hyperthermal subcutaneous reaction magnitude in cutaneous allergic reaction, recording device and method of allergic
reaction diagnosis (2019)
- Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-crystal mixtures and their use
J.B Stępień, H Jaremek, G.F. Pielak - US Patent 8,574,457, 2013
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- Structure thermo-optique de contact et son application pour imagerie non-invasive d'amplitude de réaction sous-cutanée
hyperthermique induite par l'histamine dans une réaction allergique cutanée, dispositif d'enregistrement et procédé de
diagnostic de réaction allergique (WO2016108071A1) 2014.
- Liquid-crystal emulsion oil in water type and a preparation method of the liquid-crystal emulsion JB Stepień, H Jaremek,
GF Pielak - US Patent 8,658,058, 2014
- Device for imaging, recording and saving thermographic image, a system of three liquid crystal matrices used by this
device and its application for the detection of thermal anomalies, and a method of diagnosing these anomalies JB Stepien,
H Jaremek, GF Pielak - US Patent App. 14/376,788, 2015
- Contact thermo-optical structure and its application for non-invasive imaging of histamine-induced hyperthermal
subcutaneous reaction magnitude in cutaneous allergic reaction, recording device and method of allergic reaction
diagnosis J Stepien - US Patent App. 14/901,982, 2016

Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Pan Dr Jacek Stępień nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Dr Jacek Stępień jest wspólnikiem Spółki Vitron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wspólnikiem Spółki Europejski
Instytut Zarządzania Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dr Jacek Stępień nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub ustawie z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Pan Dr Jacek Stępień w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
W stosunku do podmiotów, w których Pan Dr Jacek Stępień pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego, w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Dr Jacek Stępień nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
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Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Dr Jacek Stępień nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

PROF. DR HAB. INŻ. STANISŁAW KŁOSOWICZ
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na
jaką niżej wskazana osoba została powołana
Pan Prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta dnia 23 marca 2022 roku. Jego kadencja
upłynie z dniem 24 marca 2022 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz posiada wykształcenie wyższe – studia chemiczne ukończył w Wojskowej Akademii
Technicznej (WAT) w 1979 roku. Następnie w 1982 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (inżynieria materiałowa),
zaś w 1999 roku - tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych (inżynieria materiałowa). W roku 2006 otrzymał tytuł
profesora, w dziedzinie nauk technicznych.
Pracownik naukowo-dydaktyczny WAT od 1982 do chwili obecnej, adiunkt (1983-2006), prof. zw. od 2007.
Kierownik lub główny wykonawca 12 projektów naukowo-badawczych i rozwojowych, współautor 4 patentów oraz 4
wdrożeń.
Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz na datę Dokumentu Informacyjnego, jak również w ostatnich trzech latach nie był i nie jest
wspólnikiem w żadnej spółce prawa handlowego, jak również – oprócz funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta - nie pełni i
w tym okresie nie pełnił żadnej funkcji w spółkach prawa handlowego.
Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Prof. Stanisław Kłosowicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,
o których mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów
prawa obcego.
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
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Brak jest podmiotów, w których Pan Prof. Stanisław Kłosowicz pełniłby funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego, w stosunku do których w okresie ostatnich pięciu lat miały miejsce przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Prof. Stanisław Kłosowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

PROF. DR HAB. EDWARD STANOWSKI
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na
jaką niżej wskazana osoba została powołana
Prof. dr hab. Edward Stanowski – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Prof. Edward Stanowski został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta dnia 23 marca 2019 roku. Jego kadencja
upłynie z dniem 24 marca 2022 roku..
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Prof. Edward Stanowski posiada wykształcenie wyższe medyczne. Studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
W 1961 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie, następnie
pełnił funkcję wieloletniego ordynatora i kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii
CSK MON w Warszawie przy ul. Szaserów 128. Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego.
Wybitny autorytet, europejskiej klasy specjalista w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej i wideochirurgii. Pionier laparoskopii
w Polsce. Prof. Stanowski wprowadzał do praktyki klinicznej szereg innowacyjnych rozwiązań i metod, zarówno w obszarze
eksperymentalnej chirurgii onkologicznej oraz nowoczesnej kompleksowej diagnostyki skryningowej raka sutka (badania
kliniczne zrealizowane na WIM wspólnie z Prof. R. Bogusławską-Walecką i Dr . J. Stępniem - CBC-PAD Combined-BreastCancer- Physiological & Anatomical Diagnostic), jak również w obszarze zaawansowanej chirurgii bariatrycznej, obejmując
innowacyjne chirurgiczne leczenie otyłości czy zespołu metabolicznego m.in. poprzez eksperymentalne zastosowanie
laparoskopowego ominięcia żołądkowego na pętli Roux-en-Y (laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, LRYGB).
Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz innowacyjnych metodologii dla podyplomowych szkoleń chirurgów z
zakresu laparoskopii/wideochirurgii. Za całokształt pracy zawodowej i osiągnięć naukowych prof. Edward Stanowski został
w roku 2003 wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich, w roku został 2005 Honorowym
Członkiem Towarzystwa Chirurgów Czeskich, a w roku 2008 Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej.
Profesor w Klinice Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM
Profesor na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
b. Naczelny Chirurg Wojska Polskiego
b. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego
Promotor szeregu przewodów doktorskich i habilitacyjnych
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Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Pan Prof. Edward Stanowski nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Prof. Edward Stanowski na datę Dokumentu Informacyjnego, jak również w ostatnich trzech latach nie był i nie jest
wspólnikiem w żadnej spółce prawa handlowego, jak również – oprócz funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta - nie pełni i
w tym okresie nie pełnił żadnej funkcji w spółkach prawa handlowego.
Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Prof. Edward Stanowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,
o których mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów
prawa obcego.
Pan Prof. Edward Stanowski w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
Brak jest podmiotów, w których Pan Prof. Edward Stanowski pełniłby funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego, w stosunku do których w okresie ostatnich pięciu lat miały miejsce przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Prof. Edward Stanowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Prof. Edward Stanowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

PAN JAKUB KOZIOŁ
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na
jaką niżej wskazana osoba została powołana
Pan Jakub Kozioł – Członek Rady Nadzorczej.
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Pan Jakub Kozioł został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta dnia 4 kwietnia 2019 roku. Jego kadencja upłynie z dniem
24 marca 2022 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Jakub Kozioł posiada wykształcenie wyższe, w 2013 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie oraz w 2015 roku zarządzanie projektami na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
(specjalności International Project Management). Pan Jakub Kozioł po ukończeniu aplikacji adwokackiej został wpisany na
listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej w 2017 roku.
Pan Jakub Kozioł od 2013 roku – związany jest z Kancelarią Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni (prawnik,
aplikant adwokacki i adwokat); w ramach wykonywanej praktyki zawodowej koncentruje się na obsłudze prawnej
podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fuzji i przejęć spółek kapitałowych i osobowych
oraz prawie rynku kapitałowego.
Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Pan Jakub Kozioł nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Jakub Kozioł do dnia 26 kwietnia 2018 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Unified Factory S.A. z siedzibą
w Warszawie.
Pan Jakub Kozioł na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu jest prokurentem spółki Simplyfund S.A. z siedzibą w
Krakowie, jak również członkiem Rady Nadzorczej w spółce Altlight Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Nadto w okresie ostatnich trzech lat pan Jakub Kozioł był wspólnikiem w:
- Flightback sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- BK Trucking sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Kozioł nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub ustawie z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Pan Jakub Kozioł w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe Unified Factory SA z
siedzibą w Warszawie oraz wyznaczył sędziego komisarza oraz nadzorcę sądowego. Przyspieszone postępowanie
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układowe toczy się na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego (sygn. akt XVIII GRp 7/19, poprzednio:
X GRp 29/18).
W dniu 25 lipca 2019 roku Zarząd Unified Factory SA ogłosił, że złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX
Wydział Gospodarczy, wniosek o ogłoszenie upadłości.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Jakub Kozioł nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Jakub Kozioł nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

PAN MARCIN MAJKA
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na
jaką niżej wskazana osoba została powołana
Pan Marcin Majka – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Marcin Majka został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta dnia 4 kwietnia 2019 roku. Jego kadencja upłynie z
dniem 24 marca 2022 roku
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Marcin Majka posiada wykształcenie wyższe – w 1999 roku ukończył kierunek Rachunkowość na Wydziale
Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Na datę sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Marcin Majka pełni funkcję Wiceprezes Zarządu w
spółce Invest House SA.
Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Pan Marcin Majka nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Marcin Majka na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego:
•

pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Invest House SA

•

pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Fabryka Maszyn Ożarów SA - członek RN do chwili obecnej

•

pełni funkcję prokurenta (prokura samoistna) w spółce Vega Sp. z o.o.

Nadto w okresie ostatnich trzech lat Pan Marcin Majka:
•

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Kefirek SA

•

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Monto-Tras SA
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Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Majka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub ustawie z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Pan Marcin Majka w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
Postanowieniem z dnia 26 marca 2019 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ogłosił upadłość spółki
Kefirek SA. Postępowanie upadłościowe toczy się na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego (sygn.
akt VIII GUp 128/19, poprzednio: VIII GU 1151/18).
W dniu 27 czerwca 2018 roku została wykreślona z KRS spółka Monto-Tras SA, a to w związku z zakończeniem jej
postępowania upadłościowego, które toczyło się od 2013 roku (sygn.. akt: X GUp 34.13/10, Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach).
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Marcin Majka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Marcin Majka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
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4.26 DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU BĄDŹ UDZIAŁÓW EMITENTA, ZE
WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY LUB WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCYCH
CO NAJMNIEJ 5 PROC. GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego:

Akcjonariusz
Jacek Stępień
seria A
seria B1
seria C
seria E
seria F

liczba akcji
4 800 000
300 000
50 000
800 000
2 100 000
1 550 000

Robert Gubała
seria H1

2 733 334
1 968 000

seria H2
Radosław Solan
seria E

765 334
1 341 400
1 050 000

seria F
Pozostali akcjonariusze

291 400
6 642 936

Udział w kapitale
zakładowym

Udziałw głosach
na WZA

30,93%
1,93%
0,32%
5,16%
13,53%

30,93%
1,93%
0,32%
5,16%
13,53%

9,99%
17,61%
12,68%
4,93%

9,99%
17,61%
12,68%
4,93%

8,64%
6,77%
1,88%

8,64%
6,77%
1,88%

42,81%

42,81%
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5 SPRAWOZDANIA FINANSOWE
5.1 DANE FINANSOWANE ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
Dane finansowe obejmują okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku, zaś dane porównawcze obejmują okres od
1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w
dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej Ustawą.
Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Wartość firm

-

Oprogramowanie -

20%
20% -

50%

Koszty prac rozwojowych - 20%
Inne WNiP

-

20% -

50%

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do
użytkowania, przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych, uwzględniających okres ich ekonomicznej
użyteczności. Środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500,00 PLN umarzane są jednorazowo w miesiącu
przekazania do użytkowania.

