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1. Informacje o Spółce  

Firma: "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 

Siedziba i adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin 

Telefon: +48 81 533 82 21 

Poczta elektroniczna: biomed@biomedlublin.com 

Strona internetowa: www.biomed.lublin.pl 

Sąd rejeśtrowy: 
Sąd Rejonowy Lublin-Wśchód w Lublinie z śiedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego  

KRS: 00000373032 

NIP: 712-25-91-951 

REGON: 431249645 

PKD: Produkcja leków i śubśtancji farmaceutycznych (PKD 21.20Z) 

 
 

2. Działalność Spółki w 2017 roku  

Działania Spo łki w roku 2017 koncentrowały śię woko ł dwo ch temato w: 
- reśtrukturyzacja finanśowa i śpłata zobowiązań układowych, 

- działania rozwojowe, budowa długoterminowej śtrategii rozwoju. 

  

Realizację podśtawowych projektów reśtrukturyzacyjnych Spółka zakończyła w 

październiku 2017 roku. 

Od liśtopada 2017 Spółka, kontynuując obśługę zobowiązań układowych, rozpoczęła 

realizację projektów inweśtycyjnych na wydziałach: Szczepionek i Distreptazy. 

 
 

2.1. Wprowadzenie 

,,BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i  Szczepionek S.A. ("Biomed-Lublin", 
„Spółka”) jest jedną z kilku polskich innowacyjnych spółek biotechnologicznych, 
działającą w obszarze segmentów onkologii, ginekologii, hematologii 
i immunologii. Spółkę założono w roku 1944.  
 
Spo łka zajmuje śię produkcją w oparciu o właśne, opatentowane, wyśokośpecjaliśtyczne 
oraz innowacyjne technologie. Jeśt jednocześ nie wytwo rcą śubśtancji czynnych API 
(active pharmaceutical ingredientś)  do śwoich produkto w. 
Gło wne marki oferowane przez Spo łkę to:  
 

 Onko BCG,  
 Szczepionka BCG 10, 
 Distreptaza, 
 Gamma Anty-D.  

 

http://scholar.google.pl/scholar?q=active+pharmaceutical+ingredients&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj5lbKTzNfaAhXlKJoKHXlnDO4QgQMIKDAA
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Spo łka wytwarza takz e LAKCID – probiotyk uz ywany podczaś i po antybiotykoterapii oraz 
o innych zaśtośowaniach. Prawa do marki Lakcid zośtały śprzedane podmiotom grupy 
„Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA” S.A. na podśtawie tranśakcji popiśanej dnia 31 
paz dziernika 2017r., przy czym zapiśy umowy śprzedaz y przewidują kontynuację 
produkcji produkto w marki Lakcid w zakładach Spo łki przez okreś co najmniej 5 lat (po 
czym produkcja uśługowa moz e byc  przedłuz ana na kolejne okreśy 2-letnie). Wartoś c  
tranśakcji wyniośła 17,0 mln PLN. 
 
 
W 2017 roku podśtawowymi produktami śprzedawanymi przez Spo łkę była Diśtreptaza, 
śzczepionka BCG  oraz Lakcid odpowiadające za 81% przychodo w ze śprzedaz y 
produkto w. Poniz śza tabela zawiera ześtawienie wartoś ci przychodo w ze śprzedaz y w 
podziale na podśtawowe grupy produkto w (dane w tyś. PLN): 
 

 Produkt 2017 2016 zmiana %  

Produkty biznesu tradycyjnego, w tym: 31 329 27 613 13% 

  Onko BCG 2 050 1 575 30% 

  Szczepionka BCG 10 7 008 4 508 55% 

  Distreptaza 11 370 11 577 -2% 

  Lakcid 7 004 6 507 8% 

  inne produkty 3 897 3 446 13% 

Produkty osoczopochodne, w tym: 75 6 087 -99% 

  Nanogy 5% 75 2 766 -97% 

  Fortalbia 0 3 321 - 

Razem   31 404 33 700 -7% 

 

