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Procareplus Pharma spółka akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 
sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 15.000 
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w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub 

przepisami prawa. 
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1. Czynniki ryzyka 

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent 

1.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Na działalność Spółki wpływ mają czynniki makroekonomiczne dotyczące zarówno polskiej jak i światowej 

gospodarki. Szczególnie istotne znaczenie mają takie czynniki jak: dynamika wzrostu PKB, siła nabywcza 

konsumentów (średnie wynagrodzenie), poziom bezrobocia, tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego, poziom 

inflacji, poziom stóp procentowych, kursy walut czy polityka fiskalna i monetarna państwa. Wpływają one 

bowiem na stopień zamożności społeczeństwa i możliwość pełniejszej realizacji potrzeb, w szczególności 

medycznych.  

Znaczące pogorszenie się ww. wskaźników, zwłaszcza w zakresie tempa wzrostu gospodarczego, w szczególności 

w obszarze sektora farmaceutycznego oraz sprzedaży aptecznej, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki i 

sytuację finansową Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.  

1.1.2. Ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych 

Praktyka stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe nie jest jednolita, a w orzecznictwie sądów 

administracyjnych w zakresie prawa podatkowego występują rozbieżności. Spółka nie może wykluczyć, że organy 

podatkowe dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Spółki, interpretacji stosowanych przez Spółkę przepisów 

podatkowych. Wobec powyższego Spółka nie może wykluczyć potencjalnych sporów z organami podatkowymi, 

a w rezultacie np. zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki w 

zakresie nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych oraz określenia zaległości podatkowych. Taka sytuacja 

mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki i perspektywy rozwoju Emitenta. 

1.1.3. Ryzyko związane z innymi przepisami prawa 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa mogą rodzić dla Spółki 

potencjalne ryzyko, iż przewidywania Zarządu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej staną się 

nieaktualne. W konsekwencji kondycja finansowa Emitenta może ulec pogorszeniu. Szczególnie istotne dla 

działalności Spółki są przepisy prawa farmaceutycznego, prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej. 

Zmiany w powyższych regulacjach mogą prowadzić do istotnej zmiany otoczenia prawnego Spółki oraz wpłynąć 

na jej wyniki finansowe. 

1.1.4. Ryzyko kursowe 

Spółka dokonuje i zamierza dokonywać zakupów większości towarów, licencji, odczynników i sprzętu w walutach 

obcych, w tym przede wszystkim w euro i dolarze amerykańskim. Przychody będą natomiast generowane głównie 

w walucie polskiej. Na Dzień Dokumentu informacyjnego Spółka nie stosuje polityki zabezpieczenia kursów 

walut. W związku z tym niekorzystne zmiany kursowe (osłabienie złotego w stosunku do walut obcych) mogą 

negatywnie wpłynąć na poziom ponoszonych przez Spółkę kosztów zakupu, nakładów inwestycyjnych oraz 

kosztów prac badawczo-rozwojowych, co z kolei może przyczynić się do pogorszenia wyników finansowych 

osiąganych przez Spółkę. 

1.1.5. Ryzyko związane z konkurencją w zakresie Leków generycznych 

Spółka planuje rozbudowę portfolia leków o Leki generyczne i Leki klasy generyk plus. W przypadku tzw. leków 

generycznych plus istnieją wyższe w stosunku do klasycznych Leków generycznych bariery wejścia wynikające 

z konieczności ponoszenia przez producentów farmaceutycznych nakładów na modyfikację postaci 

farmakologicznej, dawki, tempa uwalniania leku bądź sposobu jego aplikacji w stosunku do leku oryginalnego. 

Należy jednak liczyć się z możliwością rejestracji i komercjalizacji leków konkurencyjnych w stosunku do 

preparatów Spółki. W efekcie może to skutkować pogorszeniem wyników finansowych Spółki i jej pozycji 

rynkowej.  

1.1.6. Ryzyko związane z konkurencją w zakresie suplementów diety 

Spółka posiada portfolio suplementów diety i od końca 2020 r. rozpoczyna ich szerszą dystrybucję oraz sprzedaż.  

Bariery wejścia na rynku suplementów diety są niewielkie. Na rynku panuje bardzo duża konkurencja. Należy 
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liczyć się z ryzykiem braku popytu ze strony odbiorców końcowych i w efekcie niskich wyników sprzedaży do 

aptek i hurtowni farmaceutycznych. W konsekwencji może to spowodować nieosiągnięcie przez Spółkę 

zakładanych przychodów i udziału rynkowego. Ryzyko to jest również wzmacniane przez fakt, że najwięksi gracze 

rynkowi dysponują dużymi budżetami marketingowymi, co znacząco utrudnia możliwość konkurowania z nimi 

przez Spółkę. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.2.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów 

Spółka zamierza prowadzić dystrybucję oraz sprzedaż leków i suplementów diety głównie poprzez sieci aptek i 

hurtownie farmaceutyczne. Na Datę Dokumentu informacyjnego Emitent współpracuje z jedną hurtownią 

farmaceutyczną i kilkoma dużymi sieciami aptecznymi, a także aptekami internetowymi. Utrata lub znaczne 

ograniczenie współpracy z poszczególnymi istotnymi klientami może zmniejszyć przychody i rentowność Spółki 

i negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. 

1.2.2. Ryzyko związane z utratą kluczowych dostawców 

Spółka zawarła już pierwsze umowy i zamierza zawierać w przyszłości kolejne umowy na licencje i dostawy do 

Polski Leków generycznych z podmiotami z Unii Europejskiej, OECD, Indii oraz Chin. Umowy określają 

wyłączność na dostawę danego leku na polski rynek od danego producenta i właściciela praw do dokumentacji 

rejestracyjnej. Umowy zawierają również klauzulę o konieczności przeniesienia pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu na inny podmiot w przypadku złamania warunków umowy.  Utrata dostawcy danego leku lub naruszenie 

warunków umowy np. brak zakupu minimalnej liczby opakowań leków może znacząco zmniejszyć przychody i 

rentowność Spółki i negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i 

perspektywy rozwoju. 

1.2.3. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

Spółka dochowuje w swojej działalności należytej staranności, aby nie zostały naruszone prawa własności 

intelektualnej osób trzecich. Jednak z uwagi na specyfikę rynku farmaceutycznego oraz szeroki zakres ochrony 

patentowej określony w zgłoszeniach patentowych, nie można wykluczyć ryzyka naruszenia praw własności 

intelektualnej osób trzecich. Wiązałoby się to z potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi. 

Istnieje również ryzyko, że Spółka zostanie pozwana przez podmiot trzeci za rzekome naruszenia patentów 

posiadanych lub kontrolowanych przez ten podmiot. W przypadku potencjalnego procesu o ochronę praw do 

patentów Spółka może zostać zmuszona do poniesienia nieprzewidzianych przez Spółkę kosztów, w szczególności 

sądowych czy zastępstwa prawnego. 

1.2.4. Ryzyko utraty kadry zarządzającej lub kluczowych pracowników 

Na działalność Spółki duży wpływ ma doświadczenie, umiejętności, specjalistyczna wiedza oraz jakość pracy 

członków kadry zarządzającej i kluczowych pracowników. Emitent nie może wykluczyć, iż ewentualna utrata 

którejkolwiek z ww. osób nie wpłynie, przynajmniej w przejściowym okresie, negatywnie na działalność Spółki, 

jej sytuację finansową i wyniki finansowe. Ryzyko to jest o tyle istotne, że Spółka nie jest w stanie konkurować 

wysokością wynagrodzenia z największymi podmiotami. Najbardziej wykwalifikowaną kadrę menadżerską 

stanowi prezes Zarządu, który jest również znaczącym akcjonariuszem Spółki. W związku z tym ryzyko jego 

rezygnacji z pracy na rzecz Emitenta jest ograniczone. Niezależnie, w celu utrzymania kluczowego personelu 

Spółka rozważa wprowadzenie w kolejnych latach programu motywacyjnego dla Zarządu i kluczowych 

pracowników Spółki. 

1.2.5. Ryzyko związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa 

W działalności prowadzonej przez Spółkę wiele informacji ma charakter poufny. Pomimo bardzo ostrożnej 

polityki Spółki dotyczącej dostępu pracowników oraz osób trzecich do danych handlowych i informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że takie informacje mogą zostać 

ujawnione i wykorzystane przez pracowników lub osoby współpracujące ze Spółką, w tym w szczególności przez 

jej konsultantów, a w konsekwencji wykorzystane przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w 
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stosunku do działalności Spółki. Może to wiązać się z zagrożeniem dla wyników finansowych oraz perspektyw 

rozwoju Spółki. 

1.2.6. Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi  

Działalność Spółki wiąże się z koniecznością uzyskiwania decyzji administracyjnych, zezwoleń i zgód na podjęcie 

czynności niezbędnych do realizacji projektów w zakresie rozwoju i komercjalizacji portfolio leków i 

suplementów diety. Spółka musi zapewnić spełnienie wymogów koniecznych do uzyskania i utrzymania 

zezwoleń, decyzji i zgód w szczególności decyzji Głównego Inspektoratu Sanitarnego i przyszłych decyzji Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Brak uzyskania lub 

cofnięcie decyzji może mieć negatywny wpływ na przychody, wyniki i perspektywy Spółki. 

1.2.7. Ryzyko związane z rejestracją leków 

Jednym z podstawowych celów Spółki jest wprowadzenie, samodzielne lub przez partnera farmaceutycznego, 

opracowywanych leków na rynek polski oraz rynki światowe, w tym przede wszystkim na rynki krajów Unii 

Europejskiej. Wiąże się to z obowiązkiem rejestracji tych leków przez właściwe urzędy – Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce oraz Europejską Agencję ds. 

Leków (EMA). Istnieje ryzyko zmian proceduralnych czy błędów w dokumentacji co może opóźnić lub 

uniemożliwić proces rejestracji leków. Ponadto istnieje ryzyko, że wymagania przyjęte przez każdy z 

wymienionych urzędów będą inne, co może narazić Spółkę na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub 

też całkowitego zaniechania aktywności na danym rynku. Powyższe czynniki mogą negatywnie wpłynąć na 

działalność, wyniki finansowe lub perspektywy Spółki. 

1.2.8. Ryzyko związane z badaniami klinicznymi 

Część przyszłych projektów Spółki zakłada ograniczone badania kliniczne Leków klasy generyk plus w postaci 

badań biorównoważności. Spółka przewiduje również rozwój zupełnie innowacyjnych leków w konsorcjach 

akademicko-przemysłowych, dla których po rozwoju przedklinicznym konieczny będzie pełny cykl badań 

klinicznych, obejmujący co najmniej fazy I-III. Badania kliniczne, przeprowadzane na ludziach, są bardzo 

istotnym etapem prac związanych z przygotowaniem do rejestracji i wprowadzeniem leków na rynek. Spółka 

będzie sponsorem badań klinicznych w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej, czyli 

podmiotem odpowiedzialnym za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego i w związku z tym 

będzie miała kontrolę nad własnością intelektualną wyników badań klinicznych i będzie decydować np. o 

miejscach i kształcie publikacji artykułów z wynikami badań klinicznych w branżowych czasopismach 

medycznych. Sama realizacja badań będzie natomiast zlecana tzw. CRO (contract research organization - 

kontraktowa organizacja badawcza), czyli podmiotowi, którego działalność polega na organizacji i kompleksowej 

obsłudze badań klinicznych realizowanych na zlecenie m.in. przemysłu farmaceutycznego. 

Istnieje ryzyko, że Spółka będzie miała problem z rekrutacją pacjentów albo wyniki badań klinicznych nie będą 

zgodne z oczekiwanymi. Takie zdarzenia mogą wydłużać okres przedrejestracyjny, a więc opóźniać uzyskanie 

przychodów przez Spółkę, a nawet doprowadzić do zaprzestania rozwoju projektu. Wystąpienie każdej z 

wymienionych powyżej przeszkód może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe lub perspektywy 

Spółki. 

1.2.9. Ryzyko związane ze współpracą w ramach konsorcjum akademicko-przemysłowego 

Spółka zamierza realizować projekty leków innowacyjnych we współpracy z jednostkami akademickimi w Polsce. 

Jednostki te będą pełnić istotną rolę w realizacji zaplanowanych prac. Z uwagi na ograniczone możliwości Spółki 

w zakresie wpływania i kontroli zadań wykonywanych przez podmioty akademickie istnieje ryzyko 

niewywiązania się partnerów akademickich z przeprowadzenia części zaplanowanych zadań, co może wpłynąć 

niekorzystnie na realizację projektów. Dodatkowo, realizacja projektów w konsorcjum akademicko-

przemysłowym niesie ze sobą ryzyka związane z poufnością danych i wyników, których ochrona jest realizowana 

w ramach każdego z podmiotów niezależnie, a także ryzyka związane z prawem autorskim, które są jednak 

zminimalizowane umową konsorcjum określającą podział korzyści między partnerów konsorcjum. 
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Z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są 

zaawansowane rozmowy w sprawie realizacji w konsorcjum projektu innowacyjnego, zupełnie nowego 

antybiotyku finansowanego z nowego konkursu Projekty aplikacyjne finansowanego ze środków unijnych. 

Konsorcjum planuje złożyć wniosek o dofinansowanie po ogłoszeniu najbliższego konkursu. Uniwersytet będzie 

wykonywał zadania badawcze (np. syntezę eksperymentalnych związków, testowanie działania związków na 

poszczególne szczepy bakterii szpitalnych, testowanie toksyczności związków na zwierzęta, badanie toksyczności 

przewlekłej). Z kolei Spółka będzie prowadziła część prac badawczych (opracowanie formulacji wybranych 

kandydatów na lek do podawania zwierzętom i ludziom), produkcję serii próbnych i pilotażowych u 

podwykonawców oraz organizowała badania na zwierzętach i badania kliniczne. 