INWESTYCJE
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych
aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również
z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które
nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

LEASING
Spółka dokonuje kwalifikacji umów leasingowych według art. 3 ust 4 i 5 ustawy.
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NALEŻNOŚCI

DŁUGOTERMINOWE, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE I ROSZCZENIA, INNE NIŻ

ZAKLASYFIKOWANE JAKO AKTYWA FINANSOWE
Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE
Towary i materiały wyceniane są według ceny nabycia, a produkty gotowe według kosztu wytworzenia, nie wyższego od ceny
sprzedaży netto. Rozchód zapasów następuje według metody FIFO.

ŚRODKI PIENIĘŻNE
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są
według wartości nominalnej.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy.
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, w szczególności w zakresie dotacji do nakładów poniesionych
na aktywa.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności nie przekracza roku od daty
bilansowej, salda tych zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe.

KAPITAŁY WŁASNE
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i umową spółki. Kapitał podstawowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w
rejestrze sądowym.

REZERWY
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń
przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu
środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania.

ROZLICZENIA Z ZAGRANICĄ
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych ujmuje się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego transakcje walutowe ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
– Faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz
zapłaty należności lub zobowiązań,
– Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia
dokumentu, chyba że dowód odprawy celnej wyznaczy inny kurs — w przypadku ewidencji kosztów lub przychodów,
– Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego operację — w przypadku zapłaty
należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne przyjęcie faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu.
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W rachunku wyników różnice kursowe dodatnie i ujemne prezentowane są per saldo.
Rozchód walut na rachunkach dewizowych następuje według metody FIFO.

UZNAWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które
można wiarygodnie wycenić. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Nakłady na prace badawcze są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Nakłady na prace
badawczo-rozwojowe w sytuacji, gdy nie można oddzielić etapu prac badawczych od prac rozwojowych, są ujmowane w
rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.
Nakłady na prace rozwojowe prowadzone przez jednostkę w innych celach niż na własne potrzeby oraz nakłady na prace
rozwojowe, co do których nie są spełnione warunki pozwalające na ich aktywowanie, są ujmowane w rachunku zysków i strat
w momencie ich poniesienia.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe.
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

PODATEK DOCHODOWY
Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany
zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.
W przypadku wystąpienia różnic przejściowych pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania, spółka ustala odroczony
podatek dochodowy. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb
prezentacji w sprawozdaniu finansowym

INSTRUMENTY FINANSOWE
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001
r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych.
Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację
finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale
W III kwartale Emitent, jako lider konsorcjum naukowego utworzonego z Wojskową Akademią Techniczną kontynuował prace
projektowe związane z realizacją projektu „FOTONICA (Fully-automated Optoelectronical System for Noninvasive Imaging in
Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych
diagnostycznych systemach medycznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu
„Ścieżka dla Mazowsza/2019” (opis przyznanej dotacji i jej warunków znajduje się w rozdziale 4.16.8), nadrabiając opóźnienia
wywołane zamknięciem gospodarki w pierwszej połowie roku związanym z pandemią covid-19. Reminiscencje dotyczące
zamknięcia gospodarki europejskiej były dalej idące niż przewidywane przez Emitenta. Nabycie niektórych podzespołów, w
szczególności matryc termowizyjnych, było możliwe dopiero we wrześniu, co było spowodowane późnym, ponownym
uruchomieniem produkcji przez ich producenta. Prace związane bezpośrednio z projektowaniem elementów elektronicznych
i optycznych, odbywały się z minimalnymi opóźnieniami.
Kontynuacja realizacji zadań projektowych przewidzianych w projekcie, w III kwartale 2020 r. była możliwa przede wszystkim
dzięki przeprowadzeniu z sukcesem emisji akcji serii L, w wyniku której Emitent pozyskał środki w wysokości 3 712 500,00
PLN, a także dzięki otrzymaniu drugiej zaliczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Fotonica” w
wysokości 1 853 097,70 PLN.
W dniu 10 września 2020 roku Emitent powziął także informację, iż złożony 5 czerwca 2020 wniosek w ramach konkursu
„Szybka Ścieżka – koronawirusy o nazwie: „FACE-COV™ - systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania
miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia z użyciem sztucznej inteligencji i opcją identyfikacji
biometrycznej osób potencjalnie zakażonych koronawirusem SARS-COV2 poprzez eksport danych do zewnętrznych
systemów nadzoru epidemicznego oraz tagowanie cyfrowe” w ramach”, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną
i został wybrany do dofinansowania.
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Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w
świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym
Emitent nie publikuje prognoz finansowych.
Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
Koniec III kwartału przyniósł dalsze opóźnienia w prowadzonym projekcie Fotonica dotyczące wytworzenia prototypu
rejestracyjnego oraz przygotowań do rejestracji wyrobu medycznego SkinSense™. Mimo zakłóceń wywołanych pandemią
covid-19 Emitent nadal celuje, aby do końca roku przygotować projekt przedprodukcyjny urządzenia SkinSense™ oraz
przygotować dokumentację rejestracyjną.
Informacje na temat działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
w przedsiębiorstwie
Okres pandemii przyniósł duże zapotrzebowanie rynkowe na instrumenty do pomiaru temperatury ciała człowieka. Emitent
kierując się dotychczasowymi doświadczeniami w opracowywaniu produktów z udziałem detektorów podczerwieni,
przygotował produkt odpowiadający na taką potrzebę, o roboczej nazwie Face-COV™. Ww. projekt został pozytywnie
oceniony w konkursie „Szybka Ścieżka – koronawirusy” ogłoszonym przez NCBiR i wybrany do dofinansowania (Umowa
została podpisana 13 listopada 2020 r.).
Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest też częścią grupy kapitałowej.
Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Zamieszczono w rozdziale 4.26.
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
Emitent w III kwartale bieżącego roku zatrudniał 6 osób (w przeliczeniu na etaty: 5 etatów).
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BILANS
jednostkowy

Wyszczególnienie ( dane w złotych )

Stan na 30.09.2020

Stan na 30.09.2019

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

1 250 742,17

1 517 879,26

I. Wartości niematerialne i prawne

1 236 885,78

1 500 158,78

789 219,18

1 052 292,18

1.

Koszty zakończonych prac rozwojowych

2.

Wartość firmy

3.

Inne wartości niematerialne i prawne

4.

Zaliczka na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

447 666,60

447 866,60

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

13 856,39

17 720,48

1.

Środki trwałe

13 856,39

17 720,48

2.

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00
0,00

0,00
0,00

5 825 500,18

1 949 392,31

1 964,23

8 365,98

B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1.

Materiały

0,00

0,00

2.

Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

3.

Produkty gotowe

0,00

0,00

4.

Towary

0,00

0,00

5.

Zaliczki na dostawy i usługi

1 964,23

8 365,98

II. Należności krótkoterminowe

208 006,43

150 333,36

1.

Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

2.

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

3.

Należności od pozostałych jednostek

208 006,43

150 333,36

III. Inwestycje krótkoterminowe

3 958 461,72

764 167,00

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

3 958 461,72

764 167,00

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

1 657 067,80
0,00
0,00

1 026 525,97
0,00
0,00

AKTYWA RAZEM:

7 076 242,35

3 467 271,57

Żródło: Emitent
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Wyszczególnienie ( dane w złotych )

Stan na 30.09.2020

Stan na 30.09.2019

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

4 698 207,32

2 234 300,69

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy

1 551 767,00

1 276 767,00

6 470 835,50

3 033 335,50

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-2 391 926,42
-932 468,76

-1 184 955,51
-890 846,30

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0,00

0,00

2 378 035,03

1 232 970,88

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

963 158,12

70 287,07
0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

III. Zobowiązania krótkoterminowe
1.

Wobec jednostek powiązanych

0,00

2.

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

3.

Wobec pozostałych jednostek

963 158,12

70 287,07

3.

Fundusze specjalne

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1 414 876,91

1 162 683,81

PASYWA RAZEM:

7 076 242,35

3 467 271,57

Żródło: Emitent

143

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
jednostkowy
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
Wyszczególnienie ( dane zaprezentowano w złotych )
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Od 01.07.2020 do
30.09.2020
1 000,00
1 000,00

Od 01.07.2019 do
30.09.2019

Od 01.01.2020 do
30.09.2020

200,00

1 400,00
1 400,00

200,00

700,00
700,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

0,00

0,00

565 702,76

335 863,20

1 152 045,53

1 032 040,63

I. Amortyzacja

80 035,03

77 137,67

237 699,50

234 187,58

II. Zużycie materiałów i energii

12 082,10

1 464,31

16 004,66

2 939,04

248 117,73

78 781,26

384 852,22

193 976,21

B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:

0,00

Od 01.01.2019 do
30.09.2019

0,00

0,00
0,00

570,69

498,79

3 858,92

2 232,79

150 789,18

142 162,89

399 101,68

473 307,17

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

12 209,04

10 294,40

23 422,31

39 017,58

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

61 898,99

25 523,88

87 106,24

86 380,26

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-564 702,76

-335 663,20

-1 150 645,53

-1 031 340,63

D. Pozostałe przychody operacyjne

62 520,60

48 830,13

218 900,17

146 498,73

0,00

0,00

0,00

0,00

62 468,53

48 829,62

218 845,73

146 488,86
0,00

V. Wynagrodzenia

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

52,07

0,51

54,44

9,87

529,59

4 796,12

531,05

4 894,72

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

529,59

4 796,12

531,05

4 894,72

-502 711,75

-291 629,19

-932 276,41

-889 736,62

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

42,73

78,54

192,35

1 109,68

I. Odsetki

1,73

1,33

6,69

624,16

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

41,00

77,21

185,66

485,52

IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-502 754,48

-291 707,73

-932 468,76

-890 846,30

J. Podatek dochodowy

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

0,00

0,00

-502 754,48

-291 707,73

-932 468,76

-890 846,30

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

ZESTAWIENIE ZMIAN W (FUNDUSZU) KAPITALE WŁASNYM
jednostkowe

Wyszczególnienie (dane w złotych)

od 01.01.2020
do 30.09.2020

od 01.01.2019
do 30.09.2019

4 698 207,32
4 698 207,32

2 135 144,49

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

4 698 207,32

2 234 300,69

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

4 698 207,32

2 234 300,69

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

2 135 144,49

Żródło: Emitent
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH jednostkowe
(METODA POŚREDNIA)
Od 01.07.2020 do Od 01.07.2019 do
30.09.2020
30.09.2019

Wyszczególnienie ( dane zaprezentowano w złotych)

Od 01.01.2019 do
30.09.2019

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

A.
I.

Od 01.01.2020 do
30.09.2020

Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

-502 754,48

-291 707,73

-932 468,76

521 279,89

354 642,60

-397 605,20

-890 846,30
97 905,64

82 435,03

77 137,67

244 899,50

234 187,58

1

Amortyzacja

2

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Zmiana stanu rezerw

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Zmiana stanu zapasów

2 678,46

15 623,35

575,18

-258,98

7

Zmiana stanu należności

-120 877,58

410 395,34

-141 416,15

306 729,67

8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z

649 678,96

33 943,89

-263 892,65

-29 671,23

-92 634,98

-182 457,65

-237 771,08

-413 081,40

Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)
18 525,41
62 934,87
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
B.