Wolumen sprzedaży     

 Produkt 2017 2016 
zmiana 

%  

Produkty biznesu tradycyjnego, w tym: 1 142 021 1 133 765 1% 

  Onko BCG 11 345 9 237 23% 

  Szczepionka BCG 10 49 081 36 008 36% 

  Distreptaza 504 199 537 688 -6% 

  Lakcid 518 865 482 449 8% 

  inne produkty 58 531 68 383 -14% 

Produkty osoczopochodne, w tym: 2 233 44 932 -95% 

  Nanogy 5% 2 233 5 719 -61% 

  Fortalbia 0 39 213 - 

Razem   1 144 254 1 178 697 -3% 

 
W 2017r. naśtąpił śpadek przychodo w ze śprzedaz y w poro wnaniu do 2016r. ze względu 
na śpadek śprzedaz y produkto w ośoczopochodnych (produkcja zlecana do LFB SA). Od 3 
kwartału 2017r. Spo łka nie śprzedaje juz  produkto w ośoczopochodnych tak więc nie 
uzyśkuje przychodo w z tej kategorii. Jednakz e w śtośunku do pozośtałych produkto w 
wolumeny śprzedaz y wykazywały tendencję rośnącą, śzczego lnie w śtośunku do 
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produkto w wyśokomarz owych: śzczepionki przeciwgruz liczej BCG, Onko BCG, oraz 
Gammy Anty-D. W związku z wprowadzeniem moz liwoś ci finanśowania ś wiadczenia 
przez NFZ w śtośunku do Gammy Anty-D, Spo łka notuje zwiękśzony popyt na ten produkt 
począwśzy od śtycznia 2018r., jednakz e na dzien  śporządzenia śprawozdania nie 
przełoz yło śię to jeśzcze na poziom śprzedaz y w związku z faktem, iz  Spo łka jeśt dopiero 
w trakcie zwiękśzania produkcji Gammy Anty-D. Spo łka oczekuje iśtotnego wzrośtu 
śprzedaz y w tym zakreśie w kolejnych okreśach. 
 
 
Czopki w 2017 roku obejmowały gło wnie Diśtreptazę. Jeśt to lek śtośowany w ginekologii 
przy przewlekłym zapaleniu przydatko w, oraz w leczeniu choroby hemoroidalnej.  
 
Probiotyki śtośowane w czaśie i po antybiotykoterapii oraz przy takich dolegliwoś ciach 
jak biegunka podro z nych i poantybiotykowe zapalenie jelit ze śzczego lnym 
uwzględnieniem leczenia wśpomagającego rzekomobłoniaśtego zapalenia okręz nicy; 
jako leczenie gło wnie przy nawracającym rzekomobłoniaśtym zapaleniu okręz nicy. 
Probiotykiem produkowanym w Biomed-Lublin jeśt Lakcid dośtępny w kilku formach: 
ampułkach, kapśułkach, Lakcid forte w fiolkach, kapśułkach oraz śaśzetkach. 
Produkowana jeśt ro wniez  śpecjalna forma probiotyko w – Lakcid L w fiolkach i 
śaśzetkach, kto ra jeśt śtośowana przy leczeniu wśpomagającym w biegunkach 
wiruśowych u dzieci. 
 
Preparaty krwiopochodne to produkty lecznicze uzyśkiwane z krwi drogą oddzielania 
elemento w morfotycznych od ośocza, wydzielania pośzczego lnych jej śkładniko w oraz 
konśerwowania. Krew ludzka oraz ro z ne preparaty krwiopochodne śtanowią cenny, 
częśto na wagę z ycia, ś rodek terapeutyczny we wśpo łcześnej medycynie. Pobierana od 
dawco w krew jeśt oznaczana pod kątem śerologicznym, a naśtępnie konśerwowana lub 
przetwarzana na preparaty krwiopochodne i udośtępniana chorym.  
 
Dla kaz dego pan śtwa gośpodarka pośiadanymi zapaśami krwi jeśt śprawą najwyz śzej 
wagi z powodu jej ograniczonej trwałoś ci, a tym śamym ze względu na moz liwoś c  jej 
zepśucia (zniśzczenia). Tym śamym działania śłuz ące uśprawnieniu gośpodarki krwią i 
jej zaśadniczym (ok. 55% objętoś ci) płynnym śkładnikiem – ośoczem, mają podłoz e nie 
tylko ekonomiczne, ale ro wniez  humanitarne.  
 
Obecnie Biomed-Lublin produkuje 2 preparaty krwiopochodne wytwarzane z ośocza 
ludzkiego: 

 GAMMA anty Hbś 200 - Zapobiega zachorowaniom na wiruśową z o łtaczkę typu B i 
ma zaśtośowanie do biernej profilaktyki tej choroby. 

 GAMMA anty D 50 i 150 - Stośowany jeśt w profilaktyce konfliktu matczyno-
płodowego w zakreśie antygenu D z układem Rh. 

 
Szczepionki BCG śtanowią grupę produkto w obejmującą śzczepionkę przeciwgruz liczą 
BCG – jedyną w Polśce śzczepionkę śtośowaną w profilaktyce przeciwgruz liczej, a takz e 
Onko BCG – preparat śtośowany w leczeniu powierzchniowych, nieinwazyjnych guzo w 
pęcherza moczowego. 
 
Produkty Biomed-Lublin śą obecnie dośtępne w śprzedaz y w prawie 30 krajach na 4 
kontynentach. W ofercie Spo łki znajduje śię w śumie ponad 50 produkto w.  
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Spo łka jeśt jedynym krajowym i jednym z niewielu europejśkich producento w 
śzczepionki przeciwgruz liczej BCG i leku onkologicznego Onko BCG. Obowiązkowy 
i finanśowany przez pan śtwo program śzczepien  przeciwgruz liczych dla dzieci w Polśce 
realizowany jeśt wyłącznie przy wykorzyśtaniu produktu Biomed-Lublin. Spo łka jeśt 
ro wniez  wyłącznym polśkim producentem krwiopochodnych produkto w 
farmaceutycznych. 
 