Spółka zawarła również z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi umowę o zachowaniu poufności w związku z 

rozmowami o realizacji przez Uniwersytet, na zlecenie Emitenta, projektu w ramach programu unijnego „Bon na 

Innowacje”. Spółka planuje złożyć wniosek po ogłoszeniu najbliższego konkursu. W ramach zlecenia Uniwersytet 

wykona prace badawczo-rozwojowe i dostarczy nowy lek klasy generyk plus gotowy do produkcji i dystrybucji. 

Wystąpienie ww. ryzyka może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe lub perspektywy Spółki. 

1.2.10. Ryzyko braku uzyskania lub cofnięcia pozwolenia na dopuszczenie produktów 

Spółki do obrotu oraz ryzyko odpowiedzialności za produkt 

W określonych przez prawo przypadkach może dojść do braku uzyskania lub cofnięcia pozwolenia na 

dopuszczenie leków do obrotu. Na przykład zgodnie z prawem polskim, Minister Zdrowia cofa pozwolenie na 

dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu m.in. w przypadku stwierdzenia niespodziewanego, ciężkiego, 

niepożądanego działania tego produktu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, braku deklarowanej 

skuteczności terapeutycznej tego produktu, stwierdzenia ryzyka stosowania niewspółmiernego do efektu 

terapeutycznego lub stwierdzenia, że produkt leczniczy jest wprowadzany do obrotu niezgodnie z pozwoleniem 

lub przepisami prawa. Cofnięcie pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych Spółki do obrotu miałoby 

negatywny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki i osiągane wyniki finansowe. Niezależnie od powyższego w 

pewnych okolicznościach (np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkty lecznicze nie odpowiadają 

ustalonym dla nich wymaganiom) wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje decyzję o wstrzymaniu obrotu 

określonymi seriami tego produktu na terenie działania tego inspektora. We wskazanych wyżej okolicznościach, 

oraz w innych przypadkach, w których stosowanie produktów leczniczych Spółki wyrządzi szkodę określonym 

podmiotom, Spółka może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, co wiąże się z ryzykiem wysunięcia w 

stosunku do Spółki roszczeń odszkodowawczych w trybie postępowania cywilnego. W związku z importem lub 

wewnątrzwspólnotowym nabyciem produktów leczniczych Spółka jako podmiot odpowiedzialny może także 

ponosić odpowiedzialność za produkt niebezpieczny. Na przykład zgodnie z prawem polskim, produktem 

niebezpiecznym jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając 

normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go 

do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o 

właściwościach produktu. Również konieczność zaspokojenia ewentualnych kierowanych w stosunku do Spółki 

roszczeń odszkodowawczych może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub perspektywy 

Spółki. 

1.2.11. Ryzyko związane ze stosunkowo krótkim okresem działalności Spółki 

Spółka powstała pod koniec 2019 r., pierwsze przychody osiągnęła w maju 2020 r., a pierwszą umowę licencyjną 

zawarła w sierpniu 2020 r. Dopiero od początku 2021 r. podjęła intensywne działania mające na celu wzrost 

sprzedaży suplementów diety znajdujących się w jej ofercie. Istnieje w związku z tym ryzyko, że przyjęta strategia 

rozwoju okaże się nietrafiona i Spółka nie osiągnie zakładanej skali działalności.  

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

Poniżej wskazane zostały czynniki ryzyka jakie Spółka identyfikuje w związku z prowadzeniem akcji na 

okaziciela serii A, B, D, E i F do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect. 
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1.3.1. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem 

akcjami 

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów 

prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Akcji mogą zostać narażeni na 

niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na stopę 

zwrotu z zainwestowanego w Akcje kapitału. 

1.3.2. Ryzyko sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

Nie można wykluczyć, że po wprowadzeniu akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na Rynku 

NewConnect dotychczasowi akcjonariusze postanowią sprzedać posiadane akcje. Może to doprowadzić do 

nadwyżki podaży akcji nad popytem, a w konsekwencji do obniżenia, przynajmniej w przejściowym okresie, ich 

wyceny rynkowej. Największy akcjonariusz, będący również prezesem Zarządu zobowiązał się przy tym do 

niesprzedawania swoich akcji przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Ograniczenie zbywania akcji nie obejmuje ewentualnego zbycia 

akcji na rzecz funduszu Human Alfa w przypadku skorzystania przez niego z udzielonej mu przez Tomasza 

Stramka opcji. 

1.3.3. Ryzyko związane z notowaniem Akcji na Rynku NewConnect 

Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że w przypadku notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, 

kurs Akcji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno 

przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne elementy, także niezwiązane z 

wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, ale również niezależne od Spółki, takie jak sytuacja na 

światowych rynkach finansowych i sytuacja makroekonomiczna Polski oraz regionu, czy indywidualna sytuacja 

większego akcjonariusza. Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od 

ceny zakupu i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów i podjęcia decyzji o 

sprzedaży Akcji, mogą być narażeni na osiągnięcie straty, która w skrajnym wypadku może spowodować utratę 

większości, a nawet wszystkich zainwestowanych środków. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane z 

ograniczoną płynnością Akcji na Rynku NewConnect, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia 

Akcji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej Inwestora cenie. Należy również zaznaczyć, iż inwestycje 

dokonywane bezpośrednio w akcje będące przedmiotem obrotu na Rynku NewConnect, generalnie cechują się 

większym ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 

1.3.4. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi:  

1) na wniosek emitenta, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

3) jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do 

którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta 

lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego 

terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) powyżej.  

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych 

przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania 

emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań 

Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia takiej 

umowy. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora 
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Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej 

zawarcia. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 

wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na ww. podstawie, emitent zobowiązany 

jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania 

lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w 

decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być 

przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do 

której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu. W przypadku 

niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym 

mowa powyżej, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, 

Organizator Alternatywnego Systemu 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 Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego 

emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Zgodnie z §9 ust. 7 i 8 Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku 

albo 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 odpowiednio dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej 

umowy albo dniu zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku - o ile Organizator Alternatywnego 

Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań 

jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. W przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem 

rynku, Organizator Alternatywnego Systemu 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. 

Nie można mieć całkowitej pewności, że powyższa sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji Emitenta. 

Obecnie nie ma jakichkolwiek podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków, a ryzyko to dotyczy 

wszystkich emitentów, których akcje notowane są na Rynku NewConnect.  

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF Organizator ASO 

zawiesza obrót wskazanymi przez KNF instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót nimi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, 

lub naruszenia interesów inwestorów. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu w przypadku, gdy odpadną jego 

przesłanki. 

1.3.5. Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu na Rynku NewConnect 

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

1) na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku 

z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  

2) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia 

decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

3) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

4) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,  

5) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

6) 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. 
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Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie:  

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

a) w przypadkach udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu, 

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; 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 

Regulaminu ASO).  

W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania 

emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań 

Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia takiej 

umowy. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej 

zawarcia. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 

wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na ww. podstawie, emitent zobowiązany 

jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania 

lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w 

decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być 

przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do 

której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu. W przypadku 

niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym 

mowa powyżej, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, 

Organizator Alternatywnego Systemu 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 Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego 

emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Nie można mieć całkowitej pewności, że powyższa sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji Emitenta. 

Obecnie nie ma jakichkolwiek podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków, a ryzyko to dotyczy 

wszystkich emitentów, których akcje notowane są na NewConnect.  

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 w związku 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 alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego 

w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.   

1.3.6. Ryzyko związane z naruszeniem przez Spółkę regulacji GPW skutkującym 

nałożeniem kary finansowej przez GPW 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone w rozdziale V Regulaminu ASO, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną w 

wysokości do 50 000 zł. 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

13 

1.3.7. Ryzyko naruszenia innych przepisów Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR 

przez Spółkę i nałożenia na Spółkę przez KNF sankcji administracyjnych 

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z 

czym KNF może nałożyć na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia MAR. 

Art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie przewiduje, iż w przypadku, gdy Emitent nie spełnia określonych wymogów 

prawnych, w tym obowiązków informacyjnych, KNF może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku 

gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – 

decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo 

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

 zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 

których mowa w art. 17 ust. 1 i 4–8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych 

z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej 

równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

Emitent oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 17 ust. 

1 lub 2 Rozporządzenia MAR, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do 

publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za 

które odpowiada, nie ponoszą winy. 

Zgodnie z art. 174a ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, z naruszeniem art. 7–9 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego 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 (Dz. Urz. 

UE L 88 z 05.04.2016 roku, str. 1), Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł. 

Zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek 

wskazany w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: w 

przypadku osób fizycznych do wysokości 2.072.800 zł, w przypadku podmiotów do 4.145.600 zł. Zgodnie z art. 

176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 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 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 

zł. 
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2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie 

informacyjnym 

2.1. Oświadczenie Emitenta 
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2.2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu 

obrotu 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń 

co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń 

dodatkowych   

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzanych jest 213.902 akcji, w tym 15.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 41.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 56.536 

akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 51.366 akcji zwykłych na okaziciela serii F, każda o wartości nominalnej 

0,20 zł (dwadzieścia groszy). Łączna wartość nominalna Akcji wynosi 42.780,40 zł.  

Brak jest jakiegokolwiek uprzywilejowania Akcji. 

Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji. 

Prezes Zarządu Tomasz Stramek, który posiada m.in. 4.540 akcji serii B wprowadzanych na NewConnect, 

zobowiązał się do ich niesprzedawania przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Ograniczenie zbywania akcji dotyczy również wszystkich akcji serii 

A posiadanych przez Tomasza Stramka. Ograniczenie zbywania akcji nie obejmuje ewentualnego zbycia akcji na 

rzecz funduszu Human Alfa w przypadku skorzystania przez niego z udzielonej mu przez Tomasza Stramka opcji. 

Z Akcjami nie są związane jakiekolwiek zabezpieczenia lub świadczenia dodatkowe. 

3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie 

Subskrypcja akcji serii D 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 

Oferta akcji serii D rozpoczęła się 11 września 2020 r. i trwała do 21 września 2020 r. 

2) data przydziału instrumentów finansowych: 

W ramach oferty akcji serii D nie był dokonywany przydział. Ostatnia umowa objęcia akcji została zawarta 21 

września 2020 r. i w tym dniu zakończyła się oferta akcji serii D. 

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 

Łącznie oferowanych było 41.000 akcji serii D. 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 

Brak było podziału oferty na transze, nie wystąpiła redukcja.  

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży: 

W ramach oferty objętych zostało 41.000 akcji. 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 10,00 zł (dziesięć złotych). 

7) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: 

Akcje serii D zostały opłacone w formie pieniężnej, przelewami na rachunek Spółki. 
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8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych 

transzach: 

Oferta została skierowana do 3 podmiotów. Brak było podziału oferty na transze, umowy objęcia akcji serii D 

zawarto z 3 podmiotami. 

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 

w poszczególnych transzach: 

Brak było podziału oferty na transze, akcje serii D zostały objęte przez 3 podmioty. 

10) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Wszystkie podmioty, które objęły akcje serii D są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 

6 Regulaminu ASO (członkowie Rady Nadzorczej i podmiot kontrolowany przez członka Rady Nadzorczej). 

11) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 

instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): 

Brak było subemitentów (podmiotów gwarantujących emisję). 

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 2 tys. zł netto, w tym koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2 tys. zł; 

b) wynagrodzenia subemitentów – 0 zł; 

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł; 

d) promocji oferty – 0 zł. 

Koszty emisji obniżyły agio emisyjne (nadwyżkę ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną), które zostało 

zaksięgowane jako kapitał zapasowy. 

Cele emisji akcji serii D nie były określone. Z pozyskanych środków Spółka m.in. sfinansowała pierwsze raty 

opłat licencyjnych na leki z substancją czynną Trazodon i Modafinil (łącznie ok. 230 tys. zł), zatowarowanie w 

nowy suplement diety, koszty marketingu oraz koszty przygotowania dokumentacji rejestracyjnej dla leków. 

Subskrypcja akcji serii E 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 

Oferta akcji serii E rozpoczęła się 22 października 2020 r. i trwała do 11 stycznia 2021 r. 

2) data przydziału instrumentów finansowych: 

Akcje serii E zostały przydzielone w dniu 12 stycznia 2021 r. 

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 

Łącznie oferowanych było 200.000 akcji serii E. 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 

Brak było podziału oferty na transze, nie wystąpiła redukcja.  

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży: 
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W ramach subskrypcji przydzielonych zostało 56.536 akcji. 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 12,00 zł (dwanaście złotych). 

7) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: 

Akcje serii E zostały opłacone w formie pieniężnej, przelewami na rachunek Spółki. 

8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych 

transzach: 

Oferta skierowana była do nieoznaczonego adresata. Brak było podziału oferty na transze, zapisy złożyło 6 

inwestorów. 

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 

w poszczególnych transzach: 

Brak było podziału oferty na transze, akcje przydzielono 6 podmiotom. 

10) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Osoby, którym przydzielono akcje serii E nie były podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 

6 Regulaminu ASO. Na Datę Prospektu 1 osoba, która objęła akcje serii E jest podmiotem powiązanym z 

Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO (członek Rady Nadzorczej). 

11) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 

instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): 

Brak było subemitentów (podmiotów gwarantujących emisję). 

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 99,6 tys. zł netto, w tym koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 23 tys. zł; 

b) wynagrodzenia subemitentów – 0 zł; 

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 54 tys. zł; 

d) promocji oferty – 22,6 tys. zł. 