-1 330 073,96

-792 940,66

wyjątkiem pożyczek i kredytów
9

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10

I. Wpływy
II. Wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 382,09

-8 201,60

-4 504,86

-11 249,57

1

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

-1 382,09

-8 201,60

-4 504,86

-11 249,57

2

Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niemat. i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Na aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne wydatki inwestycyjne
0,00
0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-1 382,09
-8 201,60
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
C.

0,00

0,00

-4 504,86

-11 249,57

4

I.

Wpływy

3 712 500,09

0,00

3 712 500,67

990 002,00

3 712 500,00

0,00

3 712 500,00

990 002,00

0,09

0,00

0,67

0,00

2

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
Kredyty i pozyczki

3

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Wydatki
1
Nabycie udziałów (akcji) własnych
2
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3
Inne wydatki z tytułu podziału zysku
4
Spłaty kredytów i pożyczek

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
6
7
8
9

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 712 500,09

0,00

3 712 500,67

990 002,00

3 729 643,41

54 733,27

2 377 921,85

185 811,77

3 729 643,41

54 733,27

2 377 921,85

185 811,77

228 818,31

709 433,23

1 580 539,87

578 354,73

3 958 461,72

764 166,50

3 958 461,72

764 166,50

1

Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)
E.

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

F.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

G.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)

Żródło: Emitent
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI,
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI
Nagłówek sprawozdania ﬁnansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31
Data sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego: 2020-05-13
KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych ( kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )
WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego
Dane identyﬁkujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
NazwaFirmy: MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo: Mazowieckie
Powiat: m. st. Warszawa
Gmina: Mokotów
Miejscowość: Warszawa
Adres
Adres
Kraj: PL
Województwo: Mazowieckie
Powiat: m. st. Warszawa
Gmina: Mokotów
Nazwa ulicy: ul. Jana Pawła Woronicza
Numer budynku: 31
Numer lokalu: 348
Nazwa miejscowości: Warszawa
Kod pocztowy: 02-640
Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD: 3250Z (PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE)
KodPKD: 1812Z (POZOSTAŁE DRUKOWANIE)
KodPKD: 3299Z (PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA)
FINCONT
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KodPKD: 4646Z (SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH)
KodPKD: 4774Z (SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH)
KodPKD: 4791Z (SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET)
KodPKD: 5829Z (DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA)
KodPKD: 6201Z (DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM)
KodPKD: 7010Z (DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH)
KodPKD: 7120B (POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE)
KodPKD: 7219Z (BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH)
KodPKD: 7490Z (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA)
KodPKD: 7740Z (DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z
WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM)
KodPKD: 8690E (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA)
Identyﬁkator podatkowy NIP: 5213695448
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000609507

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ﬁnansowym
Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie ﬁnansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania ﬁnansowe: true - sprawozdanie ﬁnansowe zawiera dane łącznie;
false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
• Wartość ﬁrm - 20%
• Oprogramowanie - 20% - 50%
FINCONT
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• Koszty prac rozwojowych - 20%
• Inne WNiP - 20% - 50%
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do
użytkowania, przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych, uwzględniających okres ich ekonomicznej
użyteczności. Środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu
przekazania do użytkowania.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości
tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków,
w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa ﬁnansowe oraz te nieruchomości i wartości
niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Leasing
Spółka dokonuje kwaliﬁkacji umów leasingowych według art. 3 ust 4 i 5 ustawy.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia, inne niż zaklasyﬁkowane jako aktywa
ﬁnansowe
Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i
roszczenia wykazywane są w wartości ne o (pomniejszonej
o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Rzeczowe aktywa obrotowe
Towary i materiały wyceniane są według ceny nabycia, a produkty gotowe według kosztu wytworzenia, nie wyższego
od ceny sprzedaży ne o. Rozchód zapasów następuje według metody FIFO.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane
są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, w szczególności w zakresie dotacji do nakładów
poniesionych na aktywa.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności nie przekracza roku od daty
bilansowej, salda tych zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe.
Kapitały własne
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i umową spółki. Kapitał podstawowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i
wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze
zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje
konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego
oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Rozliczenia z zagranicą
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych ujmuje się po obowiązującym na ten dzień średnim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego transakcje walutow
e ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
• Faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna walut
oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
• Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę
wystawienia dokumentu, chyba że dowód odprawy celnej wyznaczy inny kurs — w przypadku ewidencji kosztów lub
przychodów,
• Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego operację — w przypadku
zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne przyjęcie faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu.
W rachunku wyników różnice kursowe dodatnie i ujemne prezentowane są per saldo.
Rozchód walut na rachunkach dewizowych następuje według metody FIFO.
Instrumenty ﬁnansowe
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Instrumenty ﬁnansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów ﬁnansowych.
ustalenia wyniku ﬁnansowego
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Uznawanie przychodów i kosztów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne,
które można wiarygodnie wycenić. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Nakłady na prace badawcze są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Nakłady na prace
badawczo-rozwojowe w sytuacji, gdy nie można oddzielić etapu prac badawczych od prac rozwojowych, są ujmowane
w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.
Nakłady na prace rozwojowe prowadzone przez jednostkę w innych celach niż na własne potrzeby oraz nakłady na
prace rozwojowe, co do których nie są spełnione warunki pozwalające na ich aktywowanie, są ujmowane w rachunku
zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Na wynik ﬁnansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty
ﬁnansowe.
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk bru o ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości,
skorygowany zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.
W przypadku wystąpienia różnic przejściowych pomiędzy zyskiem bru o i podstawą opodatkowania, spółka ustala
odroczony podatek dochodowy. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane
dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu ﬁnansowym.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania ﬁnansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej Ustawą.
Sprawozdanie ﬁnansowe sporządzane jest zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Bilans

Aktywa razem
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
Wartość ﬁrmy
Inne wartości niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

4 262 883,12

3 544 205,71

0

1 491 136,81

1 740 817,27

0

1 470 340,56

1 726 413,56

0

986 523,93

1 249 596,93

0

0

0

0

483 816,63

476 816,63

0

0

0

0

20 796,25

14 403,71

0

20 796,25

14 403,71

0
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

0

0

0

budynki, lokale, prawa do lokali
i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

0

0

0

20 796,25

14 403,71

0

środki transportu

0

0

0

inne środki trwałe

0

0

0

Środki trwałe w budowie

0

0

0

Zaliczki na środki trwałe w
budowie

0

0

0

0

0

0

Od jednostek powiązanych

0

0

0

Od pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

Od pozostałych jednostek

0

0

0

0

0

0

Nieruchomości

0

0

0

Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

Długoterminowe aktywa
ﬁnansowe

0

0

0

0

0

0

– udziały lub akcje

0

0

0

– inne papiery wartościowe

0

0

0

– udzielone pożyczki

0

0

0

– inne długoterminowe
aktywa ﬁnansowe

0

0

0

w pozostałych jednostkach, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

urządzenia techniczne i
maszyny

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

w jednostkach powiązanych
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

– udziały lub akcje

0

0

0

– inne papiery wartościowe

0

0

0

– udzielone pożyczki

0

0

0

– inne długoterminowe
aktywa ﬁnansowe

0

0

0

w pozostałych jednostkach

0

0

0

– udziały lub akcje

0

0

0

– inne papiery wartościowe

0

0

0

– udzielone pożyczki

0

0

0

– inne długoterminowe
aktywa ﬁnansowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

0

0

0

Inne rozliczenia międzyokresowe

0

0

0

2 771 746,31

1 803 388,44

0

2 539,41

8 107

0

Materiały

0

0

0

Półprodukty i produkty w toku

0

0

0

Produkty gotowe

0

0

0

Towary

0

0

0

2 539,41

8 107

0

Należności krótkoterminowe

66 590,28

457 063,03

0

Należności od jednostek
powiązanych

0

0

0

z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

0

0

0

– do 12 miesięcy

0

0

0

Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy

Zaliczki na dostawy i usługi
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

0

0

0

– do 12 miesięcy

0

0

0

– powyżej 12 miesięcy

0

0

0

0

0

0

66 590,28

457 063,03

0

z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

17 229,28

3 113,28

0

– do 12 miesięcy

17 229,28

3 113,28

0

0

0

0

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

28 127

31 071

0

inne

21 234

422 878,75

0

0

0

0

1 580 539,87

578 354,73

0

1 580 539,87

578 354,73

0

0

0

0

– udziały lub akcje

0

0

0

– inne papiery wartościowe

0

0

0

– udzielone pożyczki

0

0

0

– inne krótkoterminowe
aktywa ﬁnansowe

0

0

0

– powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

inne
Należności od pozostałych
jednostek

– powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze
sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa
ﬁnansowe
w jednostkach powiązanych
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

w pozostałych jednostkach

0

0

0

– udziały lub akcje

0

0

0

– inne papiery wartościowe

0

0

0

– udzielone pożyczki

0

0

0

– inne krótkoterminowe
aktywa ﬁnansowe

0

0

0

1 580 539,87

578 354,73

0

1 580 539,87

578 354,73

0

– inne środki pieniężne

0

0

0

– inne aktywa pieniężne

0

0

0

0

0

0

1 122 076,75

759 863,68

0

Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

0

0

0

Udziały (akcje) własne

0

0

0

4 262 883,12

3 544 205,71

0

1 918 176,08

2 135 144,49

0

1 276 767

1 136 100

0

3 033 335,5

2 184 000

0

3 033 335,5

2 184 000

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
w tym:

0

0

0

– z tytułu aktualizacji wartości
godziwej

0

0

0

0

0

0

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
– środki pieniężne w kasie i
na rachunkach

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Pasywa razem
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży
(wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe, w tym:
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

– tworzone zgodnie z umową
(statutem) spółki

0

0

0

– na udziały (akcje) własne

0

0

0

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1 184 955,51

-499 266,87

0

Zysk (strata) ne o

-1 206 970,91

-685 688,64

0

0

0

0

2 344 707,04

1 409 061,22

0

0

0

0

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

0

0

0

Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne

0

0

0

– długoterminowa

0

0

0

– krótkoterminowa

0

0

0

0

0

0

– długoterminowe

0

0

0

– krótkoterminowe

0

0

0

0

0

0

Wobec jednostek powiązanych

0

0

0

Wobec pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

Wobec pozostałych jednostek

0

0

0

kredyty i pożyczki

0

0

0

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

0

0

0

inne zobowiązania ﬁnansowe

0

0

0

zobowiązania wekslowe

0

0

0

inne

0

0

0

Odpisy z zysku ne o w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

Pozostałe rezerwy

Zobowiązania długoterminowe
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

1 227 050,1

99 958,3

0

Zobowiązania wobec jednostek
powiązanych

0

0

0

z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:

0

0

0

– do 12 miesięcy

0

0

0

– powyżej 12 miesięcy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:

0

0

0

– do 12 miesięcy

0

0

0

– powyżej 12 miesięcy

0

0

0

0

0

0

1 227 050,1

99 958,3

0

26,3

0

0

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

0

0

0

inne zobowiązania ﬁnansowe

0

0

0

z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:

88 145,75

61 705,07

0

– do 12 miesięcy

88 145,75

61 705,07

0

0

0

0

1 116 686,28

0

0

0

0

0

20 350,42

38 248,49

0

Zobowiązania krótkoterminowe

inne
Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

inne
Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek
kredyty i pożyczki

– powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
i usługi
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

1 841,35

0

0

0

4,74

0

0

0

0

1 117 656,94

1 309 102,92

0

0

0

0

1 117 656,94

1 309 102,92

0

– długoterminowe

537 125,93

732 444,41

0

– krótkoterminowe

580 531,01

576 658,51

0

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

700

1 100

0

0

0

0

Przychody ne o ze sprzedaży produktów

700

1 100

0

Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)

0

0

0

Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki

0

0

0

Przychody ne o ze sprzedaży towarów i
materiałów

0

0

0

1 396 889,41

829 172,25

0

315 766,66

128 724,56

0

6 999,36

26 212,63

0

245 914,06

143 041,46

0

5 249,56

3 829,7

0

0

0

0

z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość ﬁrmy
Inne rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody ne o ze sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

652 649,81

424 573,96

0

53 578,25

24 491,52

0

24 239,87

10 009,38

0

116 731,71

78 298,42

0

0

0

0

-1 396 189,41

-828 072,25

0

196 257,43

142 389,97

0

0

0

0

195 318,48

142 313,56

0

0

0

0

938,95

76,41

0

5 855,69

359,7

0

0

0

0

857,63

0

0

4 998,06

359,7

0

-1 205 787,67

-686 041,98

0

0

8 206,08

0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0

0

0

Od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

0

– w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

Od jednostek pozostałych, w tym:

0

0

0

– w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia, w tym:
– emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu nieﬁnansowych
aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów
nieﬁnansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu nieﬁnansowych
aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
nieﬁnansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–
E)
Przychody ﬁnansowe
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

0

8 206,08

0

– od jednostek powiązanych

0

0

0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów
ﬁnansowych, w tym:

0

0

0

0

0

0

Aktualizacja wartości aktywów
ﬁnansowych

0

0

0

Inne

0

0

0

1 183,24

7 852,74

0

645,54

2 948,14

0

0

0

0

Strata z tytułu rozchodu aktywów
ﬁnansowych, w tym:

0

0

0

– w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

0

0

537,7

4 904,6

0

-1 206 970,91

-685 688,64

0

Podatek dochodowy

0

0

0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

0

0

0

-1 206 970,91

-685 688,64

0

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

2 135 144,49

191 349,6

0

0

0

0

Odsetki, w tym:

– w jednostkach powiązanych

Koszty ﬁnansowe
Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów
ﬁnansowych
Inne
Zysk (strata) bru o (F+G–H)

Zysk (strata) ne o (I–J–K)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

0

109 483,53

0

2 135 144,49

300 833,13

0

1 136 100

800 100

0

140 667

336 000

0

140 667

336 000

0

140 667

336 000

0

0

0

0

0

0

0

Kapitał (fundusz) podstawowy na
koniec okresu

1 276 767

1 136 100

0

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
okresu

2 184 000

0

0

849 335,5

2 184 000

0

849 335,5

2 184 000

0

849 335,5

2 184 000

0

– podziału zysku (ustawowo)

0

0

0

– podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo
minimalną wartość)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stan kapitału (funduszu) zapasowego
na koniec okresu

3 033 335,5

2 184 000

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek okresu – zmiany przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

0

0

0

– korekty błędów
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO), po korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
okresu
Zmiany kapitału (funduszu)
podstawowego
zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji
akcji)
zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)

Zmiany kapitału (funduszu)
zapasowego
zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości
nominalnej

zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty

Zmiany kapitału (funduszu) z
aktualizacji wyceny
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

zwiększenie (z tytułu)

0

0

0

zmniejszenie (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zmiany pozostałych kapitałów
(funduszy) rezerwowych

0

0

0

zwiększenie (z tytułu)

0

0

0

zmniejszenie (z tytułu)

0

0

0

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe na koniec okresu

0

0

0

-499 266,87

-219 346,6

0

0

0

0

– zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości

0

0

0

– korekty błędów

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-499 266,87

-219 346,6

0

– zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości

0

0

0

– korekty błędów

0

109 483,53

0

– zbycia środków trwałych
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
na początek okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek
okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek
okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenie (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek
okresu

FINCONT
Wygenerowano ze strony h ps://www.pibr.org.pl, 2020-06-18 09:47, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.

strona 15 z 20

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

-499 266,87

-109 863,07

0

-685 688,64

-389 403,8

0

-685 688,64

-389 403,8

0

0

0

0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-1 184 955,51

-499 266,87

0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu

-1 184 955,51

-499 266,87

0

-1 206 970,91

-685 688,64

0

0

0

0

-1 206 970,91

-685 688,64

0

0

0

0

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

1 918 176,08

2 135 144,49

0

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)

1 918 176,08

2 135 144,49

0

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

-1 206 970,91

-685 688,64

0

1 239 613,45

124 799,18

0

318 166,66

128 724,56

0

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0

0

0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0

1 736,83

0

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0

0

0

Strata z lat ubiegłych na początek
okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenie (z tytułu)

Wynik ne o
zysk ne o
strata ne o
odpisy z zysku

Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) ne o
Korekty razem
Amortyzacja
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

0

0

0

5 567,59

-8 107

0

Zmiana stanu należności

390 472,75

-151 113,28

0

Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów

1 079 065,5

-580 026,86

0

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-553 659,05

733 584,93

0

0

0

0

32 642,54

-560 889,46

0

0

0

0

Zbycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

0

0

0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne

0

0

0

Z aktywów ﬁnansowych, w tym:

0

0

0

w jednostkach powiązanych

0

0

0

w pozostałych jednostkach

0

0

0

– zbycie aktywów ﬁnansowych

0

0

0

– dywidendy i udziały w zyskach

0

0

0

– spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych

0

0

0

– odsetki

0

0

0

– inne wpływy z aktywów
ﬁnansowych

0

0

0

0

0

0

20 486,2

1 351 881,71

0

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów

Inne korekty
Przepływy pieniężne ne o z działalności
operacyjnej (I±II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy

Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

20 486,2

1 351 881,71

0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

0

0

0

Na aktywa ﬁnansowe, w tym:

0

0

0

w jednostkach powiązanych

0

0

0

- udzielone pożyczki
długoterminowe

0

0

0

w pozostałych jednostkach

0

0

0

– nabycie aktywów ﬁnansowych

0

0

0

– udzielone pożyczki
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

-20 486,2

-1 351 881,71

0

990 028,8

2 520 000

0

990 002,5

2 520 000

0

26,3

0

0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0

0

0

Inne wpływy ﬁnansowe

0

0

0

0

133 210,43

0

Nabycie udziałów (akcji) własnych

0

0

0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
właścicieli

0

0

0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu podziału zysku

0

0

0

Spłaty kredytów i pożyczek

0

131 473,6

0

Nabycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne ne o z działalności
inwestycyjnej (I–II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
ﬁnansowej
Wpływy
Wpływy ne o z wydania udziałów (emisji
akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki

Wydatki
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0

0

0

Z tytułu innych zobowiązań ﬁnansowych

0

0

0

Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu ﬁnansowego

0

0

0

Odsetki

0

1 736,83

0

Inne wydatki ﬁnansowe

0

0

0

990 028,8

2 386 789,57

0

Przepływy pieniężne ne o razem
(A.III±B.III±C.III)

1 002 185,14

474 018,4

0

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
w tym:

1 002 185,14

474 018,4

0

0

0

0

578 354,73

104 336,33

0

1 580 539,87

578 354,73

0

1 116 686,28

0

0

Przepływy pieniężne ne o z działalności
ﬁnansowej (I–II)

– zmiana stanu środków pieniężnych z
tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w
tym:
– o ograniczonej możliwości
dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
Dodatkowe Informacje i Objaśnienia 2019
Załączony plik
InformacjaDodatkowaMiltonEssex2019.pdf
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem ﬁnansowym (zyskiem,
stratą) bru o. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) bru o za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
z innych źródeł przychodów

Rok bieżący

Rok poprzedni

-1 206 970,91

0

900

0

900
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C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:
z innych źródeł przychodów
Dotacje rozliczane w czasie, w części przypadającej na rok
obrotowy (Artykuł 12, Ustęp 3e)
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

195 318,48

0

195 318,48
0

0

0

0

227 833,47

0

z innych źródeł przychodów

227 833,47

Amortyzacja prac rozwojowych w części sﬁnansowanej
dotacją (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 48)

195 318,48

0

195 318,48

0

20 856,97

0

20 856,97

0

5 629,63

0

z innych źródeł przychodów
Koszty reprezentacji (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 28)
z innych źródeł przychodów
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:
z innych źródeł przychodów

5 629,63

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

0

0

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

0

0

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

0

0

-1 169 726,29

0

0

0

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
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MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2019 R.-31.12.2019 R.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. ZAKRES ZMIAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJI
DŁUGOTERMINOWYCH
1.1. Wartości niematerialne i prawne
Koszty
TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I
zakończonych prac Wartość firmy
PRAWNYCH
rozwojowych
Wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu
zwiększenia z tytułu:
- nabycie
- aktualizacja wartości
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne - wniesienie aportu
zmniejszenia z tytułu:
- sprzedaż
- likwidacja
- aktualizacja wartości
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

TABELA RUCHU UMORZENIA WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
amortyzacja za okres z tytułu:
- roczny odpis amortyzacyjny
- sprzedaż
- likwidacja
- inne (zmniejszenia)
- inne (zwiększenia)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu

1 315 365,19
1 315 365,19

Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

RAZEM

-

543 000,00

-

1 858 365,19

-

48 000,00
48 000,00
-

-

48 000,00
48 000,00
-

-

591 000,00

-

1 906 365,19

Koszty
zakończonych prac Wartość firmy
rozwojowych

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

RAZEM

65 768,26

-

66 183,37

-

131 951,63

263 073,00
263 073,00
-

-

41 000,00
41 000,00
-

-

304 073,00
304 073,00
-

328 841,26

-

107 183,37

-

436 024,63

TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH NETTO
Wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu
Wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Wartość firmy

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

RAZEM

1 249 596,93

-

476 816,63

-

1 726 413,56

986 523,93

-

483 816,63

-

1 470 340,56

1

MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2019 R.-31.12.2019 R.