Dodatkowo Biomed-Lublin produkuje wyroby do diagnośtyki laboratoryjnej oraz 
ś wiadczy uśługi wytwarzania oraz konfekcjonowania podmiotom zewnętrznym. 
 
Produkty wytwarzane śą w 8 ośobnych działach w 2 lokalizacjach w rejonie Lublina. 
Jeden zakład produkcyjny znajduje śię (wraz z śiedzibą Spo łki) w ś ciśłym centrum miaśta, 
w pobliz u oś rodka akademickiego. Druga działka zlokalizowana jeśt na przedmieś ciach 
Lublina i wykorzyśtywana jeśt przez Spo łkę na mocy prawa wieczyśtego uz ytkowania 
gruntu - działka charakteryzuje śię moz liwoś ciami dalśzego zagośpodarowania.  
 
Biomed-Lublin uzyśkał certyfikat GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) wydany przez 
Gło wnego Inśpektora Farmaceutycznego, potwierdzający, z e Spo łka działa zgodnie 
z wymogami GMP. Biomed-Lublin pozytywnie prześzedł przez audyty przeprowadzane 
przez globalne podmioty farmaceutyczne wśpo łpracujące ze Spo łką (między innymi 
Sanofi Paśteur MSD). 
 
W 2011r. Spo łka zadebiutowała na New Connect (alternatywny śyśtem obroto w 
prowadzony przez WGP). W śtyczniu 2015r. Biomed-Lublin zaczął byc  notowany na 
gło wnym rynku Warśzawśkiej Giełdy Papiero w Wartoś ciowych. 
 
Silne pozycje marek w Polsce w segmentach o wysokich barierach wejścia 
 
Wśzyśtkie gło wne marki Biomed-Lublin, polśkiej firmy innowacji biotechnologicznych, 
mają znaczące pozycje rynkowe w śwoich śegmentach w Polśce, w tym śtanowią monopol 
(śzczepionka BCG), śą liderami na rynku (Diśtreptaza) lub gło wnymi graczami na rynku 
(Gamma Anty-D).  
 
Ważny wytwórca dla krajowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce 
 
Biomed-Lublin jeśt śtrategicznym partnerem śektora publicznego, jeś li chodzi 
o śzczepionkę przeciwgruz liczą i wyłącznym odbiorcą immunizowanego ośocza od 
polśkich dawco w, śtośowanego w produkcji Gamma Anty-D.  
 
Mocna ekspansja geograficzna 
 
Spo łka z śukceśem rozwija na rynkach zagranicznych unikatowe produkty 
farmaceutyczne. Biomed-Lublin realizuje dośtawy do prawie 30 pan śtw na 4 
kontynentach i ma dalśze plany rozbudowy śtruktury geograficznej ekśportu. 
 
Produkcja 
 
Produkcja determinowana była w duz ym śtopniu dośtępnoś cią kapitału obrotowego 
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(tj. moz liwoś cią biez ącego finanśowania produkcji) oraz dośtępnoś cią mocy 
produkcyjnych. 
Produkcja śzczepionki BCG oraz Onko BCG z uwagi na przyjęty cykl produkcyjny 
(śzczepionka BCG i Onko BCG jeśt produkowane naprzemiennie przy wykorzyśtaniu 
jednej linii produkcyjnej) jeśt od śiebie wzajemnie uzalez niona. W 2017r. realizacja 
nowych kontrakto w na dośtawę Onko BCG przyczyniła śię do wzrośtu produkcji Onko 
BCG, co z kolei śpowodowało śpadek produkcji śzczepionki BCG. Natomiaśt w 2018r. do 
dnia zatwierdzenia śprawozdania naśtąpił śpadek produkcji śzczepionki BCG i Onko BCG 
w związku z pracami związanymi z inweśtycją mającą na celu potrojenie zdolnoś ci 
produkcyjnych Onko BCG (planowe zakon czenie inweśtycji to kwiecien  2018r., naśtępnie 
w maju 2018r. planowana jeśt produkcja śerii walidacyjnych, a zwolnienie produkto w do 
obrotu na mieśiąc liśtopad 2018r.). 
 
Z uwagi na śilną konkurencję rynkową tendencja śpadkowa w 2017r. była widoczna w 
produkcji Lakcidu. Z początkiem 2018r. miał miejśce proceś prześtawienia produkcji 
produkto w marki Lakcid na produkcję uśługową na rzecz Polpharma w związku z 
tranśakcją zakupu praw do tej marki przez Polpharma. Spo łka oczekuje zdecydowanego 
wzrośtu wolumenu produkcji uśługowej produkto w marki Lakcid w kolejnych okreśach. 
 
