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Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych,
a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”
lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 89 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia
prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o PROCAREPLUS PHARMA S.A. („Spółka”)
oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Dokument Ofertowy sporządzony 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm) zamieszczony na stronie internetowej www.pcppharma.pl



• Jesteśmy firmą farmaceutyczną powstałą na bazie
doświadczeń osób z branży farmaceutycznej, medycyny
oraz finansów

• Rozwijamy szerokie portfolio leków i suplementów o
potwierdzonej wartości klinicznej poszukiwanych
przez lekarzy i pacjentów

• Naszą unikalną kompetencją jest dogłebna znajomość
wielu niszowych, szybko rosnących segmentów rynku
farmaceutycznego

• Specjalizujemy się w lekach typu generyk plus -
sprawdzone substancje czynne w nowych wskazaniach,
nowej formie czy też dostępne bez recepty

• Nasze kompetencje obejmują również rozwój leków
innowacyjnych
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Piotr Mrzygłód 
Marketing Manager

Doświadczony manager w obszarze 
rozwoju sprzedaży i marketingu w 

branży farmaceutycznej
Pracował dla PF Jelfa S.A., IBSS 

BIOMED S.A., AstraZeneca Pharma 
Poland Sp. z o.o., Polpharma S.A. 

oraz Bayer HealthCare 
Pharmaceuticals

Tomasz Stramek 
Prezes Zarządu

Lekarz medycyny - Uniwersytet 
Jagiellonski, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie

(Wydział Finansów).
Wieloletnie doświadczenie w 
obszarze medycyny klinicznej, 

finansach i bankowości korporacyjnej 
(mBank, Bank BPH i Deutsche Bank)

Zespół zarządzający
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• W dniu 6.08.2020 podpisano Term Sheet na Licencję i Dostawę Modafinil 100mg i 200mg na rynek Polski z Chanelle 
Medical z Irlandii

• MODAFINIL – lek na nadmierną senność wywołana narklepsją
• Pozwala utrzymać długi czas czuwania oraz zapobiegać zasypianiu u chorych na narkolepsję redukując również poziom 

zmęczenia
• Stosowany w leczeniu narkolepsji oraz off-label przy pracy zmianową (np. dyżury lekarskie) i w obturacyjnym 

bezdechem sennym
• Nazywany w prasie medcznej„dopingiem mózgu”.

Modafinil nie jest obecnie zarejestrownay w Polsce – brak konurenta
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Potencjalni pacjenci MODAFINIL
nazwa komercyjna - Modaboost

Narkolepsja
wskazanie zarejestrowane
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Dyżury lekarskie
off-label use  zgodnie z wiedzą lekarską

Bezdech senny
off-label use  zgodnie z wiedzą lekarską



• W dniu 3.08.2020 podpisano Umowę na Dostawę oraz Licencję Trazodonu 50mg i 100mg z firmą Unipharm LTD z Israela 

• TRAZODON – lek zarejestrowany na depresję, w tym depresję z lękiem oraz off-label na zaburzenia snu, zaburzenia 
lękowe w formie tabletek o natychmiastowym uwalnianiu (dotychczas nieobecne w Polsce)

• Potencjalna możliwość rejestracji dawki 50mg, 10 tabletek - jako OTC – pierwszy powszechnie dostępny skuteczny lek 
nasenny

• Obecnie zarejestrowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, w tym depresji przebiegającej z lękiem i zaburzeniami snu 
• Poprawia wzorzec snu
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Potencjalni pacjenci TRAZODON
nazwa komercyjna - Trazosen
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Zaburzenia snu
Off-label  ale zgodne z badaniami klinicznymi

Zaburzenia lękowe
off-label use  zgodnie z wiedzą lekarską

Depresja
wskazanie zarejestrowane



• W lipcu 2020 rozpoczęto negocjacje odnośnie licencji na Buspiron 10mg z firmą Unipharm LTD z Israela 

• BUSPIRON – lek przeciwlękowy, łagodzi objawy lęku z towarzyszącą depresją lub bez niej 
• Lek bez potencjału uzależniającego 
• Nie nasila działania alkoholu
• Potencjalna możliwość rejestracji opakowania 10 tabletek - jako OTC – pierwszy powszechnie dostępny skuteczny lek 

przeciwlękowy
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Potencjalni pacjenci BUSPIRON
nazwa komercyjna - Fobus
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Zaburzenia lękowe
wskazanie zarejestrowane

Depresja
off-label use  zgodnie z wiedzą lekarską

Fobie
off-label use  zgodnie z wiedzą lekarską



• W czerwcu 2020 rozpoczęto negocjacje odnośnie licencji na Nefopam 30mg z firmą Medreich LTD z Wielkiej Brytanii

• NEFOPAM – nieopioidowy lek przeciwbólowy i dodatkowo wpływa na układ serotoninergiczny co odpowiada za działanie na 
ból neuropatyczny