1.2. Środki trwałe
TABELA RUCHU ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
Wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
zwiększenia z tytułu:
- nabycie
- aktualizacja wartości
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
zmniejszenia z tytułu:
- sprzedaż
- likwidacja
- aktualizacja wartości
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu

TABELA RUCHU UMORZENIA
ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
amortyzacja za okres z tytułu:
- roczny odpis amortyzacyjny
- sprzedaż srodka trwałego
- likwidacja środka trwałego
- inne (zmniejszenia)
- inne (zwiększenia)
Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
TABELA RUCHU ŚRODKÓW
TRWAŁYCH NETTO
Wartość netto środków trwałych na
początek okresu
Wartość netto środków trwałych na
koniec okresu

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

RAZEM

-

-

33 871,09

-

9 375,52

-

43 246,61

-

-

19 104,09
19 104,09
-

-

1 382,11
1 382,11
-

-

20 486,20
20 486,20
-

-

-

52 975,18

-

10 757,63

-

63 732,81

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

RAZEM

-

-

19 467,38

-

9 375,52

-

28 842,90

-

-

12 711,55
12 711,55
-

-

1 382,11
1 382,11
-

-

14 093,66
14 093,66
-

-

-

32 178,93

-

10 757,63

-

42 936,56

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

RAZEM

-

-

14 403,71

-

-

-

14 403,71

-

-

20 796,25

-

-

-

20 796,25

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących rzeczowy majątek trwały.
W roku sprawozdawczym Spółka poniosła nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w
łącznej kwocie 68.486,20 złotych. Spółka nie planuje istotnych nakładów na rzeczowy majątek trwały w
2020 roku.
Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów związanych z ochroną środowiska.

2

MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2019 R.-31.12.2019 R.

2. WARTOŚĆ NIE AMORTYZOWANYCH LUB NIE UMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW
LEASINGU
Spółka wynajmuje na siedzibę rejestrową i cele biurowe jedno piętro dwupoziomowego lokalu o
powierzchni łącznej 65 m2. Koszt wynajmu lokalu wynosi 3.500,00 złotych miesięcznie. Umowa została
zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 2miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
Kapitał podstawowy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 1.276.767,00 (jeden milion
dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) PLN i dzieli się na 12.767.670
(dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji o wartości
nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) PLN. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Żadna z akcji nie jest
uprzywilejowana.
Akcje serii E o wartości 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostały objęte w zamian za wkład
niepieniężny w postaci wynalazku „Multimodalny aparat do analizy odczynu alergicznego w przebiegu
testów skórnych oraz sposób multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu
testów skórnych i jego zastosowanie do automatycznej oceny wyniku tych testów”, oraz praw do
uzyskania patentu na przedmiotowy Wynalazek, oraz praw do patentów udzielonych na przedmiotowy
Wynalazek, oraz praw autorskich majątkowych do utworów składających się na Wynalazek. Aport został
wniesiony do Spółki 15 grudnia 2017 roku.
W trakcie roku obrotowego miało miejsce podwyższenie kapitału podstawowego. 24 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o
140.667,00 złotych, to jest z kwoty 1.136.100,00 złotych do kwoty 1.276.767,00 złotych:
•

w drodze emisji 933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji serii
H2 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) PLN. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,75
(siedemdziesiąt pięć groszy) PLN,

•

w drodze emisji 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji
serii K2 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) PLN. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,75
(siedemdziesiąt pięć groszy) PLN,

•

w drodze emisji 100.000 (sto tysięcy) akcji serii B1 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć
groszy) PLN. Jednocześnie dokonano zamiany 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) PLN każda na
100,000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy)
PLN.

4. PROPONOWANY SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY
Zarząd proponuje pokrycie straty z zysków lat przyszłych.
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5. DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZE WSKAZANIEM STANU NA POCZĄTEK
ROKU OBROTOWEGO, O ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM
Odpisy
aktualizujące
należności
długoterminowe

Odpisy aktualizujące
należności
krótkoterminowe

w tym z tytułu
dostaw i usług

Opisy ogółem

Na dzień 1 stycznia
2019 roku

-

-

-

-

Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie

-

857,63
-

-

857,63
-

Na dzień 31 grudnia
2019 roku

-

857,63

-

857,63

6. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Rodzaj zobowiązania
Ujemne saldo na rachunku
bankowym
Z tytułu dostaw i usług
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
i innych świadczeń
Z tytułu wynagrodzeń (umowa
zlecenie)
Otrzymana zaliczka od NCBR w
ramach umowy o dofinansowanie
(projekt Fototonica)
Otrzymana zaliczka od NCBR w
ramach umowy o dofinansowanie
(uzyskanie ochrony patentowej)
Ogółem

do 1 roku

powyżej 1
roku do
trzech lat

powyżej 3
lat do 5 lat

powyżej 5
lat

26,30

-

88 145,75

-

-

-

20 350,42

-

-

-

1 841,35

-

-

-

-

-

-

1 100 000,00

16 686,28
1 227 050,10
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7. POZYCJE CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

Tytuł rozliczeń międzyokresowych

Stan na
początek
okresu

zwiększenia

zmniejszenia

Stan na koniec
okresu

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Podatek VAT zawieszony, do
rozliczenia w czasie
Koszty prac rozwojowych Skaner
optyczny
Koszty związane z uzyskaniem
ochrony patentowej
Ogółem

8 567,36

2 251,18

4 506,22

6 312,32

685 283,75

270 336,79

-

955 620,54

66 012,57

94 131,32

-

160 143,89

759 863,68

366 719,29

4 506,22

1 122 076,75

900,00

4 772,50

900,00

4 772,50

195 318,48

732 444,44

Rozliczenia międzyokresowe bierne
Niezafakturowane usługi, dotyczące
okresu sprawozdawczego
Wartość dofinansowania - Koszty
prac rozwojowych Rozwiązanie
diagnostyczne SkinNext

927 762,92

-

Wartość dofinansowania - Koszty
prac rozwojowych Skaner optyczny

380 440,00

-

Ogółem

1 309 102,92

4 772,50

196 218,48

380 440,00
1 117 656,94

8. SKŁADNIKI WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU
Rozliczenia międzyokresowe bierne - wartość
dofinansowania do prac rozwojowych, ujętych jako
wartości niematerialne i prawne

732 444,44

poz. IV .2 Pasywów - część długoterminowa

537 125,93

poz. IV .2 Pasywów - część krótkoterminowa

195 318,51

9. DOTACJE
Na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, Spółka
otrzymała w poprzednich latach dofinansowanie do projektu „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego
obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej”. Wartość dofinansowania dotycząca prac
rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem i ujętych jako wartości niematerialne i prawne,
rozliczana jest w czasie, proporcjonalnie do wartości amortyzacji. Z tego tytułu, w roku obrotowym Spółka
wykazała w rachunku zysków i strat dotacje w kwocie 195.318,48 złotych.
10. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY
Przychody netto ze sprzedaży produktów wynosiły w roku obrotowym objętym sprawozdaniem 700,00
PLN i dotyczyły usług doradczych. Cała sprzedaż zrealizowana była na rynku krajowym.
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11. ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM
DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO
1. Zysk/strata brutto

-1 206 970,91

2. Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych
Przychody podatkowe poprzednich lat obrotowych
(dotacje rozliczane w czasie, w części przypadającej na
rok obrotowy)
Rozwiązanie rezerwy z lat ubiegłych
RAZEM

195 318,48
900,00
196 218,48

3. Przychody statystycznie dodane

-

4. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Amortyzacja prac rozwojowych w częsci sfinansowanej
dotacją - art. 16 ust. 1 pkt 48
Koszty reprezentacji - art.. 16 ust. 1 pkt 28
Odpisy aktualizujące należności
Odsetki od zobowiązań podatkowych
Koszty związane z podwyższeniem kapitału
Koszty nieudokumentowane
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (usługi
niezafakturowane)
Darowizny
Inne tytułu razem
RAZEM

195 318,48
20 856,97
857,63
638,81
3 823,80
2 167,77
4 772,00
4 795,52
232,12
233 463,10

5. Koszty statystycznie dodane

-

6. Podstawa opodatkowania (1 - 2 + 3 + 4 - 5)

-1 169 726,29

7. Odliczenia od dochodu

-

8 Dochód do opodatkowania (6 - 7)

-1 169 726,29

9 Podatek dochodowy bieżący

-

10. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

11. Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat

-

12. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
W Spółce występują przejściowe ujemne różnice pomiędzy wynikiem finansowym brutto, a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym, jednak ze względu na wykazywane straty, w sporządzonym
sprawozdaniu na 31 grudnia 2019 nie zostało wykazane aktywo z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Kwoty nieujętego podatku odroczonego za rok obrotowy kształtują się następująco:
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Wartość różnicy
przejściowej

Rodzaj ujemnej różnicy przejściowej
Bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów (usługi niezafakturowane)
Odpisy aktualizujące nalezności

Aktywo z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego (19%)

4 772,00

907,00

857,63

163,00

Straty z lat ubiegłych
Strata roku obrotowego

1 107 106,13
1 169 726,29

210 350,00
222 248,00

RAZEM

2 282 462,05

433 668,00

13. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W
WALUTACH OBCYCH

Waluta

kurs do wyceny
31.12.2019

EURO

kurs do wyceny
31.12.2018

4,2585

4,3000

14. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych:

31 grudnia 2019
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na bieżacym rachunku
bankowym
Środki pieniężne na rachunku bankowym
dedykowanym rozliczeniu dofinansowania
NCBR (Projekt Fototonica)

31 grudnia 2018

9 434,49

9 434,49

454 419,10

568 920,24

1 100 000,00

-

16 686,28

-

Inne środki pieniężne

-

-

Krótkoterminowe aktywa finansowe
zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku
przepływów pieniężnych do środków
pieniężnych

-

-

Środki pieniężne na rachunku bankowym
dedykowanym rozliczeniu dofinansowania
NCBR (Uzyskanie ochrony patentowej)

Razem środki pieniężne dla potrzeb
rachunku przepływów pieniężnych

1 580 539,87
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od 01.01.2019
do 31.12.2019 r.

od 01.01.2018
do 31.12.2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczące
działalności operacyjnej
Amortyzacja

318 166,66

128 724,56

315 766,66

128 724,56

Amortyzacja wynikająca z rachunku zysków i
strat
Amortyzacja zwiększająca wartość prac
rozwojowych (wytworzenie skanera
optycznego)
Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych
Zmiana stanu kredytów i pożyczek
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia
rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wpłat na
podwyższenie kapitału podstawowego

1 079 065,50

-580 026,86

1 127 091,80
-26,30

-711 500,46
131 473,60

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-553 659,05

733 584,93

-362 213,07

-254 680,19

-191 445,98

988 265,12

20 486,20

1 351 881,71

48 000,00

1 315 365,19

20 486,20

36 516,52

-48 000,00

-

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
czynnych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
biernych

2 400,00

-

-48 000,00

-

-

-

Dodatkowe informacje dotyczące
działalności inwestycyjnej
Nabycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Nabycie wartości niematerialnych i
prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia
rzeczowych aktywów trwałych
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15. INSTRUMENTY FINANSOWE