W 2017r. iśtotnie wzrośła produkcja Gammy anty-D w poro wnaniu do 2016r., przy czym 
zdecydował o tym jeden, duz y kontrakt realizowany przez Spo łkę w II po łroczu 2017r.  
Z kolei wprowadzenie moz liwoś ci finanśowania ś wiadczenia przez NFZ z początkiem 
2018r. śpowodowało iśtotny wzrośt popytu na ten produkt, dlatego tez  Spo łka jeśt 
obecnie w trakcie śyśtematycznego zwiękśzenia produkcji Gamma Anty-D. Spo łka 
przewiduje, z e wzrośt wielkoś ci  produkcji będzie widoczny ro wniez  w kolejnych 
mieśiącach, zalez ne to będzie jednak od moz liwoś ci pozyśkania odpowiedniej iloś ci 
immunizowanego ośocza od polśkich dawco w. 
 
Produkcja Diśtreptazy utrzymuje śię na śtabilnym poziomie i charakteryzuje śię 
znaczącym potencjałem wzrośtu na rynku polśkim i rynkach zagranicznych. Iloś ciowy 
śpadek śprzedaz y obśerwowany w roku 2017 związany był z mniejśzą śprzedaz ą na 
rynku ukrain śkim,.. 
 
Projekt frakcjonowania osocza 
 
W 2009 roku Spo łka podjęła śtrategiczną decyzję w zakreśie rozwoju frakcjonowania 
ośocza o nowe innowacyjne produkty: albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia 
von Willebranda. Spo łka pozyśkała od narodowego frakcjonatora Francji, firmy LFB, 
licencje na wytwarzanie i śprzedaz , uzyśkała rejeśtry, wprowadziła do programo w 
refundacyjnych i śkutecznie wprowadziła produkty na rynek krajowy.  
 
Spo łka prowadzi aktywne działania w celu kontynuacji działalnoś ci w obśzarze leko w 
krwiopochodnych. Nalez y jednak podkreś lic , iz  jakiekolwiek działania w tym zakreśie 
będą uzalez nione od pozyśkania odpowiednich partnero w bizneśowych i zapewnienia 
finanśowania zewnętrznego. Najbardziej prawdopodobną formą realizacji projektu jeśt 
utworzenie śpo łki celowej (SPV), kto ra ewentualnie moz e zośtac  zaśilona iśtotnymi 
aktywami, będącymi w dyśpozycji Spo łki – przede wśzyśtkim licencjami i rejeśtrami 
leko w ośoczopochodnych. Planowana działalnoś c  SPV opierac  śię będzie na pozyśkaniu 
śurowca (ośocza wytwarzanego z krwi polśkich dawco w), uśługowym frakcjonowaniu w 
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LFB oraz dośtawach gotowego produktu na rynek. Decyzja o ewentualnym uruchomieniu 
produkcji w Polśce będzie rozpatrywana w dalśzej perśpektywie i uzalez niona jeśt od 
ośiągnięcia w przyśzłoś ci odpowiedniego udziału w rynku i pozyśkania kompletnego 
finanśowania dla realizacji tej inweśtycji.  
 
Spo łka śtoi na śtanowiśku, z e opracowywana koncepcja bezwzględnie wiąz e śię z 
doprecyzowaniem warunko w wśpo łpracy z LFB, zabezpieczeniem śtabilnego dośtępu do 
śurowca oraz pozyśkaniem zewnętrznego kapitału obrotowego.  
 
Powyz śze warunki śą obecnie przedmiotem zaawanśowanych rozmo w z inśtytucjami 
publicznymi oraz komercyjnymi (dotyczącymi zaangaz owania kapitałowego oraz 
zapewnienia zewnętrznego kapitału obrotowego), jak ro wniez  z LFB. 
 
Znaki towarowe i patenty  
 
Na dzien  zatwierdzenia śprawozdania Spo łka pośiada naśtępujące znaki towarowe, 
kto re zośtały zarejeśtrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypośpolitej Polśkiej: 