• Lek bez potencjału uzależniającego 
• Działa 10 razy silniej od Aspiryny i tylko 3 razy słabiej od Morfiny
• Off-label łagodzi również ból nowotworowy
• Potencjalna możliwość rejestracji - jako OTC
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Potencjalni pacjenci NEFOPAM
nazwa komercyjna - Neuropam
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Ból ostry
wskazanie zarejestrowane

Ból nowotworowy
off-label use  zgodnie z wiedzą lekarską

Ból neuropatyczny
Off-label  ale zgodne z badaniami klinicznymi



• Insudiab - Maślanu Sodu w postaci mikrogranulatu
• Powoduje wydzielanie GLP-1 (hormonu jelitowego)
• Redukuje glikemię poposiłkową, hamuje wydzielanie glukagonu
• Zmniejsza insulinooporność
• W cukrzycy typu 2
• Brak istotnych działań niepożądanych i bardzo niska toksyczność
• Skuteczność maślanu potwierdza seria publikacji naukowych w bazie PubMed

Dostępne w sprzedaży
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Jedyny w swojej kategorii
cukrzyca typu 2 insulinooporność



• Cyncor - Glukonianu Cynku organiczny do połykania jak i ssania
• Tworzy barierę utrudniającą wniknięcie wirusów i zainfekowanie tkanek
• Skuteczny w zapobieganiu infekcjom wirusowym
• Cynk hamuje bezpośrednio replikację koronawirusów w tkankach (badania

z 05.2020)

Dostępne w sprzedaży
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• CyncorC - Witamina C i Cynk do połykania jak i ssania,
• Wysyca Cynkiem oraz Witaminą C komórki śluzówki gardła i nosa
• Witamina C redukuje stan zapalny i reakcję immunologiczną
• Cynk tworzy barierę utrudniającą wniknięcie wirusów i zainfekowanie tkanek
• Skuteczny w zapobieganiu infekcjom wirusowym
• Cynk hamuje bezpośrednio replikację koronawirusów w tkankach (badania z

05.2020)

Dostępne w sprzedaży
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• Artroreg - Siarczan Chondroityny wchodzący w skład chrząstek i kości
• Hamuje postęp choroby zwyrodnieniowej stawów
• Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Chondroityna wpływa na

zwiększenie syntezy kolagenu typu II i proteoglikanów, które powodują
• Zwiększa elastyczność chrząstki oraz zapewnia poślizg w jamie stawowej
• Siarczan chondroityny zmniejsza dolegliwości bólowe w chorobie

zwyrodnieniowej w grupie badanej o 50%

Dostępne w sprzedaży
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Choroba zwyrodnieniowa stawów



• Gastrit - pastylki do ssania z ekstraktem z klaczą imbiru
• Działanie przeciwwymiotne
• Skuteczne i bezpieczne leczenie nudności i wymiotów podczas infekcji układu

pokarmowego
• Łagodzenie objawów niestrawności
• Leczenie porannych mdłości u kobiet w ciąży
• Gingerol powoduje relaksację mięśniówki układu pokarmowego - efekt działania
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Wymioty + Infekcje żołądkowe



Dotacje Europejskie

ProCarePlus Pharma otrzymała dofinansowanie w ramach projektu„Małopolskie Bony Rozwojowe plus” 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tej dotacji zespół przeszkoli się  w zakresie sprzedaży, 
marketingu i zarządzania.

W dniu 12.05.2020 została podpisana Umowa nr 352/MBRplus/2020/1 for w ramach programu 
„Małopolskie Bony Rozwojowe plus”
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Reklamy telewizyjne
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https://youtu.be/ptW2oAy-Eyk https://youtu.be/nCTGKRc6yzw

https://youtu.be/ptW2oAy-Eyk
https://youtu.be/nCTGKRc6yzw


Podstawowe dane z modelu finansowego
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(w tys. zł) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Przychody ze sprzedaży 81 334 5 698 6 028 8 310 10 010

Wynik z działalności 

operacyjnej

-113 -369 515 743
2 278 3 238

Wynik netto -113 -369 418 602 1 845 2 623



www.pcp-pharma.pl
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Najważniejsze informacje z CV

Tomasz Stramek

• Studia na Wydziale Lekarskim CMUJ - Stypendium Ministra Nauki za Wybitne Osiągnięcia 2017
• Studia na Wydziale Finansów UEK - Ukończenie studiów wśród 5 % najlepszych absolwentów 2014

• Prezes PCP Pharma S.A. od 12.2019
• Członek Zarządu F1 Pharma Sp. z o.o. w 2018
• Aktywny lekarz POZ i NiŚOZ od 02.2019
• Corporate Dealer w mBank S.A. 2015-2016
• Doradca Klienta Korporacyjnego w Bank BPH S.A. 2012 – 2014
• Doradca Klienta ds. Produktów Finansowych dla Przedsiębiorstw w Deutsche Bank PBC S.A. 2010 – 2012



Umowa 
licencyjna 
z Chanelle 

Pharma

Załącznik nr 1 



Umowa 
Licencyjna z 

Unipharm LTD 

Załącznik nr 2 