Rodzaj instrumentu
Środki pieniężne
Środki pieniężne na bieżacym
rachunku bankowym
Środki pieniężne na rachunkach
bankowych dedykowanych dotacji

wartość
bilansowa

termin

oprocentowanie

rodzaj
ryzyka

454 419,10

n/d

0,0%

brak

1 116 686,28

n/d

0,0%

brak

38 463,28

7 dni

brak

Pożyczki udzielone i należności własne
należności handlowe i pozostałe

ryzyko
kredytowe

16. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE
W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem przeciętne zatrudnienie w Spółce wyniosło 3,5
etaty. 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała trzy osoby:
stanowisko
Kierownik naukowy projektu
Koordynator badań
Koordynator projektów B+R (urlop
rodzicielski)
Razem

ilość etatów
1
1
1
3

17. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH ORAZ ZALICZKACH, POŻYCZKACH I INNYCH ŚWIADCZENIACH
UDZIELONYCH CZŁONKOM ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH
W okresie sprawozdawczym Spółka wypłaciła członkom organów zarządzających wynagrodzenie w
wysokości 384.000,00 złotych. Spółka nie wypłacała członkom zarządu wynagrodzeń na podstawie
umowy o pracę.
Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. Członkowie zarządu mają zobowiązanie z tytułu
rozrachunków bieżących w kwocie 7.322,51 złotych.
18. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 wynosi
6.000,00 złotych. Spółka nie korzystała z innych usług podmiotu badającego sprawozdanie.
19. INNE ISTOTNE INFORMACJE
13 stycznia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę o udzieleniu
Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego,
w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę nominalną nie wyższą niż 700.000,00 złotych.
W opinii Zarządu nie wystąpiły inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
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Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa)
w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu
waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w
roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu
finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie
jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu
obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i
sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
Nie omówiono zagadnień określonych w pozostałych pozycjach dodatkowych informacji i objaśnień,
określonych w załączniku nr 1 do Ustawy o Rachunkowości, ponieważ nie wystąpiły w Spółce w okresie
sprawozdawczym i poprzedzającym

10

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

B. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2019 ROK

177

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

C. SPRAWOZDANIE Z BADANIA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.

185

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

D. AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA

191
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 19.11.2020 godz. 16:36:13
Numer KRS: 0000609507
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

24.03.2016

Ostatni wpis

Numer wpisu

49

Sygnatura akt

RDF/269795/20/505

Oznaczenie sądu

SYSTEM

Data dokonania wpisu

16.11.2020

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 361375246, NIP: 5213695448

3.Firma, pod którą spółka działa

MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres

ul. JANA PAWŁA WORONICZA, nr 31, lok. 348, miejsc. WARSZAWA, kod 02-640, poczta WARSZAWA,
kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

MILTON.ESSEX@YAHOO.COM

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

16.03.2016 R., NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 3727/2016

2

08.12.2017 R., REP. A NR 18248/2017, MONIKA HERNIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA
ZBIGNIEWA CUPRIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 3 PKT 3.1, §
3 PKT 3.2

3

05.03.2018 R., REP. A NR 1107/2018, ROMAN TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
ZMIENIONO § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2 STATUTU.

4

24 KWIETNIA 2019 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. JUTRZENKI 177,
NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK REP. A 2207/2019
ZMIENIONO : § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 23 , § 5 UST. 5.6 , § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), SKREŚLONO :
§ 3 UST. 3.2 , § 3 UST. 3.6, § 6 UST.6.3, § 6 UST. 6.4, § 6 UST. 6.12 , § 12 UST. 12.2

5

16.01.2018 R., REP. A NR 162/2018, ROMAN TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
ZMIENIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2, § 3 UST. 3.9, § 3 UST. 3.15, § 6 UST. 6.1, § 6 UST.
6.3, § 6 UST. 6.4, § 6 UST. 6.5, § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), § 7 UST. 7.3
W § 6 DODANO UST. 6.12 ORAZ W §3 DODANO UST.3.23
UCHYLONO § 3 UST. 3.10.

6

13.01.2020 R., REP. A NR 234/2020, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA PAR. 3 UST. 3.23 STATUTU SPÓŁKI.

7

22.07.2020 R. - ROMAN TOKARCZYK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3107/2020 ZMIENIONO § 3 UST. 3.1.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania

PRZEKSZTAŁCENIE

2.Opis sposobu powstania spółki oraz
informacja o uchwale

PRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI "MILTON ESSEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA" Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ:
"MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA", W DRODZE UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA Z DNIA 16.03.2016 R. (AKT NOTARIALNY REP. NR 3723/2016, NOTARIUSZ
MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE).

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o
zgodzie na dokonanie koncentracji

------

Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
1

1.Nazwa lub firma

MILTON ESSEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA,------
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2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze albo ewidencji

0000555589

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
albo organu prowadzącego ewidencję

******

5.Numer REGON

361375246

6.Numer NIP

5213695448

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

1 551 767,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

700 000,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji

15517670

4.Wartość nominalna akcji

0,10 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

1 551 767,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

0,00 ZŁ

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

1

350 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

2

3

1.Nazwa serii akcji

A

2.Liczba akcji w danej serii

400000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

0

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

100.000 (STO TYSIĘCY) AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, TAK, ŻE
NA 1 (JEDNĄ) AKCJĘ SERII B PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

1.Nazwa serii akcji

C

2.Liczba akcji w danej serii

1000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Nazwa serii akcji

D

2.Liczba akcji w danej serii

1000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

E

2.Liczba akcji w danej serii

3500000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

F

2.Liczba akcji w danej serii

3000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

H1

2.Liczba akcji w danej serii

2400000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

K1

2.Liczba akcji w danej serii

960000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

H2

2.Liczba akcji w danej serii

933336

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

K2

2.Liczba akcji w danej serii

373334

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

B1

2.Liczba akcji w danej serii

200000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

AKCJE SERII L
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2.Liczba akcji w danej serii

2750000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KACZYŃSKA STĘPIEŃ

2.Imiona

IWONA IZABELLA

3.Numer PESEL/REGON

62022002048

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOLAN

2.Imiona

RADOSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

74100901954

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
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1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

5

1.Nazwisko

STĘPIEŃ

2.Imiona

JACEK BERNARD

3.Numer PESEL

63120802770

1.Nazwisko

KŁOSOWICZ

2.Imiona

STANISŁAW JÓZEF

3.Numer PESEL

55073007698

1.Nazwisko

STANOWSKI

2.Imiona

EDWARD IGNACY

3.Numer PESEL

37032200032

1.Nazwisko

KOZIOŁ

2.Imiona

JAKUB MICHAŁ

3.Numer PESEL

89111704438

1.Nazwisko

MAJKA

2.Imiona

MARCIN

3.Numer PESEL

74072312156

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

2

47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

4

62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

5

71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

6

72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

7

74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z
WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

9

86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
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Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

18.07.2018

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

2

23.07.2018

OD 24.03.2016 DO 31.12.2016

3

20.12.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4

21.12.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

5

21.12.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

6

21.12.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

7

21.12.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

8

21.12.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

9

12.11.2020

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

2

*****

OD 24.03.2016 DO 31.12.2016

3

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

5

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

6

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

7

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

8

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

9

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu rocznego
3
sprawozdania finansowego

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

*****

OD 24.03.2016 DO 31.12.2016

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

5

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

6

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

7

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

8

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

9

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

2

*****

OD 24.03.2016 DO 31.12.2016

3

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

5

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

6

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

7

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

8

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

9

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2016

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
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Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.11.2020
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Dokument Informacyjny Milton Essex S.A.

E. UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.
FIRMA, SIEDZIBA, MIEJSCE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
1.1. Spółka działać będzie pod firmą: Milton Essex Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Milton Essex S.A., oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
1.2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
1.3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
1.4. W celu prowadzenia działalności w niżej wymienionych zakresach, Spółka może powoływać przedsiębiorstwa, zakłady,
oddziały, oraz tworzyć przedstawicielstwa i spółki zależne, w kraju i za granicą, a także przystępować do innych podmiotów
gospodarczych.
1.5. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
58.11.Z Wydawanie książek,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
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59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.12.Z Działalność portali internetowych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.42.B Szkoły wyższe,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
86.90.D Działalność paramedyczna,
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
1.6. Działalność wymagająca koncesji, bądź zezwoleń będzie podjęta po ich uzyskaniu.

§ 2.
CZAS TRWANIA SPÓŁKI
Spółka powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 3.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
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3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.551.767,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) i dzieli się na:
a.) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10(dziesięć groszy) każda akcja,
200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000
(jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3.000.000 (trzy
miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.400.000 (dwa
miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
933.336 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii H2 wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 373.334 (trzysta siedemdziesiąt trzy
tysiące trzysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja – objętych za wkłady pieniężne oraz
b.) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja, objętych za wkład niepieniężny.
3. 2. (skreślono)
3.3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, na wniosek
Akcjonariusza, na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest konieczna zgoda Walnego Zgromadzenia. W
przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, tracą one uprzywilejowanie. Zniesienie uprzywilejowania akcji
imiennych serii B następuje za odszkodowaniem w ten sposób, że Akcjonariuszowi uprawnionemu do akcji serii B, Spółka
wyda 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii B1, jako odszkodowanie z tytułu zniesienia uprawnień związanych
z akcjami imiennymi serii B.
3.4. Akcje Spółki mogą być pokryte gotówką, wkładami niepieniężnymi (aportem) lub w jeden i drugi sposób łącznie.
3.5. Kapitał zakładowy Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z
siedzibą w Warszawie został gotówką pokryty w 1/4 (jednej czwartej) przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje muszą być
opłacone gotówką w całości w ciągu 3 (trzech) lat, licząc od daty emisji akcji danej serii.
3.6. (skreślono)
3. 7. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, z
zastrzeżeniem, że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów
wszystkich uprawnionych do głosowania Akcjonariuszy, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.
3. 8. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.
3.9. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny wymagają
zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3.10. uchylono
3.11. Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.
3.12. Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub
użytkowanie.
3.13. Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej
bankowi lub firmie inwestycyjnej w Polsce.
3.14. Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o dematerializację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
3.15. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia dobrowolnego.
3.16. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki na mocy sukcesji uniwersalnej zgodnie z uchwałą Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru
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dotychczasowych akcjonariuszy, będących akcjonariuszami Spółki na dzień 26 sierpnia 2015 roku jest upoważniony do emisji
nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, w formie dokumentu, o numerach od 1 (jeden)
do 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie
wyższej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
3.17. Osobami fizycznymi i/lub prawnymi uprawnionymi do objęcia akcji Spółki serii F będą wyłącznie osoby, które objęły
lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii A wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki przekształcanej pod firmą Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Warszawie, z dnia 26 sierpnia 2015 roku i pozostają w ich posiadaniu w momencie składania oświadczenia o wykonaniu
prawa inkorporowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii A do objęcia akcji Spółki serii F.
3.18. Akcje Serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3.19. Akcje Serii F mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3.20. Akcje Serii F na wiosek posiadającego je akcjonariusza mogą zostać zdematerializowane, a koszty dematerializacji
ponosi Spółka.
3.21. Emisja akcji Spółki serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 1382, ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, które będą
uprawnione do objęcia akcji serii F nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
3.22. Cena emisyjna akcji zwykłych Serii F na okaziciela jest równa ich wartości nominalnej.
3.23. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego - na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych - o kwotę nie wyższą
niż 700.000,00 złotych - przy czym:
-

Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego,
Zarząd w uchwale wskazuje między innymi cenę emisyjną akcji,
w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela w zamian za wkłady pieniężne oraz
zaoferować akcje w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej,
w ramach emisji akcji w zakresie kapitału docelowego, Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w
interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części,
na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na cenę emisyjną akcji
- Zarząd zobowiązany jest uzyskać jednomyślną zgodę Rady Nadzorczej.
§ 4.
ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 5.
WALNE ZGROMADZENIE
5.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku obrotowego.
5.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
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5.4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał
jest na nim reprezentowany i nie został wniesiony sprzeciw, co do podjęcia uchwały poza porządkiem obrad.
5.5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w szczególności wymagają:
(i.) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
ubiegły rok obrotowy,
(ii.) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
(iii.) podział zysku, oraz pokrycie straty za rok obrotowy,
(iv.) zmiana statutu,
(v.) rozwiązanie Spółki i wybór likwidatora,
(vi.) połączenie, przekształcenie Spółki,
(vii.) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
(viii.)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje Spółki, oraz emisja innych instrumentów dłużnych,
(ix.) emisja warrantów subskrypcyjnych,
(x.) wprowadzenie i wycofanie akcji Spółki do systemu notowań publicznych,
(xi.) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia,
(xii.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
(xiii.)ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
(xiv.)inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
5.6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna
większością głosów, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
5.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w M. St. Warszawie.