Nazwa Numer rejestru Data zgłoszenia Data 
udzielenia 

prawa 
ochronnego 

Status 

BIOMED-LUBLIN R.192607 10.10.2005 29.06.2007 W mocy do: 10.10.2025 
BIOGLICEROL R.171275 18.09.2002 31.01.2006 W mocy do: 18.09.2022 
DISTREPTAZA R.82695 17.11.1993 27.12.1994 W mocy do: 17.11.2023 
DOPEŁNIACZ R.178119 13.02.2004 10.08.2006 W mocy do: 13.02.2024 
GAMMA ANTY  D R.154197 27.11.2000 02.07.2004 W mocy do: 27.11.2020 
GAMMA ANTY HBS R.154198 27.11.2000  02.07.2004 W mocy do: 27.11.2020 
GASTROTROMBINA R.96046 02.12.1993 11.06.1997 W mocy do: 02.12.2023 
HISTAGLOBULINA R.165971 10.01.2002 30.08.2005 W mocy do: 10.01.2022 
ONKO BCG R.125593 03.10.1997 07.11.2000 W mocy do: 03.10.2027 
TROMBINA R.96045 02.12.1993 11.06.1997 W mocy do: 02.12.2023 
BIOHEMORIL R.254323 07.09.2011 25.01.2013 W mocy do: 07.09.2021 
BIOMED-LUBLIN R.100173 15.03.1994 19.01.1998 W mocy do: 15.03.2024 
BIOGONADYL R.87876 02.12.1993 21.11.1995 W mocy do: 02.12.2023 
BIOSPASMIL R.144656 29.12.1999 27.05.2003 W mocy do: 29.12.2019 

 
 
Na dzien  zatwierdzenia Prośpektu Spo łka pośiada naśtępujący znak towarowy, kto ry 
zośtał objęty ochroną w trybie międzynarodowym – WIPO w Genewie. Ochronę 
uśtanowiono na okreś 10 lat, po upływie kto rych moz na ją przedłuz yc  na kolejne 10 lat, 
za kaz dym razem, gdy okreś ochronny wygaś nie (po uiśzczeniu nalez nej opłaty).  
 
 

Nazwa Numer 
rejestru 

Data 
zgłoszenia 

Data 
udzielenia 
prawa 
ochronnego 

Terytorium Status 

DISTREPTAZA IR.821091 09.02.2014 09.02.2014 Boś nia i Hercegowina, 
Bułgaria, Białoruś , Rep. 
Cześka, Niemcy, Eśtonia, 
Hiśzpania, Węgry, 
Kazachśtan, Łotwa, 
Litwa, Jugośławia, 

W mocy do: 
09.02.2024 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOS CI SPO ŁKI ZA 2017 ROK      
                                

 

10 

Macedonia, Rumunia, 
Słowenia, Słowacja, 
Ukraina, Serbia i 
Czarnogo ra. 

 
Na dzien  zatwierdzenia Prośpektu Spo łka pośiada naśtępujące patenty wydane przez 
Urząd Patentowy Rzeczypośpolitej Polśkiej: 

1) patent nr 408903 pt. Kompozycja podłoża biologicznego do prowadzenia hodowli 

komórkowych oraz śpośób przygotowania podłoża biologicznego do prowadzenia 

hodowli komórkowych; zgłośzenie z dnia 17.07.2014 r. 

2) patent nr 215805 pt. Spośób izolowania trombiny zwłaśzcza ze śzczawionowej 

krwi bydlęcej; zgłośzenie z dnia 30.06.2008 r. 

Spo łka pośiada tez  depozyt patentowy śzczepu Mycobacterium boviś BCG 
wykorzyśtywany do produkcji śzczepionki BCG i Onko BCG. Depozyt jeśt efektywnym 
śpośobem ochrony intereśo w Biomed-Lublin dając Spo łce prawo do dochodzenia 
odśzkodowania od innych producento w za produkty oparte na tym śamym gatunku 
śzczepu bakterii (depozyt to najwyz śza moz liwa forma ochrony praw przyśługujących w 
tej śytuacji). 
 
Spo łka prowadzi działalnoś c  w branz y produkcji leko w i wyrobo w medycznych (PKD 
21.20Z) na podśtawie zezwolenia wydanego przez Gło wny Inśpektorat Farmaceutyczny 
(Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego z dnia 16.12.2015, nr 
zezwolenia 112/0120/15). 

 
Korzystna lokalizacja 
 
Uśytuowanie miejśc wytwarzania Spo łki we wśchodniej częś ci Polśki, w mieś cie będącym 
znaczącym oś rodkiem akademickim jakim jeśt Lublin, daje moz liwoś c  pozyśkania 
wykwalifikowanych pracowniko w, abśolwento w uczelni, kto re od lat ś ciś le wśpo łpracują 
ze Spo łka między innymi w zakreśie rozwoju produkto w wytwarzanych przez Biomed-
Lublin, przy utrzymaniu konkurencyjnych kośzto w płacy i zapewnia lepśzy dośtęp do 
funduśzy UE w śtośunku do innych obśzaro w kraju. 
 
Zaawansowana technologia 

Produkty śą wytwarzane w oparciu o technologię, kto ra jeśt efektem wśpo łpracy 
ześpoło w technologo w Spo łki z jednośtkami naukowo - badawczymi w kraju i za granicą,   
 
Technologia jeśt śtale modyfikowana i dośtośowywana do obowiązujących wymagan  
prawa farmaceutycznego, uśtawy o wyrobach medycznych oraz najnowśzych rozwiązan  
technologicznych.  
Wiele rozwiązan  technologicznych jeśt unikatowych i chronionych prawem patentowym. 
 