Koszty emisji obniżyły agio emisyjne (nadwyżkę ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną), które zostało 

zaksięgowane jako kapitał zapasowy. 

Celami emisji akcji serii E są: 

Cel nr 1 

Pokrycie kosztów licencji na lek z substancją czynną Modafinil oraz kosztów rejestracji tego leku – Spółka planuje 

przeznaczyć na te wydatki kwoty odpowiednio ok. 340 tys. zł (75 tys. euro) i ok. 95 tys. zł, które w całości 

pochodzić będą ze środków z emisji.  

Cel nr 2 

Pokrycie kosztów licencji na lek z substancją czynną Trazodon oraz kosztów rejestracji tego leku – Spółka planuje 

przeznaczyć na te wydatki kwoty odpowiednio ok. 360 tys. zł (80 tys. euro) i ok. 95 tys. zł, które w całości 

pochodzić będą ze środków z emisji.  
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Cel nr 3 

Pokrycie kosztów wynagrodzeń Osoby Wykwalifikowanej w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego oraz Zarządu 

przez okres 25 miesięcy – Spółka planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 335 tys. zł, która w całości pochodzić 

będzie ze środków z emisji. 

Cel nr 4 

Zakup minimalnych rocznych ilości towarów (leków na receptę) wskazanych w umowach na licencję i dostawę 

leków na polski rynek: Modafinil (157,2 tys. euro, tj. ok. 710 tys. zł) oraz Trazodon (151,2 tys. euro, tj. ok. 680 

tys. zł). Na cel ten Spółka planuje przeznaczyć ze środków z emisji kwotę 1 083 tys. zł. Pozostała kwota pochodzić 

będzie ze środków własnych Spółki.  

Na Dzień Dokumentu informacyjnego Spółka z pozyskanych środków sfinansowała: przygotowanie i złożenie 

wniosku o rejestrację leku Modafinil, raty za licencję na Trazodon i część prac nad wnioskiem o rejestrację tego 

leku, koszty wynagrodzenia Osoby Wykwalifikowanej oraz Zarządu. 

Subskrypcja akcji serii F 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 

Oferta akcji serii F rozpoczęła się 17 marca 2021 r. i trwała do 18 marca 2021 r. 

2) data przydziału instrumentów finansowych: 

W ramach oferty akcji serii F nie był dokonywany przydział. Ostatnia umowa objęcia akcji została zawarta 18 

marca 2021 r. i w tym dniu zakończyła się oferta akcji serii F. 

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  

Łącznie oferowanych było 51.366 akcji serii F. 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 

Brak było podziału oferty na transze, nie wystąpiła redukcja.  

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży: 

W ramach oferty objętych zostało 51.366 akcji. 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

Cena emisyjna akcji serii F wynosiła 12,00 zł (dwanaście złotych). 

7) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: 

Akcje serii F zostały opłacone w formie pieniężnej, przelewami na rachunek Spółki. 

8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych 

transzach: 

Oferta skierowana była do 3 podmiotów. Brak było podziału oferty na transze, umowy objęcia akcji serii F zawarto 

z 3 podmiotami. 

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 

w poszczególnych transzach: 

Brak było podziału oferty na transze, akcje serii F zostały objęte przez 3 podmioty. 
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10) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Jeden z podmiotów, które objęły akcje serii F, jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 

Regulaminu ASO (podmiot kontrolowany przez prezesa Zarządu). 

11) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 

instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): 

Brak było subemitentów (podmiotów gwarantujących emisję). 

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 8 tys. zł netto, w tym koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2 tys. zł; 

b) wynagrodzenia subemitentów – 0 zł; 

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 6 zł; 

d) promocji oferty – 0 zł. 

Koszty emisji obniżyły agio emisyjne (nadwyżkę ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną), które zostało 

zaksięgowane jako kapitał zapasowy. 

Środki z emisji akcji serii F zostały wykorzystane na spłatę pożyczki udzielonej Spółce przez ProBusiness Finance 

sp. z o.o. (115.990 zł), a w pozostałej części na zwiększenie kapitału obrotowego. 

Transakcje sprzedaży akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku o wprowadzenie akcji 

W dniu 9 września 2020 r. prezes Zarządu Tomasz Stramek sprzedał 1 osobie fizycznej 3.000 akcji serii B. Cena 

sprzedaży wyniosła 3,00 zł  za akcję. 

W dniu 21 września 2020 r. prezes Zarządu Tomasz Stramek sprzedał 1 osobie fizycznej 3.000 akcji serii B. Cena 

sprzedaży wyniosła 3,00 zł  za akcję. 

W dniu 13 października 2020 r. prezes Zarządu Tomasz Stramek sprzedał 1 osobie fizycznej 25.000 akcji serii B. 

Cena sprzedaży wyniosła 10,00 zł za akcję. 

W dniu 23 listopada 2020 r. prezes Zarządu Tomasz Stramek sprzedał 1 osobie fizycznej 10.000 akcji serii A. 

Cena sprzedaży wyniosła 0,20 zł  za akcję. 

W dniu 8 czerwca 2021 r. prezes Zarządu Tomasz Stramek sprzedał 2 osobom fizycznym po 2.000 akcji serii B. 

Cena sprzedaży wyniosła 11,50 zł za akcję. 

3.3. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

3.3.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji w spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie. Statut 

Spółki zawiera również upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego na 

zasadach określonych w KSH. 
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3.3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem 

jej treści 

Akcje serii A i B 

Akcje serii A i B to akcje założycielskie. Spółka została zawiązana 3 grudnia 2019 r. (akt notarialny Repertorium 

A nr 4065/2019 sporządzony przed notariuszem Justyną Szawul-Proniewską). Treść aktu zawiązania Spółki 

przedstawiono poniżej: 
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Poniżej  zamieszczono postanowienia Statutu zawiązanej Spółki w zakresie kapitału zakładowego: 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

24 

 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 stycznia 2020 r. 5.000 akcji serii A oraz akcje 

serii B zostały zamienione na akcje na okaziciela uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

29 września 2020 r. Kolejne 10.000 akcji serii A zostało zamienionych na akcje na okaziciela uchwałą nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r. 
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5.000 akcji serii A oraz akcje serii B zostały zamienione na akcje na okaziciela na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Procareplus Pharma spółka akcyjna z dnia 29 września 2020 r. w 

sprawie zmiany statutu Spółki objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 3706/2020 sporządzonym przed 

notariuszem Justyną Szawul-Proniewską, o treści wskazanej poniżej. Uchwałę podjęto przy oddanych 937.800 

głosach z 492.800 akcji, przy czym wszystkie głosy zostały oddane za podjęciem uchwały. Zmiana Statutu została 

zarejestrowana 24 lutego 2021 r. Poniżej przedstawiono fragment uchwały dotyczący zamiany akcji: 
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Kolejne 10.000 akcji serii A zostało zamienionych na akcje na okaziciela na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Procareplus Pharma spółka akcyjna z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie 

zmiany statutu Spółki objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 808/2021 sporządzonym przed notariuszem 

Marcinem Kulasem, o treści wskazanej poniżej. Uchwałę podjęto przy oddanych 874.540 głosach z 439.540 akcji, 

przy czym wszystkie głosy zostały oddane za podjęciem uchwały. Zmiana Statutu została zarejestrowana 13 

kwietnia 2021 r. Poniżej przedstawiono fragment uchwały dotyczący zamiany akcji: 
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Akcje serii D 

Akcje serii D zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego, który został wprowadzony do Statutu przy 

zawiązaniu Spółki i zarejestrowany w momencie rejestracji Spółki, tj. 24 stycznia 2020 r. 

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Procareplus Pharma spółka akcyjna z dnia 

10 września 2020 r. objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 10576/2020 sporządzonym przed notariuszem 

Tadeuszem Szeligą, o treści wskazanej poniżej. Akcje serii D były oferowane w drodze oferty publicznej 

skierowanej do mniej niż 150 osób i na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 Emitent zwolniony 

był z obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Oferta była kierowana do 

wskazanych w uchwale emisyjnej 3 podmiotów, wcześniej Spółka nie przeprowadzała ofert zwolnionych z 

obowiązku prospektowego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129. Nie wystąpiły więc 

przesłanki do publikacji memorandum informacyjnego na podstawie art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie. 
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Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane w dniu 3 grudnia 2020 

r. 

Akcje serii E 

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Procareplus Pharma spółka akcyjna z dnia 29 września 2020 r. objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 

3706/2020 sporządzonym przed notariuszem Justyną Szawul-Proniewską, o treści wskazanej poniżej. Akcje serii 

E były oferowane w drodze oferty publicznej, przy czym na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 

Emitent zwolniony był z obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego (planowane 

wpływy z oferty wynosiły 2,4 mln zł). Zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie Spółka udostępniła do publicznej 

wiadomości 22 października 2020 r. na swojej stronie internetowej (www.pcppharma.pl) dokument zawierający 

informacje o tej ofercie. 
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W głosowaniu nad uchwałą nr 4 zostały oddane ważne głosy z 492.800 akcji, co stanowiło 98,56% kapitału 

zakładowego. Uchwała została podjęta większością 937.800 głosów „za”, brak było głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na poziomie 12,00 zł uchwałą nr 1/10 Zarządu Spółki z dnia 16 

października 2020 r., o następującej treści: 
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W dniu 28 stycznia 2021 r. Zarząd złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii E (objęte aktem notarialnym Repertorium A nr 417/2021 sporządzonym 

przed notariuszem Marcinem Kulasem), o treści wskazanej poniżej 

 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

41 

 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

42 

 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

43 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zostało zarejestrowane w dniu 3 marca 2021 r. 

Akcje serii F 

Akcje serii F zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego, który został wprowadzony do Statutu przy 

zawiązaniu Spółki i zarejestrowany w momencie rejestracji Spółki, tj. 24 stycznia 2020 r. 

Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Procareplus Pharma spółka akcyjna z dnia 

17 marca 2021 r. objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 1479/2021 sporządzonym przed notariuszem 

Justynę Szawul-Proniewską, o treści wskazanej poniżej. Akcje serii F były oferowane w drodze oferty publicznej 

skierowanej do mniej niż 150 osób i na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 Emitent zwolniony 

był z obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Oferta była kierowana do 

wskazanych w uchwale emisyjnej 3 podmiotów, wcześniej Spółka przeprowadziła jedynie ofertę akcji serii D 

skierowaną do 3 podmiotów, która była zwolniona z obowiązku prospektowego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 

Rozporządzenia 2017/1129. Nie wystąpiły więc przesłanki do publikacji memorandum informacyjnego na 

podstawie art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie. 
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Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zostało zarejestrowane w dniu 7 kwietnia 2021 

r. 
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3.4. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy 

za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia, z zastrzeżeniem 

§ 12 pkt 2a) 

Akcje serii A i B to akcje założycielskie, zostały opłacone wkładem pieniężnym (w formie przelewów bankowych 

na rachunek Spółki). 

Akcje serii D, E i F zostały objęte za wkład pieniężny (w formie przelewów bankowych na rachunek Spółki). 

3.5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie  

Akcje serii A, B, D, E i F uczestniczą w dywidendzie przypadającej do wypłaty za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2020 r., tj. od założenia Spółki. 

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. Spółka osiągnęła stratę netto. Zgodnie z uchwałą 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie ona pokryta z zysków lat przyszłych. 

3.6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

3.6.1. Prawa związane z akcjami Emitenta 

3.6.1.1 Prawo do dywidendy  

Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom (prawo do dywidendy). 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 Spółki nie przewiduje 

żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej 

wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w 

dniu dywidendy. W spółce niepublicznej uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, 

którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, przy czym statut może upoważnić walne 

zgromadzenie do określenia dnia dywidendy, który nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch 

miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut Emitenta zawiera takie upoważnienie. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. 

W spółce publicznej dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie. 

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający 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. 

Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.  

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania 

podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z 

dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego 

podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. 

Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich 

odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma 

zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące 

wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent 

udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które 

przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać 

stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym 

nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy 

będących nierezydentami.  
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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 (art. 348 §1 KSH). Zgodnie z art. 396 § 1 

KSH, należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 

dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 

częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.  

3.6.1.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu  

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 

szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień 

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 

imiennych (art. 4061 KSH). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4062 

KSH). 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. 4063 § 2 

KSH). Zaświadczenie to zawiera: firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer 

zaświadczenia; liczbę akcji; rodzaj i kod akcji; firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która 

wyemitowała akcje; wartość nominalną akcji; imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji; siedzibę 

(miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji; cel wystawienia zaświadczenia; datę i miejsce wystawienia 

zaświadczenia; podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia (art. 4063 § 3 KSH). Akcjonariusz 

spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 KSH). 

W spółce niepublicznej walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co 

najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 

tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w 

walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed 

odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego 

zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie 

wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 

terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery 

dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. 

2. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 

412 § 1 KSH). Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH), przy czym w 

Spółce 445.000 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą z tych akcji przypadają 

dwa głosy. 

W spółce niepublicznej członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym 

zgromadzeniu. 

Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, 

likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej 

spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik 

ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia 
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konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone (art. 4122 § 3 KSH). Pełnomocnik taki 

głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (art. 4122 § 4 KSH). 

3. Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i 

zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 KSH).  

a) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym 

co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze 

wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH).  

b) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom posiadającym 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). Statut Spółki nie wprowadza 

niższego progu niż wynikający z KSH. W żądaniu zwołania Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy 

wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie 

zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 

przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę 

rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie 

których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku 

pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH). 

c) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 

przysługuje prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. W spółce niepublicznej żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście 

dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone 

Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W żądaniu 

należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 

może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

d) Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).  

4. Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 

obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).  

5. KSH przewiduje prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–

427 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:  

a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 

wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemych,  

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

Termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak 

niż sześć miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 1 KSH). 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 (art. 424 § 2 KSH). 

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 § 1 KSH). Powództwo o stwierdzenie 

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia musi być wniesione w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym 
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uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia 

uchwały (art. 425 § 2 KSH). 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 (art. 425 § 3 KSH). 

6. 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. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za 

wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.  

7. Akcjonariusze mają prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 

w szczególności 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. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas 

obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego 

o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).  

8. Akcjonariusze mają prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania 

najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). Akcjonariusz ma 

prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 

Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 KSH). 

9. Akcjonariusz ma prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, 

zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, 

rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy 

dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania 

mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 

407 § 11 KSH). 

10. Akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym 

Zgromadzeniu mają prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 

wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego 

członka komisji (art. 410 § 2 KSH).  

11. Akcjonariusze mają prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez 

Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego 

Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. 

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia 

uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, 

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, 

„przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z 

podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w 

inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.  

3.6.1.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy  

Akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru) przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz 

może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego 

Zgromadzenia podjętej większością 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. Powyższych wymogów nie stosuje 

się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
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finansową (gwaranta emisji), 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 gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części 

lub wszystkich oferowanych im akcji. Stosownie do treści art. 447 § 1 KSH pozbawienie prawa poboru w całości 

lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga 

uchwały walnego zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2. Statut może upoważniać zarząd do pozbawienia 

prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Statut Spółki zawiera upoważnienie dla Zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru za 

zgodą Rady Nadzorczej. 

3.6.1.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji  

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.  

3.6.1.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji  

W przypadku gdy Statut tak stanowi akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia 

przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) (art. 359 § 1 KSH). 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących umorzenia przymusowego. Natomiast zgodnie z §3 ust. 5 

Statutu akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek 

handlowych. 

3.6.2. Pozostałe główne prawa korporacyjne 

1. Akcjonariusze mają prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 

określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 

w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a 

powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę 

wyrządzoną pozwanemu.  

2. Akcjonariusze mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH 

(przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).  

3. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do 

której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do 

doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną 

osobę wraz z datą wpisu (art. 341 § 1 KSH). Akcjonariusze mają prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania 

wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 

4. Akcjonariusze mają prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 

informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz 

może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako 

zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 

odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).  

3.6.3. Obowiązki i ograniczenia z instrumentów finansowych 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:  

− kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33
1

3
%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 

w spółce publicznej, 
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− kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1

3
%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w 

tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1

3
%, 

50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  

− u kogo nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% 

ogólnej liczby głosów,  

− u kogo nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów (dla spółki, której akcje są wprowadzone na Rynek NewConnect),  

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz 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 w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych 

od dnia zawarcia transakcji.  

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:  

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:  

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej;  

2) 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:  

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot;  

3) 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:  

a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,  

b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot;  

4) 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;  

5) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  
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a) 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 instrumentami finansowymi,  

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu;  

6) 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;  

7) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał 

podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

8) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 6, posiadając akcje spółki publicznej, 

w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach,  

9) 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 w pkt 7 oraz 8, a także w związku ze 

zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.  

W przypadkach, o których mowa w pkt 7 oraz 8 obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 7, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 

przez:  

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 

również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  

3) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 

się:  

1) liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;  

2) liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony 

do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 6,  

3) liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa,  
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4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 9, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez 

mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie 

których pełnomocnik ma umocowanie.  

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 

lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło 

z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie 

może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby 

głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1, a także 

gdy nabycie akcji spółki publicznej nastąpiło na skutek wezwania po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79.  

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie 

jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów innych ustaw.  

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie 

Ustawa o Obrocie zakazuje manipulacji instrumentem finansowym, którą, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, jest:  

- zawieranie transakcji, składanie zleceń́ lub inne zachowania, które: (i) dają lub mogłyby dawać fałszywe lub 

wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy 

na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub 

(ii) utrzymują̨ albo mogą̨ utrzymywać́ cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 

towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie (chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub 

podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż̇ dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych 

powodów i są̨ zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi); 

- zawieranie transakcji, składanie zleceń́ lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać́ na 

cenę̨ jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub 

sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi 

lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;  

- rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, 

które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na 

uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się 

ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub 

sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym 

poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała 

lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

- przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub 

wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje 

lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub wprowadzające w błąd, lub 

każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli niektórych inwestycji  

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji określa zasady i tryb kontroli inwestycji polegających na nabywaniu m.in. 

udziałów albo akcji skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad 

spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.  

W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 wprowadzono dodatkowe przepisy określające zasady i tryb kontroli 

inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad 

podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d Ustawy o kontroli niektórych inwestycji przez podmiot, który: 

a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego –w przypadku osób fizycznych albo,  
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b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby 

na terytorium państwa członkowskiego –w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne. 

Zgodnie z art. 12d ust. 1 i 4 podmiotami objętymi ochroną są̨ spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o ofercie 

publicznej, których przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie zamiaru nabycia, równowartość 10.000.000 

euro.  

Zgodnie z art. 12c ust. 1 pkt 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k 

(odnoszących się do inwestycji dotyczących podmiotów objętych ochroną czyli 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%.  

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie 

statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną (rozumianego jako posiadanie zdolności do 

decydowania o kierunkach działalności tego podmiotu) przez: 

1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

2) zawarcie umowy przewidującej zarzadzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. 

Zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego 

uczestnictwa rozumie się:  

1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa, o którym mowa powyżej 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.  

Zgodnie z art. 12c ust. 6 nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa lub nabycie dominacji może nastąpić 

również w przypadku nabycia pośredniego, czyli w przypadkach 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 zarzadzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie, 
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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 

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.  

Zgodnie z art. 12c ust. 8 nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji obejmuje 

również nabycie następcze, czyli 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.  

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć 

znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli (którym 

jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych) uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, 

chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o kontroli niektórych 

inwestycji.  

Zgodnie z art. 12f ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji zawiadomienia (również w przypadku nabycia 

pośredniego) dokonuje się: 

1) 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, 

albo 

2) w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu 

Ustawy o Ofercie – przed opublikowaniem wezwania. 

Ponadto, zgodnie z art. 12f ust. 6 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji 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 
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albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa 

albo nabycia dominacji. 

W przypadku, w którym co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie 

strony porozumienia łącznie. 

Zgodnie z art. 12j ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych 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 leżance w interesie Unii Europejskiej.  

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:  

1) bez złożenia zawiadomienia, albo 

2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

- jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, 

tj. 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 (art. 12k ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji).  

W przypadku: 

1) niezłożenia zawiadomienia związanego z nabyciem pośrednim albo 

2) wydania przez organ kontroli decyzji stwierdzającej niedopuszczalność wykonywania praw z udziałów 

albo akcji podmiotu objętego ochroną,  

- z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych pośrednio, nie może być wykonywane prawo głosu, 

ani inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji (art. 12k ust. 2 Ustawy o kontroli 

niektórych inwestycji). 
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3.7. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 

przyszłości  

W pierwszym roku obrotowym działalności Spółki kończącym się 31 grudnia 2020 r. Spółka osiągnęła stratę netto. 

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Na Dzień Dokumentu 

informacyjnego Zarząd zakłada, że w najbliższych 3 latach będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu 

przekazanie całego wypracowanego zysku na kapitał zapasowy. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie 

rozwoju działalności, w szczególności wprowadzenie do oferty kolejnych leków.  

W związku z tym, że dla części akcjonariuszy istotna może być jednak polityka stabilnych dywidend, Zarząd 

zakłada, że w momencie, gdy realizowane i planowane przepływy pieniężne będą to umożliwiać, będzie 

rekomendować przekazanie części albo całości wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy. Decyzje w 

tym zakresie Zarząd będzie podejmował po zakończeniu każdego roku obrotowego. Każdorazowo rekomendacja 

uwzględniać będzie m.in. wysokość posiadanych przez Spółkę środków finansowych, ewentualne plany i potrzeby 

inwestycyjne oraz wysokość wypracowanego zysku. 

Niezależnie od rekomendacji Zarządu ostateczna decyzja co do podziału zysku należeć jednak będzie do Walnego 

Zgromadzenia. 

3.8. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie 

płatnika podatku 

W Dokumencie informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z 

posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad 

świadczonych przez doradców podatkowych. 

3.8.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych  

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw 

wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w 

spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w 

postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego 

dochodu. 

Dochodem, o którym mowa w powyżej, jest osiągnięta w roku podatkowym:  

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 

kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 

pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania przychodów, 

określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w 

spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 

pkt 38 i 38c, 

 różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania 

przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 
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 różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 

powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 

kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł. 

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, papierów 

wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w 

wykonywaniu działalności gospodarczej. 

Zasady opodatkowania opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego 

podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody 

uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których 

mowa wart.24ust.14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z 

realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) 

współce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo 

lub jego zorganizowana część oraz odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie od dnia 15 lutego 

do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom 

skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym 

dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów 

(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% 

zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy 

z tytułu dywidendy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla 

podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się 

z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje 

za pośrednictwem tych podmiotów.  

W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego płatnicy pobierają zryczałtowany podatek 

dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu 

o podwyższeniu kapitału zakładowego , albo w przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w 

spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego (art. 

41 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy przekazują kwoty 

zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek 

- na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź 

miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku 

następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź 

miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. 
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Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego w 

zakresie dywidendy są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych 

tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego. 

3.8.2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych  

Dochodem ze sprzedaży akcji, praw poboru i praw do akcji, podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy 

przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochód ze sprzedaży akcji stanowi 

odrębne źródło przychodów, a dochody uzyskiwane z tego źródła nie łączą się z pozostałymi dochodami 

podatnika. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19% 

podstawy opodatkowania.  

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać na 

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

Podatnicy mogą również deklarować dochód (stratę) w sposób uproszczony na zasadach określonych w art. 25 

ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

 

Stosownie do art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody (przychody) podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd, uzyskane z 

tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 

19% uzyskanego przychodu.  

Art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu 

udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, 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,  

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 

o której mowa w pkt 1,  

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 
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osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 

tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 

określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty 

podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo 

do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. 

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 

1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 

18.08.2003), dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacanych przez spółki, o 

których mowa w pkt 1 powyżej, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w pkt 3 

powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, ustala się w wysokości nie 

mniejszej niż 25%. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zasady te mają zastosowanie, 

jeżeli bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej będzie nie mniejszy niż 

25%. 

Na podstawie art. 26 ust. 1f Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie powyższego 

zwolnienia jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) pisemnego 

oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalające 

na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

tj. że spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty 

zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania. W terminie 

przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać podatnikowi informację o wysokości 

pobranego podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Dodatkowo, zgodnie z art. 26a Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku 

podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporządzone 

według ustalonego wzoru.  

W przypadku wypłat przez osoby prawne należności z tytułu dywidend oraz dochodów uzyskiwanych z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych obowiązek 

pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki 

papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych 

podmiotów (art. 26 ust. 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Płatnicy pobierają zryczałtowany 

podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych 

lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 

rezydencji (art. 26 ust. 2 d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
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3.8.3. Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych  

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z 

udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:  

- osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych) i  

- osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów 

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 osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.  

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 przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów 

podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a 

ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod 

warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 

Art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego przychody 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z 

tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, 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,  

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 

o której mowa w pkt 1,  

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 

osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 

tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 
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określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty 

podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo 

do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. 

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.  

3.8.4. Podatek od spadków i darowizn  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn 

podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:  

 dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,  

 darowizny, polecenia darczyńcy. 

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje:  

 przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;  

 przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą 

wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia; 

 przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia; 

 przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu 

windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego 

poświadczenia spadkowego;  

 przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu 

notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia 

przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej 

formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.  

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do 

grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte 

rzeczy i prawa majątkowe. 

3.8.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych  

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż praw 

majątkowych, będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego  
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- w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.  

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o Obrocie, przez obrót zorganizowany 

rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.  

W innych przypadkach, zbycie papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. 

b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku 

od czynności cywilnoprawnych, zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych jest 

kupujący.  

Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem 

od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki i jej zmiany):  

- w zakresie w jakim są one opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub  

- jeżeli przynamniej jedna ze stron jest zwolniona z podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, 

z wyjątkiem – między innymi – umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.  

3.8.6. Odpowiedzialność płatnika podatku  

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku 

obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz 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. W przypadku niewywiązywania się przez płatnika ze swoich obowiązków może on 

zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. 
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4. Dane o Emitencie 

4.1. Podstawowe dane o Emitencie 

Nazwa (firma): Procareplus Pharma spółka akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Myślenicka 73B/2, 30-698 Kraków 

Numer telefonu: +48 600 990 722 

Numer faksu: Spółka nie posiada faksu 

Adres głównej strony internetowej: www.pcppharma.pl   

Adres poczty elektronicznej: biuro@pcp-pharma.pl 

Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej 

(REGON): 
385372588 

Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP): 6793195348 

Numer KRS: 0000824923 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony  

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie KSH. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z 

podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, 

którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, 

ze wskazaniem organu, który je wydał 

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824923 w dniu 24 

stycznia 2020 r. 