§ 6.
RADA NADZORCZA
6.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
6. 2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, co oznacza, że kadencja Członka Rady Nadzorczej
powołanego w miejsce odwołanego w trakcie kadencji, kończy się w tym samym czasie, co kadencja pozostałych członków
Rady Nadzorczej.
6.3. (skreślono)
6.4. (skreślono)
6.5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami i ustala porządek
obrad, oraz ma prawo podpisywania uchwał Rady przyjętych na posiedzeniach. Przewodniczący Rady Nadzorczej
reprezentuje Radę na zewnątrz.
6.6. Zasady działania Rady Nadzorczej ustala Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostaje uchwalony przez Radę
Nadzorczą.
6.7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie
rzadziej niż co trzy miesiące.
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6.8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa
lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte,
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania za powołaniem, odwołaniem lub zawieszeniem
członka Zarządu wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów i oddanie głosów przez wszystkich Członków
Rady Nadzorczej.
6.9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej
członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w
podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że głosowane w tym trybie
mogą być wyłącznie uchwały objęte porządkiem obrad ustalonym przez Przewodniczącego i których projekty zostały
wcześniej wraz zawiadomieniem o zebraniu Rady Nadzorczej przesłane w formie pisemnej lub w pocztą elektroniczną, do
wszystkich członków Rady Nadzorczej, tak aby mogli się zapoznać z ich treścią.
6.10. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
(i.) ocena Sprawozdania finansowego Spółki, co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
(ii.) ocena rocznego Sprawozdania Zarządu, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
(iii.) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnych opinii z oceny/badania Sprawozdania finansowego Spółki i
rocznego Sprawozdania Zarządu,
(iii.) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego,
(iv.) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
(v.) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki,
(vi.) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
(vii.) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach, oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym
określonych w uchwale Zgromadzenia,
(viii.) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Zarządu Spółki,
(ix.) wyrażanie zgody poprzez uchwałę na nabycie akcji własnych Spółki,
(x.) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań
pieniężnych przekraczających wysokość kapitałów własnych Spółki lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie
zostały przewidziane w rocznych lub wieloletnich planach finansowych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami
Statutu,
(xi.) udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie lub zastawienie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości
i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w
rocznych lub wieloletnich planach finansowych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
(xii.) udzielenie zgody na wydatki inwestycyjne i zakupy aktywów trwałych przez Spółkę, przekraczających wysokość
kapitałów własnych Spółki, dokonywanych w jednej transzy lub w serii powiązanych ze sobą transakcji z tą samą osobą
fizyczną lub prawną, lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostały przewidziane w rocznych lub
wieloletnich planach finansowych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
(xiii.) zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla wydatków Spółki, jakie ponoszone będą w ramach budżetu Projektu nr
POIR.01.01.01-00-0162/15 pn. „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi
alergicznej” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
(xiii.) udzielenie zgody na wystawienie gwarancji, poręczeń lub na zaciągnięcie innych zobowiązań pozabilansowych przez
Spółkę lub na przejęcie obowiązku naprawienia szkody na drodze ugody pozasądowej,
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(xiv.) udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych utworzonych
zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych, w szczególności jako
komplementariusz,
(xv.) wyrażanie zgody na zbycie aktywów niematerialnych Spółki w tym patentów, w tym w formie licencji,
(xvi.) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których wartość przekracza 50.000,00 PLN (słownie; pięćdziesiąt tysięcy
złotych), z wyjątkiem umów objętych zatwierdzonym wcześniej przez Radę Nadzorczą harmonogramem rzeczowofinansowym.
6.11. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi rocznego lub wieloletniego planu finansowego przedstawionego przez Zarząd
Spółki podczas pierwszego głosowania, wówczas Rada powinna zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o dokonanie zmiany
takiego rocznego lub wieloletniego planu finansowego, a Zarząd powinien w terminie 14-dni od otrzymania wniosku Rady o
zmianę takiego planu, przedłożyć zmienione dokumenty Radzie Nadzorczej celem ich zatwierdzenia w drugim głosowaniu.
Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi rocznego lub wieloletniego planu finansowego przygotowanego przez Zarząd Spółki w
drugim głosowaniu, to Zarząd Spółki ma prawo zwrócić się bezpośrednio do najbliższego Walnego Zgromadzenia o
zatwierdzenie takiego planu, w tym czasie Zarząd ma obowiązek stworzyć preliminarz budżetowy i realizować wszystkie
zadania finansowe z uwzględnieniem obowiązku zatwierdzania bieżących wydatków zgodnie z prerogatywami udzielonymi
Radzie Nadzorczej przez Statut.
6.12. (skreślono)

§ 7.
ZARZĄD
7.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
7.2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek
handlowych dla innych Organów Spółki.
7.3. Zarząd składa się z (2 dwóch ) do 3 ( trzech ) członków. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes
Zarządu, Członek Zarządu.
7.4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
7.5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez
Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie z ważnego powodu, który
wymaga uzasadnienia.
7.6. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację skutecznie skierowaną do Rady Nadzorczej.
7.7. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata co oznacza, że kadencja członka Zarządu powołanego w miejsce
odwołanego w trakcie kadencji, kończy się w tym samym czasie, co kadencja pozostałych członków Zarządu. Każdy z
członków Zarządu może być wybrany na kolejną kadencję.
7.8. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje jego pracami i ustala porządek obrad, oraz ma
prawo podpisywania uchwał Zarządu przyjętych na posiedzeniach. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada
Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
7.9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa
Zarządu.
7.10. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i
miejscu posiedzeniu Zarządu, prawidłowe powiadomienie może być dokonane w szczególności pocztą elektroniczną.
7.11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy z pracownikami i zleceniobiorcami oraz
ustala ich wynagrodzenia. Strukturę organizacyjną Spółki oraz zasady podległości służbowej ustala Zarząd.
7.12. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników.
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7.13. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:
(i.) Prezes Zarządu działający samodzielnie, lub
(ii.) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 8.
ZAKAZ KONKURENCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU
8.1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej organów.
8.2. Zezwolenia o którym mowa w ust. 8.1 udziela Rada Nadzorcza.

§ 9.
RACHUNKOWOŚĆ
9.1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa.
9.2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego Sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu 4
miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
§ 10.
ROK OBROTOWY
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia danego roku
kalendarzowego.

§ 11.
UDZIAŁ W ZYSKU I GOSPODARKA SPÓŁKI
11.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na:
- kapitał zapasowy lub utworzone fundusze celowe,
- inwestycje,
- dywidendę dla akcjonariuszy,
- inne cele.
11.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wykazanym w Sprawozdaniu finansowym, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom („dywidenda”). Dywidendę rozdziela się w stosunku do
liczby akcji Spółki uprawnionych do dywidendy i posiadanych przez akcjonariusza.
11.2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z
zastrzeżeniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, oraz jeżeli Spółka posiada środki wystarczające
na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
11.3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
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- fundusz rezerwowy.
11.4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie
poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
11.5. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. Kapitał zapasowy tworzy się z
odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie
odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z zastrzeżeniem ogłoszeń o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia spółki, które będzie zwoływane poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki, a
także w przypadku gdy akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym, w sposób określony dla przekazywania informacji
bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
12.2. (skreślono)
12.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w przyszłości prawo
pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach
Spółki.
12.4. Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki.
12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”
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F. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADU
NIEPIENIĘŻNEGO NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEG
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
MILTON ESSEX S.A.
z wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego
w postaci aportu praw autorskich do wynalazku, praw do uzyskania ochrony
patentowej wynalazku i praw do ochrony patentowej wynalazku

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu
Dla Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Zarządu Milton Essex Spółka Akcyjna, z siedzibą
w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 31/348 Nr KRS 0000609507 („Spółka”) z dnia 18 października 2017 r.
(„Sprawozdanie Zarządu”), w oparciu o Postanowienie z dnia 06 grudnia 2017 r. Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie sygn.
akt Wa XIII NsRejKRS 83050/17/896, z wniosku Zarządu Spółki. Badane sprawozdanie Zarządu dotyczy
wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci aportu praw autorskich majątkowych do wynalazku
pt. „Multimodalny aparat do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposób
multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu testów skórnych i jego zastosowanie
do automatycznej oceny wyniku tych testów”, praw do uzyskania ochrony patentowej w/w wynalazku i
praw do ochrony patentowej w/w wynalazku
Za sporządzenie Sprawozdania Zarządu odpowiedzialni są członkowie Zarządu Spółki. Naszym zadaniem
było zbadanie Sprawozdania Zarządu i wyrażenie opinii o jego prawdziwości i rzetelności.
Nasza opinia z badania Sprawozdania Zarządu została sporządzona wyłącznie dla Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i nie może być
użyta w żadnym innym celu. Nie przyjmujemy też odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści
niniejszej opinii.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień art. 312 Ustawy z dn. 5 września 2000 r. Kodeks
Spółek Handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Rozdz. 7 Ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji
finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność
pozwalającą na wyrażenie opinii o załączonym Sprawozdaniu Zarządu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie:
-

czy Sprawozdanie Zarządu, we wszystkich istotnych aspektach, jest prawidłowe i rzetelne;

-

jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości
nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji;

-

czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.

-

czy metoda wyceny wkładów niepieniężnych przyjęta w Sprawozdaniu Zarządu jest poprawna.