 

2.2. Proces restrukturyzacji 

Na skutek wniosku złożonego przez Spółkę w dniu 12 stycznia 2016 r.,w dniu 29 stycznia 
2016 r. zośtało otwarte przyśpieśzone pośtępowanie układowe wobec Spółki Biomed-
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Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wśchód w 
Lublinie z śiedzibą w Świdniku IX Wydział Gośpodarczy dś. Upadłościowych i 
Restrukturyzacyjnych (IX GR 1/16). 
 
W dniu 10 czerwca 2016 r. na zgromadzeniu wierzycieli zośtał zawarty układ z 
wierzycielami oraz przyjęto plan reśtrukturyzacyjny. W dniu 11 lipca 2016 r. Sąd 
zatwierdził układ zawarty z wierzycielami. W dniu 22 września 2016 r. Sąd śtwierdził 
prawomocność pośtanowienia o zatwierdzeniu układu, co zgodnie z art. 324 par. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) oznacza 
zakończenie pośtępowania reśtrukturyzacyjnego.  
 
Spo łka podzieliła wierzycieli na grupy i wynegocjowała z nimi naśtępujący harmonogram 
śpłat zobowiązan  (uprawomocnienie śię układu w dniu 22.09.2016 r. zdeterminowało 
konkretne terminy płatnoś ci): 
 
Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, kto rzy nie wyrazili zgody 
na przyśtąpienie do układu 
 
Realizacja ugo d / porozumien  pozaśądowych przy jednocześnym kontynuowaniu umo w 
biez ących 
 
Grupa 2 - wierzyciele publiczno-prawni 
 
Odroczenie terminu płatnoś ci wierzytelnoś ci gło wnej do 22 wrześ nia 2017 r. z 
jednocześną obśługą biez ącą odśetek, po tym czaśie śpłata jednorazowa wierzytelnoś ci 
 
Grupa 3 - wierzyciele niezabezpieczeni z śumą wierzytelnoś ci do wyśokoś ci 50 tyś. PLN  
Spłata jednorazowa 100% nalez noś ci gło wnej z jednocześną 100% redukcją odśetek – do 
22 marca 2017 r.  
 
Grupa 4 - wierzyciele niezabezpieczeni z śumą wierzytelnoś ci wyz śzą niz  50 tyś. PLN  
 
Spłata 100% nalez noś ci gło wnej w okreśie 7 lat poczynając od 22 marca 2017 roku w 13 
ro wnych po łrocznych ratach z ośtatnią 14. ratą wyro wnującą, płatnych na koniec mieśiąca 
tj. marca i wrześ nia kaz dego roku, do całkowitej śpłaty. 
 
Odśetki od nalez noś ci gło wnej za okreś do dnia otwarcia pośtępowania 
reśtrukturyzacyjnego zośtały śpłacone do 22 marca 2017 r. Za okreś od dnia otwarcia 
pośtępowania reśtrukturyzacyjnego będą naliczane odśetki od nalez noś ci gło wnej w 
wyśokoś ci 4% w śtośunku rocznym, kto re będą śpłacane w okreśie śpłaty nalez noś ci 
gło wnej w terminach płatnoś ci pośzczego lnych rat nalez noś ci gło wnej. 
 
Grupa 5 – obligatariuśze 
 
1. Spłata zaległych odśetek – do 6 paz dziernika 2016 r. 

2. Spłata biez ących odśetek w okreśach 6 mieśięcznych liczonych od daty emiśji obligacji 
tj. liczone według oryginalnego planu śpłat (oprocentowanie nie ulegnie zmianie) 

3. Spłata kapitału w naśtępujący śpośo b: 
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 5% kapitału – do 22.12.2016 r. 
 5% kapitału – do 22.03.2017 r. 
 5% kapitału – do 22.06.2017 r. 
 5% kapitału – do 22.09.2017 r. 
 10% kapitału - do 22.09.2018 r. 
 pozośtała częś c  kapitału – do 22.09.2019 r. 

 

Realizacja Planu Reśtrukturyzacyjnego jeśt dla Spo łki priorytetem. Spo łka śpłaciła 
dotychczaś zgodnie z planem reśtrukturyzacyjnym wierzytelnoś ci w kwocie ok. 35,1 mln 
PLN oraz 2,7 mln EUR. 
 
Spo łka pozyśkała ś rodki na śpłatę zobowiązan  w śzczego lnoś ci ze śprzedaz y aktywo w 
nieoperacyjnych oraz wpływo w ze śprzedaz y marki paraśolowej Lakcid i emiśji akcji dla 
nowych inweśtoro w. 
 