Emitent nie jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia. 

4.5. Informacja 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 posiadania zezwolenia, licencji lub zgody. 

Natomiast możliwość sprzedaży poszczególnych leków zarówno w imporcie równoległym jak i Leków 

generycznych i generycznych plus wymaga uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego, którą wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. Na Dzień Dokumentu informacyjnego Spółka złożyła 3 wnioski o rejestrację produktów leczniczych 

w imporcie równoległym oraz 1 wniosek o rejestrację Leku generycznego. 

Z kolei sprzedaż suplementów diety jest możliwa po ich wpisaniu do rejestru suplementów prowadzonego przez 

Główny Inspektorat Sanitarny w formie rejestru produktów objętych powiadomieniem o pierwszym 

mailto:biuro@pcp-pharma.pl
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wprowadzeniu do obrotu. Znajdujące się na Dzień Dokumentu informacyjnego w ofercie Spółki suplementy diety 

zostały wpisane do ww. rejestru. 

4.6. Krótki opis historii Emitenta 

3 grudzień 2019 r. zawiązanie Spółki 

24 styczeń 2020 r. wpisanie Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego 

6 maj 2020 r. pierwszy suplement diety zatowarowany w magazynie Spółki 

19 maj 2020 r. pierwsza sprzedaż zrealizowana przez Emitenta 

28 lipiec 2020 r. pierwsza sprzedaż portfolio suplementów do apteki 

3 sierpień 2020 r. zawarcie umowy na licencję i dostawę do Polski leku na receptę z substancją 

czynną Trazodon 

6 sierpień 2020 r. podpisanie listu intencyjnego na licencję i dostawę do Polski leku na receptę z 

substancją czynną Modafinil 

15 września 2020 r. zawarcie umowy na licencję i dostawę do Polski leku na receptę z substancją 

czynną Modafinil 

21 września 2020 r. zakończenie oferty akcji serii D – Spółka pozyskała ponad 0,4 mln zł 

listopad 2020 r. rozpoczęcie negocjacji i przygotowanie do audytu dossier leku z substancją 

aktywną Rivaroxaban (czyli Leku generycznego dla Xarelto) 

grudzień 2020 r. wprowadzenie do oferty nowego suplementu diety (Lumbagor) 

12 stycznia 2021 r. zakończenie oferty akcji serii E – Spółka pozyskała prawie 0,7 mln zł 

luty 2021 r. zatrudnienie Dyrektora Działu Farmaceutycznego, który spełnia również 

wymagania osoby wykwalifikowanej według Prawa Farmaceutycznego i 

który jest kluczowym pracownikiem Spółki 

18 marca 2021 r. zakończenie oferty akcji serii F – Spółka pozyskała ponad 0,6 mln zł 

5 maja 2021 r. pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego funduszu Human Alfa, zgodnie 

z którą nowo powołana spółka, w której Emitent będzie posiadał 25% 

udziałów, uzyska dofinansowanie w kwocie 1 mln zł na opracowanie leku 

roślinnego z imbirem o przeznaczeniu przeciwwymiotnym i przeciw 

nudnościom 

czerwiec 2021 r. rozpoczęcie składania wniosków o pozwolenie na import równoległy 

produktów leczniczych 

lipiec 2021 r. rozpoczęcie rejestracji generycznych produktów leczniczych 

zawarcie z CanPoland S.A. umowy na przepakowywanie produktów 

leczniczych 

zawarcie umowy na licencję i dostawę do Polski leku na receptę z substancją 

czynną Rivaroxaban 

4.7. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

Rodzaje i wartość kapitałów własnych Emitenta na 31 marca 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie (dane w zł) 31.03.2021 
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Kapitał (fundusz) własny 1.380.174,60 

Kapitał (fundusz) podstawowy 136.107,20 

Kapitał (fundusz) zapasowy 1.046.153,40 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 615.629,00 

Wynik z lat ubiegłych -265.020,15 

Wynik netto -152.694,85 

Źródło: Emitent 

Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta wynikają z przepisów KSH oraz Statutu.  

Kapitał podstawowy Emitenta wynosi na Dzień Dokumentu informacyjnego 146.380,40 zł i dzieli się na 731.902 

akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym 450.000 akcji serii A, z których 435.000 jest akcjami imiennymi 

uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, a 15.000 akcjami zwykłymi 

na okaziciela, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 83.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 41.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii D, 56.536 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 51.366 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F. 

Na kapitał zapasowy mogą być przelewane kwoty z podziału zysku netto, a także nadwyżki ceny emisyjnej akcji 

ponad ich wartość nominalną. Jeżeli kapitał zapasowy jest niższy niż jedna trzecia kapitału podstawowego, 

obligatoryjne jest przeznaczanie na niego co najmniej 8% zysku za dany rok. Kapitał zapasowy tworzony jest na 

pokrycie ewentualnych strat. W Spółce na 31 marca 2021 r. na kapitale zapasowym zaksięgowana była nadwyżka 

ceny emisyjnej akcji serii D i E ponad ich wartość nominalną, po pokryciu kosztów emisji. 

Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Na 

dzień 31 marca 2021 r. na kapitale rezerwowym zaksięgowana była wartość niezarejestrowanej emisji akcji serii 

F. 

4.8. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe 

wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy 

od dnia sporządzenia Dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie 

w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe 

Emitent oświadcza, że według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to 

jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu informacyjnego. 

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 

Wnioskiem o wprowadzenie nie została objęta cześć akcji serii A, które są akcjami imiennymi 

uprzywilejowanymi, oraz akcje zwykłe na okaziciela serii C.  

Akcje serii A są akcjami założycielskimi, były obejmowane po wartości nominalnej za wkłady pieniężne (w formie 

przelewów bankowych na rachunek Spółki). Akt założycielski został zamieszczony w punkcie 3.3.2 Dokumentu 

informacyjnego. 

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 września 2020 r. podjętej 

w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji serii C była równa ich wartości nominalnej, tj. 0,20 zł za 
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akcję. Akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny (w formie przelewu bankowego na rachunek Spółki), a 

podwyższenie kapitału w związku z emisją akcji serii C zostało zarejestrowane w dniu 2 listopada 2020 r. Akcje 

zostały zaoferowane inwestorowi finansowemu (Life Sciences Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), który 

zobowiązał się do wsparcia dalszego rozwoju Spółki, w tym poprzez ułatwienie dotarcia do nowych inwestorów 

zainteresowanych jej dofinansowaniem. Wobec rozwiązania umowy inwestycyjnej z ww. inwestorem akcje 

zostały odkupione przez prezesa Zarządu Tomasza Stramka, a następnie odsprzedane wybranym inwestorom. 

4.10. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta został w całości opłacony. 

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 

przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 

wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. Na Dzień Dokumentu 

informacyjnego brak jest również warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją 

warrantów subskrypcyjnych.  

4.12. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w 

granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 

również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze 

podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta zawiera upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego do kwoty nie wyższej niż 175.000 zł. Upoważnienie to obowiązuje do dnia 3 grudnia 2022 r. W jego 

ramach Zarząd podjął w dniu 10 września 2020 r. uchwałę nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 

16.600 zł w drodze emisji 83.000 akcji serii C oraz uchwałę nr 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 

8.200 zł w drodze emisji 41.000 akcji serii D, a także w dniu 17 marca 2021 r. uchwałę nr 1 o podwyższeniu 

kapitału zakładowego o kwotę 10.273,20 zł w drodze emisji 51.366 akcji serii F. Akcje serii C zostały objęte w 

dniu 15 września 2020 r., akcje serii D w dniach od 11 do 21 września 2020 r., natomiast akcje serii F w dniach 

17 i 18 marca 2021 r. 

Na Dzień Dokumentu informacyjnego kapitał zakładowy Spółki może być jeszcze podwyższony w trybie kapitału 

docelowego o kwotę 28.619,60 zł, tj. będzie mogło zostać wyemitowanych 143.098 akcji. 

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 ani wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane 

na żadnym rynku instrumentów finansowych. 
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4.14. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny 

wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz 

jednostek nie wchodzących 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 

– z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy 

prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału Emitenta, osób 

wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub 

znaczących akcjonariuszy Emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, 

jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w 

prawach głosu 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej ani nie posiada udziałów w żadnych podmiotach. Brak jest także 

powiązanych kapitałowo lub osobowo podmiotów istotnych dla działalności prowadzonej przez Spółkę. 

Emitent nie należy również do grupy kapitałowej innego podmiotu. 

4.15. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 

4.15.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta 

Prezes Zarządu Tomasz Stramek wynajmuje Spółce lokal, w którym mieści się jej siedziba za kwotę 200 zł 

miesięcznie. 

ProBusiness Finance sp. z o.o., która jest kontrolowana przez prezesa Zarządu Tomasza Stramka, wynajmuje 

Spółce powierzchnię biurową za kwotę 1,5 tys. zł netto miesięcznie, a także infrastrukturę informatyczną za kwotę 

250 zł netto miesięcznie. 

Tomasz Stramek oraz ProBusiness Finance sp. z o.o. są także akcjonariuszami Emitenta. 

Członkowie Rady Nadzorczej Dominik Morawski, Piotr Pizoń oraz Przemysław Bieńkowski są akcjonariuszami 

Spółki, a Karol Błażewski jest prezesem zarządu GRAVIER VENTURE CAPITAL S.A., która jest 

akcjonariuszem Emitenta. 

4.15.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

Brak jest powiązań pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, z zastrzeżeniem, że prezes Zarządu Tomasz 

Stramek oraz członek Rady Nadzorczej Przemysław Bieńkowski są równocześnie znaczącymi akcjonariuszami 

Emitenta. 

4.15.3. 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 nadzorczych) 

Brak jest powiązań 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 nadzorczych). 

4.16. Podstawowe informacje o podstawowych 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  

Przedmiot działalności  
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Spółka jest firmą farmaceutyczną powstałą na bazie doświadczeń osób z branży farmaceutycznej, medycyny oraz 

finansów. Jej unikalną kompetencją jest dogłębna znajomość wielu niszowych, szybko rosnących segmentów 

rynku farmaceutycznego, na których zamierza się koncentrować. Taka strategia umożliwi uniknięcie konieczności 

konkurowania z największymi podmiotami w branży, dysponującymi wielomilionowymi budżetami 

marketingowymi. 

Emitent rozwija szerokie portfolio leków i suplementów diety o potwierdzonej wartości klinicznej poszukiwanych 

przez lekarzy i pacjentów. Głównym źródłem przychodów mają być Leki typu generyk plus tj. sprawdzone 

substancje czynne w nowych wskazaniach, nowej formie czy też dostępne bez recepty. 

Na Datę Dokumentu informacyjnego Spółka złożyła już 3 wnioski o rejestrację produktów leczniczych w imporcie 

równoległym oraz 1 wniosek o rejestrację Leku generycznego. Import równoległy produktów leczniczych polega 

na sprowadzaniu do Polski produktów leczniczych, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA). Pozwolenie na import równoległy produktu leczniczego wydawane jest przez Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na okres 5 lat. Możliwe jest 

przedłużenie pozwolenia na wniosek importera. Po sprowadzeniu do Polski leki są przepakowywane w 

opakowania zawierające opis i ulotkę w języku polskim. Natomiast rejestracja produktu leczniczego generycznego 

umożliwi Emitentowi jego produkcję i sprzedaż na terytorium Polski pod marką własną. 

Suplementy diety są, a produkty lecznicze będą (po rejestracji albo uzyskaniu pozwolenia na import równoległy) 

produkowane przez różnych wytwórców kontraktowych wg receptur i know-how Spółki. Na Datę Dokumentu 

informacyjnego największym dostawcą suplementów dla Spółki jest Exim Pharma sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, która specjalizuje się w kontraktowej produkcji suplementów i wyrobów medycznych. 

Wytworzone produkty trafiają do magazynu Spółki, który jest obsługiwany przez operatora logistycznego - 

Gebruder Weiss sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy. 

Dystrybucja następuje poprzez sprzedaż internetową pod domeną Spółki, niezależne hurtownie farmaceutyczne 

oraz bezpośrednio do sieci aptek. 

W ofercie Spółki znajduje się aktualnie 6 suplementów diety wpisanych do rejestr produktów objętych 

powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu z informacją o podmiocie zgłaszającym PCP Pharma S.A. 

Emitent jest na etapie ich komercjalizacji. Pierwsza sprzedaż nastąpiła w maju 2020 r., obecnie Spółka prowadzi 

sprzedaż internetową oraz rozwija współpracę z sieciami aptecznymi i hurtowniami farmaceutycznymi. Na Datę 

Dokumentu informacyjnego Emitent współpracuje z jedną hurtownią farmaceutyczną (Medicare-Galenica), 4 

sieciami aptek (Apteki Codzienne, Apteki Zdrowit, Apteki Niezapominajka, Apteki 4 Pory Roku) oraz aptekami 

internetowymi. Równocześnie prowadzi intensywne prace nad pozyskaniem do oferty leków na receptę. 

Oferta Spółki w zakresie suplementów diety 

Na Dzień Dokumentu informacyjnego Spółka sprzedaje następujące suplementy diety: 

1) Insudiab; 

2) Cyncor; 

3) CyncorC; 

4) Lumbagor; 

5) Artroreg; 

6) Gastrit. 

Ad. 1 

Insudiab to suplement diety, przeznaczony dla osób dorosłych, w skład którego wchodzi maślan sodu w postaci 

mikrogranulatu co zapewnia najlepszą przyswajalność przez organizm. Maślan sodu powoduje wydzielanie 

hormonu jelitowego, który oddziałując na trzustkę redukuje zarówno glikemię poposiłkową, jak i hemoglobinę 
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glikozylowaną oraz hamuje wydzielanie glukagonu. Insudiab polecany jest do suplementacji osobom z cukrzycą 

typu 2 oraz insulinoopornością. 