1

W załączonym Sprawozdaniu Zarządu wartość godziwa wkładu niepieniężnego wnoszonego do Spółki
Milton Essex SA w postaci aportu obejmującego:
a)

prawa autorskie majątkowe do wynalazku pt. „Multimodalny aparat do analizy odczynu alergicznego
w przebiegu testów skórnych oraz sposób multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w
przebiegu testów skórnych i jego zastosowanie do automatycznej oceny wyniku tych testów”, oraz

b)

prawa do uzyskania ochrony patentowej w/w wynalazku, oraz

c)

prawa do ochrony patentowej w/w wynalazku,

została oszacowana za pomocą 2 metod: metody odtworzeniowej i metody dochodowej. Wycenie metodą
odtworzeniową przypisano wagę 1/3, a wycenie metodą dochodową 2/3 łącznej wagi wyceny wniesionego
wkładu. Na podstawie tak oszacowanych kwot, ustalono przy zastosowaniu średniej ważonej, że wartość
godziwa wkładu niepieniężnego wnoszonego aportem do Spółki wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Powyższa wartość godziwa wkładu niepieniężnego jest równa łącznej wartości nominalnej obejmowanych
za nie akcji zwykłych imiennych Spółki Serii E, które zostają objęte w następujący sposób:
-

2.100.000 akcji zwykłych imiennych Serii E (o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję
i o łącznej wartości 210.000,00 zł) objęte przez Pana Dr Jacka Stępnia;

-

1.050.000 akcji zwykłych imiennych Serii E (o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję
i o łącznej wartości 105.000,00 zł) objęte przez Pana Radosława Solana;

-

350.000 akcji zwykłych imiennych Serii E (o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję i
o łącznej wartości 35.000,00 zł) objęte przez Pana Pawła Łukasiewicza.

Łączna wartość nominalna i emisyjna akcji Serii E, wydanych w zamian za powyższy wkład niepieniężny
wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W Sprawozdaniu Zarządu nie wskazano, że występują inne składniki przedmiotowego aportu niż
wymienione w pkt 2 w/w Sprawozdania, ani też inne świadczenia akcjonariuszy, wnoszących
przedmiotowy aport, na rzecz Spółki związane z tym aportem, tak więc nie określono żadnych
dodatkowych, odpowiadających im, wysokości wynagrodzenia konwertowanego na akcje Serii E.
Zgodnie z wymogami art. 311 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, umotywowanie zamierzonej transakcji
aportowej zostało przedstawione w punkcie 6 Sprawozdania Zarządu.
Naszym zdaniem:
a)

załączone Sprawozdanie Zarządu Milton Essex Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2017 r. we
wszystkich istotnych aspektach, jest rzetelne i prawdziwe oraz zawiera wszystkie elementy i
załączniki wymagane przez prawo - art. 311 Kodeksu Spółek Handlowych;

b)

wartość godziwa wkładów niepieniężnych w wysokości 350.000,00 zł została oszacowana, we
wszystkich istotnych aspektach, rzetelnie i poprawnie oraz odpowiada ona co najmniej wartości
nominalnej obejmowanych za nie akcji Serii E.

2

Nie zgłaszając tutaj zastrzeżeń, pragniemy zwrócić uwagę, iż jak wskazuje Sprawozdanie Zarządu,
przedmiotowy wynalazek zostanie zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP już przez
samą Spółkę w ciągu 60 dni, licząc od daty odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podejmującego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na drodze wprowadzania
przedmiotowego aportu i po zaaprobowaniu Sprawozdania Zarządu z wyceny tego aportu obejmującego
prawa autorskie majątkowe do Wynalazku, oraz prawa do uzyskania patentu na w/w Wynalazek, oraz
prawa do patentów na w/w Wynalazek. Ponadto, jak oświadczają w Sprawozdaniu Członkowie Zarządu,
przedmiot aportu jest wyłącznego współautorstwa akcjonariuszy: Pana Dr Jacka Stępnia, Pana
Radosława Solana i Pana Pawła Łukasiewicza, oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń, czy
też praw osób trzecich. Zwracamy uwagę, iż warunkiem skutecznego wniesienia aportu do Spółki Milton
Essex SA i co się z tym wiąże zarejestrowania przez Sąd Rejonowy przedmiotowego podwyższenia
kapitału zakładowego, jest przekazanie przedmiotu aportu w postaci opisu wynalazku przez współautorów
do Spółki w celu złożenia przez Spółkę wniosku o ochronę patentową tego wynalazku do Urzędu
Patentowego RP. Warunek ten nie został jeszcze spełniony na dzień wydania opinii, gdyż nie odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia podejmujące uchwałę w tej sprawie, ale zgodnie ze wskazaniem
Zarządu w Sprawozdaniu z wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, zostanie dopełniony, jako warunek
konieczny, w terminie do 60 dni licząc od daty odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki podejmującego uchwałę w tej sprawie tj. w kwestii podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę 350,000,00 zł poprzez wniesienie w/w wkładu niepieniężnego, będącego
przedmiotem niniejszej opinii.
Ponadto zwracamy uwagę, że przyjęte przez Zarząd Spółki założenia dla oszacowania powyższej
wartości godziwej wkładu niepieniężnego, zarówno dla metody odtworzeniowej jak i dochodowej, mogą
nie odzwierciedlać wszystkich faktycznych uwarunkowań rynkowych pozostających poza kontrolą Spółki i
jej Zarządu w przyszłości, tak więc oszacowana aktualna wartość godziwa wkładów niepieniężnych może
odbiegać od wartości tych wkładów w przyszłości, na skutek występowania ryzyka oraz działania
czynników, których wpływ na oszacowaną wartość godziwą na dzień sporządzenia niniejszej opinii jest
niemożliwy do przewidzenia i jednoznacznego określenia.

Warszawa, 07 grudnia 2017 r.
Firma audytorska wykonująca badanie:
BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES

GRZEGORZ BŁASZKOWSKI

ul. Jeziorowa 57 D, 03-991 Warszawa

Biegły rewident Nr 90085

Firma audytorska uprawniona do

(Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie oraz
reprezentujący firmę audytorską uprawnioną do badania
sprawozdań finansowych)

badania Nr 3470

……………………………………………….
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G. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
Lp.

Termin / skrót

Definicja / objaśnienie

1.

ABCD(e)

Ocena cech znamion w kierunku objawów czerniaka złośliwego (melanoma
malignum) według kryteriów ABCD(E):
A (asymmetry) – asymetria – czerniak w odróżnieniu od zmian barwnikowych
wykazuje nieregularny wygląd,
B (borders) – granice – brzegi zmiany są nierówne i postrzępione,
C (color) – kolor – kolor czerniaka jest różnorodny od jasnobrązowego do
czarnego, nierównomiernie rozłożony, często z punktowym skupieniem
barwnika,
D (diameter) – średnica zmiany > 5 mm,
E (elevate) – uwypuklenie – uwypuklenie się zmiany ponad otaczający
naskórek.

2.

Alergia

Alergia (popularnie stosowane synonimy: uczulenie, nadwrażliwość) –
patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na oddziaływanie
różnych obcych substancji, zwanych alergenami, polegająca na reakcji
immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po
związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji –
mediatorów stanu zapalnego.

3.

Akcje

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta

4.

Akcje Wprowadzane

Wszystkie akcje wprowadzane do ASO

5.

Alternatywny System Obrotu rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w

6.

lub ASO

Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni z
siedzibą w Krakowie

7.

CE (oznakowanie)

Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest
deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania związane z
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

8.

Czerniak

nowotwór złośliwy skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka
wywodzący się z melanocytów (komórek pigmentowych skóry). Stanowi od 5%
do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Corocznie jest rozpoznawane
około 130 000 przypadków tej choroby, większość u osób rasy białej.

9.

Dyrektywa 2011/61/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca
2011

roku

w

sprawie

zarządzających

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz
rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010
10.

Emitent lub Spółka

Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie
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11.

EUR

EURO – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej

12.

EFTA

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, (od ang. European Free Trade
Association), obejmujące Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

13. z Giełda lub GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

14.

Z łac. w szkle, tu: oznacza badanie diagnostyczne wykonywane z próbki krwi

In vitro

na oznaczenie przeciwciał IgE
15.

In vivo

Z łac. na żywo, tu: oznacza badanie diagnostyczne przeprowadzane w postaci
testów skórnych (przez podanie alergenów/haptenów na skórę pacjenta)

16.

ISO 13485

Europejska i polska norma dotycząca Systemu Zarządzania Jakością dla
Wyrobów Medycznych

17.

Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

lub KDPW
18.

Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
lub KSH

2020.1526 z późn. zm.)

19.

Komisja lub KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

20.

LWIR

Long-wavelength infrared - pasmo dalekiej podczerwieni (7-14 µm)

21.

NewConnect

Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

22.

Obrót na GPW

Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

23.

Obrót na NewConnect

Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

24.

Organizator Alternatywnego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
Systemu

Obrotu

lub

Organizator ASO
25.

PAP

Polska Agencja Prasowa

26.

PATCH

Alergiczne testy kontaktowe. Technika wykoannia polega na naklejeniu
plastrów zawierających zestaw alergenów. Obecnie odczytywane po 48 i 72
godzinach od podania na skórę pacjenta.

27.

PLN , zł

złoty – jednostka monetarna Polski

28.

PRICK

Alergiczne testy skórne puntkowe. Technika wykonania
testu punktowego polega na umieszczeniu roztworu zawierającego alergen na
skórze i następnie nakłuciu skóry w obrębie kropli roztworu. Obecnie
odczytywane po 15 minutach od podania.

29.

Rada Nadzorcza

30.

Regulamin

Rada Nadzorcza Emitenta

Alternatywnego Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 147/2007

Systemu Obrotu

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca
2007 roku z późn. zm.
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31.

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE

32.

Rozporządzenie nr 2016/522

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015
roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów
publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących
na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania
informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów
powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz
rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
podlegających obowiązkowi powiadomienia

33.

Rozporządzenie nr 2017/745

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr
1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG

34.

Rozporządzenie w sprawie Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku
koncentracji

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców

35.

Statut

Statut Emitenta

36.

Ustawa

37.

o

funduszach Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu

inwestycyjnych

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2020.95 z późn. zm.)

Ustawa o Kontroli Inwestycji

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U.
2020.117 z późn. zm.)

38.

Ustawa o obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.
Dz.U. 2020.89 z późn. zm.)

39.
40.

Ustawa

o

ochronie Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.

konkurencji i konsumentów

Dz.U. 2020.1076 z późn. zm.)

Ustawa o ofercie publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019.623 z późn. zm.)

41.

Ustawa

o

dochodowym

podatku Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
od

osób (t.j. Dz.U. 2020.1426 z późn. zm.)

fizycznych lub Ustawa PDOF
42.

Ustawa
dochodowym

o

podatku Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
od

osób (t.j. Dz.U. 2020.1406 z późn. zm.)

prawnych lub Ustawa PDOP
43.

Ustawa o podatku od

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

czynności cywilnoprawnych

(t.j. Dz.U. 2020.815 z późn. zm.)
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44.
45.

Ustawa

o

podatku

od Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.

spadków i darowizn

2019.1813 z późn. zm.)

Ustawa o podatku VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.
2020.106 ze zm.)

46.

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019.351 z
późn. zm.)

47.
48.

Ustawa

o

wyrobach Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020.186

medycznych

z późn. zm.)

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2020.1325
z późn. zm.)

49.

WIBOR jednomiesięczny

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają
pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca

50.

Walne Zgromadzenie, WZ

Walne Zgromadzenie Emitenta

51.

Zarząd

Zarząd Emitenta

52.

zł, PLN

złoty – jednostka monetarna Polski
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