Emiśja nowych akcji i pozbycie śię aktywo w niezwiązanych z gło wną działalnoś cią zośtały 
zaakceptowane przez wierzycieli jako z ro dła finanśowania śpłaty zobowiązan  w roku 
2017. 
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2.3. Struktura geograficzna sprzedaży 

Biomed-Lublin działa gło wnie na rynku krajowym, ale udział ekśportu w śprzedaz y 
Spo łki śtale wzraśta i w roku 2017 był na poziomie ok. 36% przychodo w ze śprzedaz y 
produkto w. Spo łka śprzedaje śwoje produkty w prawie 30 krajach na 4 kontynentach. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4. Działania strategiczne mające na celu zapewnienie kontynuacji 
działalności Spółki oraz perspektywy rozwojowe. 

W chwili obecnej główne priorytety Spółki to:  
 
a. przygotowanie i realizacja śtrategii rozwoju dotychczaśowych produktów,  
b. śpłata wierzytelności wynikających z planu reśtrukturyzacji i pozaukładowych,  
 
Strategia rozwoju dotychczasowych produktów 
 
Przygotowywana strategia na lata 2018-2022 przewiduje koncentrację nakładów 
inweśtycyjnych, działań rozwojowo badawczych i śprzedażowych na produktach 
zdefiniowanych przez Spółkę jako śtrategiczne. 
 
Spółka jeśt jedynym w Polśce producentem śzczepionki przeciwgruźliczej BCG. Krajowy 
program śzczepień jeśt oparty od kilkudzieśięciu lat na śzczepionce wytwarzanej przez 
Biomed-Lublin , która wykazała śwoja wyjątkową śkuteczność i bezpieczeństwo 
stosowania. Podszczep brazylijski Moreau szczepu BCG Mycobacterium bovis hodowany 
z zastosowaniem metody używanej przez Spółkę powoduje znacznie mniej śkutków 
ubocznych niż więkśzość śzczepów używanych przez innych producentów (jedynie kilka 
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firm konkurujących na  świecie) dając Spółce przewagę konkurencyjną w momencie 
wejścia na nowe rynki. 
 
W związku z popytem przekraczającym podaż na wielu rynkach Spółka w pierwśzej 
kolejności wypełnia śwoją miśję zabezpieczenia rynku polśkiego, a jedynie nadwyżki 
przeznacza do śprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Węgry, Chorwacja, Czechy, 
Łotwa, Słowenia, Auśtralia, Ukraina).  
 
W oparciu o śzczep BCG Spółka produkuje także lek Onko BCG używany w przypadku 
powierzchniowych nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego. Onko 
BCG na polśkim rynku jeśt uważany przez wielu specjalistów za najśkuteczniejśzy środek 
leczniczy przy nowotworach pęcherza, zajmuje znaczącą pozycję na rynku polskim i 
pośiada bardzo duży potencjał ekśportowy ze względu na fakt, że tylko kilku 
producentów na świecie wytwarza lek o podobnym działaniu.  
 
Obecny światowy popyt na lek o działaniu takim jak wykazuje Onko BCG przekracza 
podaż w wielu krajach i obecne zdolności produkcyjne Spółki nie pozwalają na pełną 
realizację otrzymywanych zamówień. Spółka ekśportuje lek m.in. do Zjednoczonych 
Emiratów Arabśkich, Urugwaju, Turcji, Bośni i Hercegowiny oraz na Węgry.  
 
W dniu 18 maja 2017 r. Zarząd Spo łki podjął uchwałę w śprawie zatwierdzenia projektu 
modernizacji Wydziału Szczepionek w celu zwiękśzenia moz liwoś ci wytwarzania 
produktu leczniczego Spo łki Onko BCG.  
Projekt obejmuje:  

  modernizację pomieśzczenia hodowli prątka BCG,  
 wypośaz enie wydziału w urządzenia dodatkowe pozwalające na zwiękśzenie 

wydajnoś ci hodowli prątka  
 

Celem projektu jeśt trzykrotne zwiękśzenie mocy wytwo rczych preparato w śerii Onko 
BCG jednak dopiero w IV kw. 2018 r. (z uwagi na koniecznoś c  walidacji proceśo w oraz 
śpełnienia wymagan  formalno-prawnych związanych z GMP). Sprzedaz  preparato w śerii 
Onko BCG w 2017r. miała wartoś c  2 050 tyś. PLN, co śtanowiło 6,5% przychodo w ze 
śprzedaz y produkto w Spo łki. Zarząd Spo łki zatwierdził prognozowany kośzt realizacji 
projektu w kwocie 653 tyś. PLN.  
 
Diśtreptaza jeśt lekiem śtośowanym w ginekologii, chirurgii i chorobach hemoroidalnych. 
Diśtreptaza pośiada ponad 80% udział na rynku polśkim, jeśt od wielu lat ekśportowana, 
pośiadając śtabilną pozycję na rynkach wśchodnich (Ukraina, Kazachśtan, Gruzja, 
Mongolia, Białoruś , Uzbekiśtan i inne). 
Spo łka kon czy inweśtycję budowy nowego wydziału Diśtreptazy rozpoczętą w czerwcu 
2014r. i czaśowo wśtrzymaną w kwietniu 2015r. Nowy wydział będzie miał dwukrotnie 
więkśze zdolnoś ci produkcyjne i pozwoli na realizację zapiśanych w umowie z Bioton S.A. 
wielkoś ci śprzedaz y (Umowa opiśana w pkt. 7.2). Zakon czenie prac planowane jeśt na III 
kwartał 2018 roku. Planowana wartoś c  nakłado w inweśtycyjnych wynośi 578 tyś zł. 
 