 

Ad. 2  

Cyncor to suplement diety zawierający organiczną postać cynku – glukonian cynku. Cynk wykazuje różnorodne 

działanie na organizm ludzki, między innymi pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie i skórę, pomaga w 

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Cyncor przeznaczony jest zarówno do połykania jak i 

ssania, co pozwala na wysycenie cynkiem komórek śluzówki gardła i nosa. Zwiększa odporność tworząc barierę 

utrudniającą wniknięcie wirusów i zainfekowanie tkanek. Jest skuteczny w zapobieganiu infekcjom wirusowym. 

 

Ad. 3 

Cyncor C to suplement diety składający się z połączonej witaminy C oraz cynku w formie tabletek niepowlekanych 

przeznaczony zarówno do połykania jak i ssania. 

 

Ad. 4 

Lumbagor to suplement diety, który zapobiega powstawaniu rwy kulszowej oraz zmniejsza dolegliwości bólowe 

u osób z bólami grzbietu i rwą kulszową. Preparat usprawnia ruchy, przyczyniając się do ograniczenia 

fizjologicznego procesu degeneracji stawów. 

Lumbagor w postaci tabletek niepowlekanych zawiera ekstrakt z waleriany, ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt 

z krokusa, ekstrakt z różeńca górskiego oraz witaminy B3, B5, B6, B12. Kompozycja ekstraktów roślinnych i 

kompleks witamin z grupy B odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu tkanki nerwowej i usprawniają jej 
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działanie. Witaminy z grupy B mają udowodnione działanie w regeneracji układu nerwowego, a dodatkowo 

przyczyniają się do redukcji stresu oksydacyjnego. 

Ekstrakty z waleriany, szyszek chmielu i krokusa przyczyniają się do optymalnego odprężenia, łagodzenia bólu i 

jednocześnie wspierają dobre samopoczucie psychiczne oraz fizyczne. Różeniec wspiera prawidłowe działanie 

układu nerwowego oraz posiada właściwości antyoksydacyjne. 

Skuteczność preparatu potwierdza seria publikacji naukowych, które można znaleźć w bazach danych za 

pośrednictwem PubMed. 

 

 

Ad. 5 

Artroreg to suplement diety, którego składnikiem aktywnym jest siarczan chondroityny wchodzący w skład 

chrząstek i kości. Wpływa on korzystnie na utrzymanie stawów w dobrej kondycji, hamuje postęp choroby 

zwyrodnieniowej stawów. Pomaga utrzymać prawidłową elastyczność tkanki chrzęstnej, umożliwiając w ten 

sposób stawom odpowiednią ruchomość. Artroreg polecany jest osobom dorosłym, które chcą poprawić swoją 

sprawność i ruchomość stawów. 

 

Ad. 6 

Gastrit to pastylki do ssania zawierające ekstrakt z kłącza imbiru, który ma działanie przeciwwymiotne, 

przeciwutleniające i przeciwzapalne. Liczne badania przedkliniczne i kliniczne oceniły wyciąg z kłącza imbiru 

jako skuteczne i bezpieczne leczenie nudności i wymiotów podczas infekcji układu pokarmowego, łagodzeniu 

objawów niestrawności, a także w leczeniu porannych mdłości u kobiet w ciąży. 

 

Poniżej przedstawiono sprzedaż poszczególnych suplementów zrealizowaną do 16 lipca 2021 r. 
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Nazwa Data wprowadzenia do 

oferty 

Liczba sprzedany 

opakowań 

Osiągnięty przychód 

(w tys. zł) 

Insudiab 25 czerwca 2020 r. 4.238 107.997,67 

Lumbagor 28 grudnia 2020 r. 919  23.362,51 

Cyncor 7 maja 2020 r. 516 13.069,69 

Cyncor C 7 maja 2020 r. 458 10.684,33 

Artroreg 30 czerwca 2020 r. 298  7.406,65 

Gastrit 4 września 2020 r. 176  1.621,98 

 

Plany rozwojowe 

W 2020 roku Spółka rozpoczęła współpracę z hurtownią farmaceutyczną Medicare-Galenica, apteką internetową 

Melissa i apteką internetową Allecco.pl. Skutecznie zbudowano również sklep internetowy oraz program promocji 

poprzez wyszukiwarkę i media społecznościowe (Google i fb). W I kwartale 2021 r. nastąpił znaczący wzrost 

sprzedaży produktów Spółki i rozpoczęcie współpracy z dużymi sieciami aptek: Apteki Codzienne, Apteki 

Zdrowit, Apteki Niezapominajka. Obecnie Spółka koncentruje się na budowie sieci dystrybucji i sprzedaży. 

W najbliższych miesiącach Spółka planuje wprowadzić do oferty leki na receptę w pierwszej kolejności jako 

dystrybutor na terytorium Polski, a w kolejnym jako producent w oparciu o udzieloną licencję. Do Dnia 

Dokumentu ofertowego Emitent zawarł 2 umowy na licencję oraz dostawę do Polski leków z substancją czynną 

Trazodon oraz Modafinil. Spółka opłaciła pierwsze raty opłat licencyjnych i rozpoczęła proces przygotowania 

dokumentacji do rejestracji tych produktów leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

Spółka prowadzi również rozmowy dotyczące kolejnych leków. 

Niezależnie od prac rozwojowych prowadzonych w Spółce, Emitent zawarł z funduszem Human Alfa umowę 

inwestycyjną, która przewiduje powołanie spółki celowej (w której Emitent będzie posiadał 25% udziałów, taki 

sam udział będzie posiadał Tomasz Stramek, a pozostałe udziały Human Alfa po wniesieniu dwóch transz 

finansowania) do prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji innowacyjnej formulacji produktu leczniczego 

roślinnego z imbirem (rozpuszczalnego w ustach) przeciwdziałającemu wymiotom i nudnościom. Spółka ta 

zostanie dofinansowana przez fundusz kwotą 1 mln zł. 

Modaboost 

15 września 2020 r. Spółka zawarła z Chanelle Medical z siedzibą w Irlandii umowę na licencję oraz dostawę leku 

z substancją czynną Modafinil (100mg i 200mg) na rynek polski. Modafinil to lek na nadmierną senność wywołaną 

narklepsją. Pozwala utrzymać długi czas czuwania oraz zapobiegać zasypianiu u chorych na narkolepsję redukując 

również poziom zmęczenia. Stosowany w leczeniu narkolepsji, przy pracy zmianowej (np. dyżury lekarskie) i w 

obturacyjnym bezdechu sennym. W chwili obecnej w Polsce brak jest konkurencyjnego leku. 

Zgodnie z zawartą umową Spółka zobowiązana jest do corocznego zakupu w celu sprzedaży na terytorium Polski 

leków Modafinil 100mg i 200mg za kwotę minimum 151.700 euro. Niezależnie na podstawie udzielonej licencji 

Emitent prowadzi działania zmierzające do rejestracji na terytorium Polski leków z substancją czynną Modafinil 

o handlowej nazwie Modaboost 100mg i 200 mg. Leki te będą produkowane na zlecenie Spółki i przez nią 

sprzedawane, a licencjodawcy będzie należny uzgodniony procent przychodów. 

Spółka złożyła wniosek o rejestrację leku w czerwcu 2021 r. 

Trazosen 

3 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła z Unipharm Ltd. z siedzibą w Izraelu umowę na licencję oraz dostawę leku z 

substancją czynną Trazodon (50mg i 100mg) na rynek polski. Trazodon to lek na zaburzenia snu, zaburzenia 

lękowe, depresję w formie tabletek o natychmiastowym uwalnianiu (dotychczas nieobecne w Polsce). Obecnie 

zarejestrowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, w tym depresji przebiegającej z lękiem i zaburzeniami snu. 

Spółka planuje rejestrację dawki 50mg, 10 tabletek - jako leku bez recepty – który byłby pierwszy powszechnie 

dostępnym skutecznym lekiem nasennym. 
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Zgodnie z zawartą umową Spółka zobowiązana jest do corocznego zakupu w celu sprzedaży na terytorium Polski 

leków Trazodon 50mg i 100mg za kwotę minimum 151.200 euro. Niezależnie na podstawie udzielonej licencji 

prowadzi działania zmierzające do rejestracji na terytorium Polski leków z substancją czynną Trazodon o 

handlowej nazwie Trazosen 50mg (10 szt. jako lek bez recepty i 30 szt. jako lek na receptę) i 100 mg. Leki te będą 

produkowane na zlecenie Spółki i przez nią sprzedawane, a licencjodawcy będzie należny uzgodniony procent 

przychodów. 

Spółka zebrała całość dokumentacji potrzebnej od licencjodawcy do złożenia wniosku o rejestrację, opracowała 

przegląd literatury i raport eksperta o rozszerzeniu wskazań i potencjalnej rejestracji jako ODT (tabletki ulegające 

rozpadowi w jamie ustnej). 

Fobus 

W lipcu 2020 r. Spółka rozpoczęła negocjacje z Unipharm Ltd. z siedzibą w Izraelu w przedmiocie pozyskania 

licencji na lek z substancją czynną Buspiron 10mg. Jest to lek przeciwlękowy, który łagodzi objawy lęku z 

towarzyszącą depresją lub bez niej. Nie ma przy tym potencjału uzależniającego i nie nasila działania alkoholu. 

Spółka widzi możliwość rejestracji opakowania 10 tabletek - jako leku bez recepty – który byłby pierwszy 

powszechnie dostępnym skutecznym lekiem przeciwlękowym. Planowana jest rejestracja leku pod nazwą 

handlową Fobus. 

Neuropam 

W czerwcu 2020 r. Spółka rozpoczęła negocjacje z Medreich Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii w przedmiocie 

pozyskania licencji na lek z substancją czynną Nefopam 30mg. Jest to nieopioidowy lek przeciwbólowy, skuteczny 

również na ból neuropatyczny. Działa 10 razy silniej od Aspiryny i tylko 3 razy słabiej od morfiny, nie ma przy 

tym potencjału uzależniającego. Łagodzi również ból nowotworowy. Spółka widzi możliwość rejestracji jako leku 

bez recepty. Planowana jest rejestracja leku pod nazwą handlową Neuropam. 

Rivaroxaban  

W lipcu 2021 r. Spółka zawarła z Pharos Ltd oraz Rontis Hellas S.A. z siedzibami w Grecji umowę trójstronną na 

licencję oraz dostawę leku (od 2024 r., na minimalną kwotę 590 tys. EUR rocznie) z substancją czynną 

Rivaroxaban 20mg i 5mg. Jest to lek przeciwzakrzepowy, bezpośredni i odwracalny inhibitor czynnika Xa, 

stosowany w zapobieganiu zakrzepom w prewencji udarów i zatorowości obwodowej u pacjentów z migotaniem 

przedsionków, niewydolnością serca. Rivaroxaban stosuje się również w leczenie Żylnej Choroby Zakrzepowo-

Zatorowej czyli w zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył 

głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych. Planowana jest rejestracja leku pod nazwą handlową Xaryb. 

Inne leki 

Spółka prowadzi również rozmowy na temat licencji na inne leki, w tym leki innowacyjne znajdujące się w fazie 

przedklinicznej, dla których jest duży potencjał pozyskania dofinansowania z NCBiR. Negocjacje są na razie na 

początkowym etapie. Spółka zamierza realizować projekty leków innowacyjnych we współpracy z jednostkami 

akademickimi w Polsce. Jednostki te będą pełnić istotną rolę w realizacji zaplanowanych prac badawczo-

rozwojowych. 

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 

Spółka nie realizowała i nie prowadzi żadnych inwestycji, za wyjątkiem inwestycji w wartości niematerialne i 

prawne związane z rejestracją leków. 

4.18. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram 

ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu 

– w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej 

działalności operacyjnej 

Od 2021 r. Spółka osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej. 
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4.19. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne 

ani 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 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe ani 

egzekucyjne. 

4.21. Informacja 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 

W okresie ostatnich 12 miesięcy przed Dniem Dokumentu informacyjnego, Emitent nie był stroną postępowań 

przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, w tym postępowań w toku, nie ma również 

wiedzy o tego rodzaju postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, które mogą wystąpić, a które to postępowania 

mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

W związku z zawartymi umowami licencyjnymi Spółka będzie podejmować działania mające na celu rejestrację 

objętych nimi leków na terytorium Polski. Rejestracja leków odbywa się w trybie postępowania administracyjnego 

i należy do kompetencji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych w Warszawie podległego ministrowi zdrowia. Skuteczna rejestracja leków jest kluczowym 

elementem strategii rozwoju Emitenta, w związku z czym postępowania te mają istotny wpływ na przyszłą 

sytuację finansową Spółki i perspektywy jej rozwoju. 

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 nie posiada zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy jego 

instrumentów finansowych, które związane byłyby w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej za wyjątkiem: 

1) umowy na licencję i dostawę do Polski leku na receptę z substancją czynną Trazodon, zgodnie z którą 

Spółka zobowiązana jest do: 

a) poniesienia opłaty licencyjnej w łącznej kwocie 80 tys. euro, płatnej w częściach w zależności od 

realizacji kamieni milowych; 

b) zakupu leków na receptę o wartości minimum 151.200 euro rocznie po rejestracji leku. 

2) umowy na licencję i dostawę do Polski leku na receptę z substancją czynną Modafinil, zgodnie z którą 

Spółka zobowiązana jest do: 

a) poniesienia opłaty licencyjnej w łącznej kwocie 75 tys. euro, płatnej w częściach w zależności od 

realizacji kamieni milowych; 

b) zakupu leków na receptę o wartości minimum 151.700 euro rocznie po rejestracji leku. 

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 

Brak było nietypowych zdarzeń i okoliczności mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Spółki w 

okresie od rozpoczęcia działalności do 31 marca 2021 r. Należy przy tym podkreślić, że Spółka jest na 
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początkowym etapie rozwoju, a kluczowe dla jej przyszłości umowy i porozumienia zostały podpisane dopiero w 

ostatnich miesiącach przed Datą Dokumentu informacyjnego.  

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, o których mowa w 

Rozdziale 5 

W Dokumencie informacyjnym zamieszczone zostały dane finansowe obejmujące okres do 31 marca 2021 r. Po 

sporządzeniu ww. danych finansowych nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta, 

za wyjątkiem dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży związanego z ciągłą rozbudową sieci dystrybucji 

produktów Spółki. 

4.25. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd.  

W skład Zarządu wchodzi: 

Tomasz Stramek – prezes Zarządu. 

Zarząd wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Spółki w Krakowie. 

Tomasz Stramek – prezes Zarządu 

Kadencja Tomasza Stramka upływa w dniu 3 grudnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 

Tomasz Stramek posiada wykształcenie wyższe – w 2017 r. ukończył studia medyczne na Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (zdobył uprawnienia lekarza medycyny), w 2014 r. ukończył studia licencjackie na 

Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Doświadczenie zawodowe: 

- od stycznia do sierpnia 2018 r., a następnie od maja do sierpnia 2019 r. – F1 Pharma sp. z o.o. (obecnie F1 

Pharma S.A.), członek zarządu; 

- od 2019 r. – indywidualna praktyka lekarska w ramach POZ i NiŚOZ; 

- od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. – lekarz na oddziale onkologii; 

- od 2016 r. – właściciel i prezes zarządu ProBusiness Finance sp. z o.o.; 

- od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. – mBank S.A., Corporate Dealer – dealer walutowy dla korporacji; 

- od czerwca 2012 r. do lipca 2014 r. – Bank BPH S.A., Doradca Korporacyjny – doradca kredytowy dla korporacji; 

- od maja 2010 r. do czerwca 2012 r. – Deutsche Bank S.A., Doradca Klienta ds. Produktów Finansowych dla 

Przedsiębiorstw. 

Tomasz Stramek: 

 nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

 za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

78 

 nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd 

komisaryczny, 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy. 

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

Małgorzata Skalska-Buraczewska – przewodnicząca Rady Nadzorczej; 

Dominik Morawski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

Piotr Pizoń – członek Rady Nadzorczej; 

Karol Błażewski – członek Rady Nadzorczej; 

Krzysztof Pawelczyk – członek Rady Nadzorczej; 

Przemysław Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej. 

Małgorzata Skalska-Buraczewska – przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Kadencja Małgorzaty Skalskiej-Buraczewskiej upływa w dniu 3 grudnia 2024 r., jej mandat wygasa w dniu 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 

Małgorzata Skalska-Buraczewska posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, posiada uprawnienia radcy prawnego. 

Doświadczenie zawodowe: 

- od 2021 r. – Q Securities S.A. – inspektor nadzoru – radca prawny; 

- od 2020 r. do 2021 r. – BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – prawnik w departamencie funduszy 

niepublicznych; 

- od 2014 r. do 2020 r. – Wisła Płock S.A. – sekretarz rady nadzorczej, od 2017 przewodniczący; 

- 2020 r. – OPERA TFI S.A./OPERA Dom Maklerski sp. z o.o.– prawnik; 

- od 2017 r. do 2020 r. – Lartiq TFI S.A. – kierownik zespołu ds. prawnych; 

- od 2015 r. do 2017 r. – PGE Dom Maklerski S.A. – specjalista w biurze organizacji; 

- 2014 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – biuro członka zarządu województwa; 
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- od 2011 r. do 2014 r. – Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock sp. z o.o. – sekretarz rady 

nadzorczej; 

- od 2013 r. – EcoWipes EWS sp. z o.o. s.k.a. – specjalista ds. zapewnienia jakości; 

- 2013 r. – Telewizja Polsat sp. z o.o. biuro dyrektora ds. sportu; 

- od 2011 r. do 2012 r. – Warszawska Fabryka Dźwigów „TRANSLIFT” sp. z o.o. - specjalista ds. obsługi 

reklamacji, pełnomocnik ds. zarządzania jakością ISO PN-EN 9001:2009. 

Małgorzata Skalska-Buraczewska: 

 nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

 za wyjątkiem wskazanych powyżej nie była w ostatnich trzech latach członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, 

 nie została w okresie ostatnich pięciu lat skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymała w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 nie pełniła w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd 

komisaryczny, 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy. 

Dominik Morawski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Kadencja Dominika Morawskiego upływa w dniu 3 grudnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia 

przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 

Dominik Morawski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). 

Doświadczenie zawodowe: 

- od 2015 r. do 2017 r. – wspólnik i prokurent w Telesecurity sp. z o.o. (obecnie Przybylski Security Systems sp. 

z o.o.); 

- od 2011 r. – członek zarządu Street Media sp. z o.o.; 

- od 2007 r. – własna działalność gospodarcza Pro Concept Dominik Morawski - pierwotnie agencja reklamowa, 

a obecnie dodatkowo rozszerzona o działalność programistyczną skupioną głównie na rynku szwajcarskim; 

- od 2004 r. do 2006 r. – członek zarządu i prezes zarządu Duncon Distribution sp. z o.o. 

Dominik Morawski: 

 nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
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 za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, 

 nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd 

komisaryczny, 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy. 

Piotr Pizoń – członek Rady Nadzorczej 

Kadencja Piotra Pizonia upływa w dniu 3 grudnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 

Piotr Pizoń posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. 

Doświadczenie zawodowe: 

- od 2019 r. – członek zarządu Event Mall sp. z o.o.; 

- od 2017 r. – prezes zarządu Traffic & Media sp. z o.o.; 

- od 2016 r. – członek zarządu Crux Media sp. z o.o.; 

- od 2015 r. – członek zarządu Street Media sp. z o.o.; 

- od 2011 r. do 2016 r. – Metromedia sp. z o.o., dyrektor sprzedaży. 

Piotr Pizoń: 

 nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

 za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, 

 nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd 

komisaryczny, 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

81 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy. 

Karol Błażewski – członek Rady Nadzorczej 

Kadencja Karola Błażewskiego upływa w dniu 3 grudnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 

Karol Błażewski posiada wykształcenie wyższe licencjackie zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie na kierunku International Business. 

Doświadczenie zawodowe: 

- od 2018 r. – początkowo wiceprezes, a następnie prezes zarządu i współzałożyciel Gravier Venture Capital S.A.; 

- od 2016 r. do 2018 r. – Bellford sp. z o.o., menadżer. 

- od 2015 r. do 2016 r. – CMI Kredyty, Hipoteki, Inwestycje Maciej Uhl, menadżer; 

- od 2011 r. do 2015 r. – Phinance S.A., menadżer. 

Karol Błażewski: 

 nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

 za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, 

 nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd 

komisaryczny, 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy. 

Krzysztof Pawelczyk – członek Rady Nadzorczej 

Kadencja Krzysztofa Pawelczyka upływa w dniu 3 grudnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia 

przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 

Krzysztof Pawelczyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w 

Poznaniu oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim i studia MBA na University of Illinois at 

Urbana-Champaign. 

Doświadczenie zawodowe: 
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- od 2014 r. – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – starszy doradca w zakresie przemysłu farmaceutycznego; 

- od 2012 r. do 2014 r. – Braster S.A. – prezes zarządu; 

- od 2010 r. do 2012 r. – PARUSPHARM Consulting Services - konsultant; 

- od 2009 r. do 2010 r. – Bioton S.A. - dyrektor ds. strategicznego rozwoju biznesu, prezes zarządu w spółce 

zależnej BioPartners AG; 

- od 2008 r. do 2009 r. – własna działalność gospodarcza w zakresie konsultingu; 

- od 2006 r. do 2008 r. – Polpharma S.A. – członek zarządu; 

- od 1996 r. do 2006 r. – TEVA Pharmaceuticals, IVAX, Polfa Kutno S.A. – m.in. członek zarządu w latach 1998-

2006; 

- od 1991 r. do 1994 r. – Boehringer Ingelheim GmbH (Warszawa) – kolejno przedstawiciel medyczny, menedżer 

projektu, menedżer ds. marketingu; 

- od 1984 r. do 1991 r. – chirurg na oddziale kardiochirurgii Szpitala Miejskiego w Poznaniu. 

Ponadto: 

- od 2020 r. – przewodniczący rady nadzorczej ICSS sp. z o.o.; 

- od 2007 r. do 2013 r. – członek rady nadzorczej MCI Bioventures; 

- od 2007 r. do 2008 r. – członek rady nadzorczej Herbapol S.A. 

Krzysztof Pawelczyk: 

 nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

 za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, 

 nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd 

komisaryczny, 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy. 

Przemysław Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej 

Kadencja Przemysława Bieńkowskiego upływa w dniu 3 grudnia 2024 r., jego mandat wygasa w dniu 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 
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Przemysław Bieńkowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku finanse i bankowość w 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Swoją karierę zawodową rozpoczął w BRE Corporate Finance. W latach 2006 – 2018 związany ze Stelmet S.A., 

gdzie od 2007 do końca marca 2018 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Był odpowiedzialny m.in. za 

restrukturyzację finansową Stelmet S.A. w latach 2008-2010 (ponad 14 miesięcy), która obejmowała m.in. 7 

dużych banków i wierzytelności o kwocie kilkuset milionów złotych oraz wprowadzenie spółki na rynek główny 

GPW.  

Obecnie jest większościowym akcjonariuszem Ensore sp. z o.o. s.k.a., która zajmuje się działalnością badawczo 

– rozwojową w zakresie urządzeń odnawialnej energii, jest prezesem zarządu i jedynym udziałowcem Ensore sp. 

z o.o., a także wspólnikiem Stelmet Bioenergia sp. z o.o. Dodatkowo pełni funkcję przewodniczącego rady 

nadzorczej Stelmet S.A. oraz członka rady nadzorczej Lumel Alucast sp. z o.o. 

Przemysław Bieńkowski: 

 nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

 za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, 

 nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd 

komisaryczny, 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy. 

 

W Spółce nie zostali powołani prokurenci. 

4.26. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na Dzień Dokumentu 

informacyjnego: 

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

% udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

% udział w 

głosach na WZ 

Tomasz Stramek 435 540 59,51 870 540  74,60 

ProBusiness Finance sp. z o.o. (podmiot 

należący do Tomasza Stramka) 
14 666 2,00 14 666 1,26 

Przemysław Bieńkowski 108 333 14,80 108 333 9,28 

Pozostali 173 363 23,69 173 363 14,86 

RAZEM 731 902 100,00 1 166 902 100,00 

 

http://m.in/
http://m.in/


Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

84 

5. Sprawozdania finansowe 

5.1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 3 grudnia 2019 r. do 31 

grudnia 2020 r. 
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5.2. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym za okres od 3 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r. 
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5.3. Raport za I kwartał 2021 r. 
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I. Sprawozdanie finansowe. 

1. Bilans. 

AKTYWA 
Stan na 

31.03.2020 

Stan na 

31.03.2021 

A. AKTYWA TRWAŁE 259 925,63 259 925,63 

I. Wartości niematerialne i prawne 234 014,63 234 014,63 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 234 014,63 234 014,63 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

1. Środki trwałe 0,00 0,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 

d) środki transportu 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 0,00 0,00 

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 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 911,00 25 911,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 911,00 25 911,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 386 519,32 1 268 193,31 

I. Zapasy 134 969,15 133 008,21 

1. Materiały 11 032,44 2 755,01 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 123 936,71 117 128,20 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 13 125,00 
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II. Należności krótkoterminowe 41 975,03 86 640,05 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 41 975,03 86 640,05 

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 13 824,68 20 807,09 

- do 12 miesięcy 13 824,68 20 807,09 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

24 357,68 58 746,62 

c) inne 3 792,67 7 086,34 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 209 575,14 1 048 545,05 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 186 685,97 1 031 898,37 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 186 685,97 1 031 898,37 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 186 685,97 1 031 898,37 

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 889,17 16 646,68 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

SUMA AKTYWÓW 646 444,95 1 528 118,94 

 

PASYWA 
Stan na 

31.03.2020 

Stan na 

31.03.2021 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 396 820,85 1 380 174,60 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 124 800,00 136 107,20 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 400 601,00 1 046 153,40 

III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 136 440,00 615 629,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -265 020,15 

VI. Zysk (strata) netto -265 020,15 -152 694,85 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 249 624,10 147 944,34 

I. Rezerwy na zobowiązania 10 800,00 1 560,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 
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2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10 800,00 1 560,00 

- długoterminowa 0,00 0,00 

- krótkoterminowa 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 10 800,00 1 560,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 10 800,00 1 560,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 238 824,10 146 384,34 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 238 824,10 146 384,34 

a) kredyty i pożyczki 216 633,87 100 000,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 190,23 32 897,06 

- do 12 miesięcy 22 190,23 32 897,06 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 4 420,77 

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 9 066,51 

i) inne 0,00 0,00 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

SUMA PASYWÓW 646 444,95 1 528 118,94 
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2. Rachunek zysków i strat. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
01.01.2020- 

31.03.2020 

01.01.2021 - 

31.03.2021 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 78 577,24 

- od jednostek powiązanych     

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 78 577,24 

B. Koszty działalności operacyjnej 11 933,97 230 850,14 

I. Amortyzacja 0,00 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 0,00 1 281,79 

III. Usługi obce 11 060,57 137 046,55 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 873,40 2 096,29 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 0,00 27 509,60 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 632,65 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 25 346,39 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 36 936,87 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -11 933,97 -152 272,90 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne 2 773,97 0,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 2 773,97 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -14 707,94 -152 272,90 

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 0,00 421,95 

I. Odsetki, w tym: 0,00 421,95 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) brutto (I+J) -14 707,94 -152 694,85 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (K-L-M) -14 707,94 -152 694,85 
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3. Rachunek przepływów pieniężnych. 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
01.01.2020- 

31.03.2020 

01.01.2021 - 

31.03.2021 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I. Zysk (strata) netto -14 707,94 -152 694,85 

II. Korekty razem -18 138,81 -21 507,48 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 

4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 -9 240,00 

6. Zmiana stanu zapasów -25 540,00 1 960,94 

7. Zmiana stanu należności -4 533,93 -44 665,02 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12 135,12 24 194,11 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -200,00 6 242,49 

10. Inne korekty 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -32 846,75 -174 202,33 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

- odsetki 0,00 0,00 

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wpływy 100 000,00 1 136 048,60 

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 

dopłat do kapitału 
100 000,00 1 136 048,60 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 -116 633,87 
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1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 -116 633,87 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 100 000,00 1 019 414,73 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 67 153,25 845 212,40 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 55 993,25 845 212,40 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 186 685,97 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 55 993,25 1 031 898,37 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 
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4. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN) 
01.01.2020- 

31.03.2020 

01.01.2021 - 

31.03.2021 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
100 000,00 396 820,85 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
0,00 0,00 

- korekty błędów 
0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 
100 000,00 396 820,85 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 
100 000,00 124 800,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 
0,00 11 307,20 

a) zwiększenie (z tytułu) 
0,00 11 307,20 

- podniesienie kapitału w związku emisją akcji 
0,00 11 307,20 

b) zmniejszenie (z tytułu) 
0,00 0,00 

- umorzenia udziałów (akcji) 
0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 
100 000,00 136 107,20 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 
0,00 400 601,00 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 
0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 
0,00 645 552,40 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
0,00 645 552,40 

 - z podziału zysku 
0,00 0,00 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
0,00 0,00 

- z innych tytułów 
0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 
0,00 0,00 

- pokrycia straty 
0,00 0,00 

- podwyższenie kapitału podstawowego 
0,00 0,00 

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 
0,00 1 046 153,40 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 
0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
0,00 0,00 

a) zwiększenie - wcyena posiadanych akcji 
0,00 0,00 

b) zmniejszenie - podatek odroczony 
0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 
0,00 136 440,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 
0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 
0,00 479 189,00 

 - dopłaty wspolników 
0,00 479 189,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) - odpis aktualizujacy 
0,00 0,00 



Dokument informacyjny Procareplus Pharma S.A.                                                                                            

123 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 
0,00 615 629,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 
0,00 0,00 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 
0,00 0,00 

- podziału zysku z lat ubiegłych 
0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 
0,00 0,00 

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 
0,00 0,00 

- wypłata dywidendy 
0,00 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 
0,00 0,00 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 
0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
0,00 0,00 

- korekty błędów 
0,00 0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 
0,00 -265 020,15 

- strata z poprzedniego roku 
0,00 -265 020,15 

b) zmniejszenie (z tytułu) 
0,00 0,00 

- pokrycie straty zyskiem  
0,00 0,00 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 
0,00 -265 020,15 

5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 
0,00 0,00 

7. Wynik netto 
-14 707,94 -152 694,85 

a) zysk netto 
0,00 0,00 

b) strata netto 
-14 707,94 -152 694,85 

c) odpisy z zysku 
0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
85 292,06 1 380 174,60 

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

straty) 
0,00 0,00 

 

II. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność 

emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale. 

Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosły 78.577,24 zł. Strata netto za pierwszy kwartał 

wyniosła 152.694,85 zł. 

Na wyniki finansowe w I kwartale największy wpływ miała stopniowa koncentracja wysiłku Spółki na pozyskaniu 

nowych odbiorców, dystrybucji produktów przez sieci aptek oraz hurtownie farmaceutyczne. W stosunku do 

całego 2020 roku przychody Spółki wzrosły prawie dwukrotnie (40.443,15 zł za cały 2020 rok). Ważnym 

wydarzeniem było pozyskanie Aptek Codziennych, które stały się głównym klientem Spółki. Jednocześnie 

współwłaściciele tej sieci aptek objęli akcje Spółki nowej emisji serii F (łącznie 41.700 akcji po cenie emisyjnej 

12,00 zł za akcję) i opłacili je przelewami na rachunek Spółki. Na przychody Spółki w I kw. 2021 r. wpłynęła 

również aktywizacja współpracy z hurtownią farmaceutyczną Medicare Galenica. W zakresie kosztów pojawiły 

się poważne pozycje związane z kosztami przygotowania dokumentacji do rejestracji zakupionych licencji na 
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produkty lecznicze w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, co będzie obciążało rachunek wyników 

(Usługi Obce) również w kolejnych kwartałach i było przewidziane w założeniach Zarządu.  

III. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany 

rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym – jeżeli emitent przekazywał 

do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 

W Dokumencie ofertowym związanym z publiczną ofertą akcji serii E Emitent opublikował prognozę wyników 

na 2021 r. na poziomie: 

(w tys. zł) 2021 

Przychody ze sprzedaży 334 

Wynik z działalności operacyjnej -369 

Wynik netto -369 

W świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za I kwartał 2021 r. Spółka podtrzymuje możliwość realizacji 

prognozowanych przychodów. 

Wyniki działalności będą w dużej mierze pochodną podejmowanych działań w celu wprowadzenia do oferty 

nowych leków, z czym w pierwszym etapie związana jest konieczność poniesienia kosztów. Wyniki pierwszego 

kwartały 2021 r. są gorsze od oczekiwań Spółki, co jest konsekwencją wcześniejszego niż zakładano poniesienia 

kosztów przygotowania wniosków o rejestrację Modafinilu oraz leków w imporcie równoległym. Intensyfikacja 

prac wynika z zatrudnienia kompetentnego farmaceuty na stanowisko Dyrektora Działu Farmaceutycznego, który 

skoordynował prace podwykonawców. Utrzymanie tempa składania nowych wniosków może spowodować 

osiągnięcie w 2021 r. gorszych wyników niż prognozowane, przy jednoczesnej poprawie perspektyw Spółki na 

kolejne lata. W przypadku uzyskania pierwszych pozwoleń na import równoległy w zakładanym terminie 

(wrzesień-październik 2021 r.) efekty poniesionych kosztów powinny być widoczne jeszcze w bieżącym roku. 

IV. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 

§10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji 

działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji. 

Nie dotyczy. 

V. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w 

szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie. 

Spółka w grudniu 2020 roku wprowadziła do obrotu nowy produkt Lumbagor. Już w I kwartale 2021 Spółka 

osiągnęła pona 12 tys zł przychodów na ww. produkcie. W I kwartale 2021 r. Spółka poczyniła znaczny postęp w 

procesie rejestracji zakupionych licencji na produkty lecznicze (Trazodon, Modafinil), a zakładany termin 

wprowadzenia do obrotu (III kwartał 2023) wydaje się niezagrożony. Spółka podjęła szereg działań mających 

poszerzyć portfolio, m.in.: negocjacje i audyt dokumentacji dla leku generycznego z Rivaroxaban-em, negocjacje 

odnośnie zakupu gotowego rejestru na lek przeciwbólowy OTC (możliwy do wprowadzenia na rynek jeszcze w 

2021 r.), aplikacja o środki NCBiR wspólnie z Funduszem Bridge Alfa celem stworzenia Spółki celowej do 

opracowania zupełnie nowej formulacji leku roślinnego na wymioty we własnym laboratorium. Efekty tych 

aktywności będą widoczne jeszcze w 2021 roku. 

VI. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

W pierwszym kwartale 2021 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Poniżej 

prezentujemy przyjęte przez ProCarePlus Pharma S.A. zasady (politykę) rachunkowości. 

Wycena poszczególnych składników majątku trwałego sporządzona została według zasad określonych w 

Ustawie o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. 
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1. Na koniec roku obrotowego majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za 

okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości. 

3. Nieruchomości zaliczane do inwestycji  ewidencjonuje się i wycenia: według zasad obowiązujących dla 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów 

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

4. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia: według zasad 

obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych. 

5. Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych ewidencjonuje się i wycenia 

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

6. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się 

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień 

bilansowy. 

7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od 

tego, która z nich jest niższa. 

8. Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej. 

Skutki przeszacowania inwestycji krótkoterminowych, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z 

dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i 

sposobu prezentacji instrumentów finansowych, spółka odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny. 

9. Należności wycenia się w kwocie wymaganej  zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po 

uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. 

10. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli 

do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie 

stały się jeszcze wymagalne. 

11. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy  aktualizujące ich wartość. 

12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza 

się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. 

13. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 

finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według 

wartości godziwej. 

14. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach  bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

15. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

16. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. 

17. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 
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18. Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności) oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim 

kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, 

19. Amortyzacja środków trwałych - środki trwałe umarzane są metodą liniową. Środki trwałe o wartości 

równej lub niższej od 10000 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania i ujmowane 

są w ewidencji środków trwałych niskocennych. 

20. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób 

wiarygodnie oszacowanej wartości. 

21. Jednostka kwalifikuje umowy dotyczące leasingu według zasad określonych w art.3 ust.6 ustawy z 29 

września 1994 roku o rachunkowości. 

22. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z 

wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i 

pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

 

Spółka sporządza rachunek zysków i start w wariancie porównawczym. 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

VII. Informacja o strukturze akcjonariatu. 

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami Emitenta posiadającymi 

ponad 5% głosów byli: 

Lp. Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

% 

kapitału 

Liczba 

głosów 
% głosów 

1 Tomasz Stramek 439 540 60,05 874 540  74,95 

2 
ProBusiness Finance sp. z o.o. (podmiot należący do 

Tomasza Stramka) 
14 666 2,00 14 666 1,26 

3 Przemysław Bieńkowski 108 333 14,80 108 333 9,28 

4 Pozostali 169 363 23,14 169 363 14,51 

 RAZEM 731 902 100,00 1 176 902 100,00 

 

VIII. Informacja o liczbie osób zatrudnionych. 

Na dzień 31 marca 2021 roku ProCarePlus Pharma S.A. nie zatrudniała osób na Umwoę o pracę. 

Na dzień 31 marca 2021 roku Spółka zatrudnia 3 osoby w oparciu o umowę zlecenie oraz 3 osoby w oparciu o 

powołanie do organów Spółki, a także 1 osobę w ramach samozatrudnienia. 

IX. Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. 

Zarząd ProCarePlus Pharma S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe 

i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ProCarePlus Pharma S.A. 

oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

ProCarePlus Pharma S.A. 
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6. Załączniki  

6.1. Załącznik 1 – Odpis z KRS Emitenta  
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6.2. Załącznik 2 – Statut Emitenta 

Obecnie obowiązujący, zarejestrowany w sądzie rejestrowym Statut Emitenta przedstawia się następująco: 
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6.3. Załącznik 3 – Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje 15.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii B, 41.000 akcji serii D, 56.536 akcji serii 

E oraz 51.366 akcji serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda 

Alternatywny System 

Obrotu, ASO, Rynek 

NewConnect, 

NewConnect 

alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

Dzień Dokumentu 

informacyjnego 

dzień, na który sporządzony został Dokument informacyjny, tj. 22 lipca 2021 r. 

Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

na terytorium Polski 

Emitent, Spółka Procareplus Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KSH ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1526) 

Lek generyczny zwany potocznie generykiem to preparat, który jest odpowiednikiem leku 

oryginalnego, co w praktyce oznacza że: posiada identyczną z pierwowzorem 

substancję aktywną (leczniczą), tą samą postać farmaceutyczną, tą samą drogę 

podania i jest opracowywany z zamiarem zapewnienia zamienności  

z referencyjnym lekiem oryginalnym. Generyk wprowadzany jest na rynek po 

wygaśnięciu patentu, chroniącego lek oryginalny (przez okres do 20 lat od czasu 

jego zaistnienia na rynku). 

Lek generyczny plus lek identyczny z lekiem oryginalnym pod względem substancji aktywnej 

(leczniczej), który jednak zapewnia większą skuteczność i bezpieczeństwo 

leczenia (jest w dawkach/roztworach przystosowanych do zastosowania 

korzystniejszego dla pacjenta schematu leczenia) lub może być stosowany w 

nowych wskazaniach leczniczych nieobjętych wskazaniami leku oryginalnego.  

Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

201, z późn. zm.) 

Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu, Organizator 

ASO, GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będąca organizatorem 

alternatywnego systemu obrotu NewConnect 

Prawo Dewizowe ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1708) 

Prawo Farmaceutyczne ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 944, z późn. zm.) 
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Rada Nadzorcza rada nadzorcza Spółki 

Regulamin ASO 

 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)  

Rozporządzenie 

2017/1129 

Rozporządzenie 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 

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 

Rozporządzenie w 

sprawie Dobrej Praktyki 

Klinicznej 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej 

Praktyki Klinicznej (Dz. U. poz. 489) 

Statut statut Spółki 

Ustawa o kontroli 

niektórych inwestycji 

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 2145) 

Ustawa o Obrocie  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie  ustawa 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 2020 r. poz. 2080) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 815) 

Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn 

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

z 2019 r. poz. 1813) 

Walne Zgromadzenie, 

WZ 

walne zgromadzenie Spółki 

Zarząd zarząd Spółki 
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zł, złoty złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

 