Spo łka opracowuje obecnie ro wniez  wariant pośtępowania w zakreśie moz liwoś ci 
zwiękśzenia zdolnoś ci produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu. Wzrośtu 
przychodo w w wyniku ewentualnego uruchomienia nowego zakładu moz na realnie 
oczekiwac  dopiero w roku 2022.             
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Działania Spo łki w zakreśie rozwoju dotychczaśowych produkto w mają na celu 
zapewnienie funkcjonowania w okreśie długoterminowym poprzez rozwijanie 
dyśtrybucji tych produkto w w ramach pośiadanego portfolio, kto re wyro z niają 
naśtępujące cechy: 
 

 unikatowy charakter, 
 brak bezpośredniej krajowej konkurencji lub pozycja tych produktów na rodzimym 

rynku jeśt dominująca, 
 wykorzyśtują biotechnologiczne zaśoby intelektualne oraz prawne Spółki,  
 pośiadają potencjał rozwojowy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 

 
 
Spłata wierzytelności wynikających z planu restrukturyzacji i pozaukładowych  
 
Skala zobowiązań w relacji do bieżących przepływów z działalności operacyjnej wymaga 
podejmowania działań zapewniających napływ dodatkowych środków finanśowych do 
Spółki. Z tego powodu Zarząd realizuje śzereg projektów o charakterze śtrategicznym 
zmierzających do wygenerowania dodatkowych środków pieniężnych. Obejmują one w 
śzczególności:  
 

 śprzedaż aktywów nieoperacyjnych,  
 śprzedaż marki paraśolowej Lakcid,  
 zorganizowanie dodatkowego finanśowania zewnętrznego,  
 wydłużenie harmonogramu śpłat zobowiązań finansowych  

 
a. Sprzedaż aktywów nieoperacyjnych  

 
Spółka dokonała przeglądu pośiadanych aktywów trwałych pod kątem ich wykorzystania 
w bieżącej działalności i podjęła decyzję o zbyciu nieruchomości nieoperacyjnych. W 
ramach tych działań w roku 2017 Spółka wyodrębniła i śprzedała trzy nieruchomości: 
 
  Nieruchomość śtanowiąca budynek adminiśtracyjno – laboratoryjny o powierzchni  

2.202 m2 oraz hala produkcyjno - magazynowa o łącznej powierzchni 12 720 m2 
położona na działce o pow. 2,7 ha w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w 
których pierwotnie miała być zlokalizowana wytwórnia frakcjonowania ośocza. 
Spółka ponośiła znaczące kośzty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz obśługą 
płatności wynikających z umowy leaśingu, która dodatkowo abśorbowała istotne 
aktywa trwałe Spółki w celu jej zabezpieczenia. Zbycie nieruchomości wpłynęło 
pozytywnie na przepływy gotówkowe Spółki i obniżyło koszty operacyjne i finansowe 
o ok. 2 mln PLN w skali roku. Ponadto, wykreślenie z hipoteki nieruchomości przy ul. 
Uniwersyteckiej w Lublinie wpisu na rzecz PKO Leasing S.A. (dodatkowe 
zabezpieczenie umowy leaśingu), ułatwiło rozmowy dotyczące reśtrukturyzacji innych 
zobowiązań Spółki.  
Sprzedaż przez PKO Leaśing S.A. dzierżawionej przez Spółkę w ramach leasingu 
zwrotnego nieruchomości w Mielcu i rozwiązaniu umowy leaśingowej: dnia 5 
października 2017r. PKO Leaśing S.A. zawarło z SO SPV 114 Sp. z o.o. umowę 
przenośzącą prawa do nieruchomości położonej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3. 
Wynikiem zawarcia umowy było rozliczenie z uiśzczonej ceny śprzedaży 
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nieruchomości przez nabywcę pozośtałych do śpłaty zobowiązań Spółki na rzecz PKO 
Leaśing S.A. z tytułu zawartych w 2009r. umów leaśingu zwrotnego (w kwocie 11,8 
mln PLN netto) a także opłat dodatkowych związanych z przedterminowym 
rozwiązaniem tych umów. Ponadto w wyniku tranśakcji wygenerowana zośtała 
nadwyżka środków pieniężnych w kwocie ok. 1,5 mln PLN, 

 w dniu 13 kwietnia 2017r. zawarta zośtała umowa śprzedaży nieruchomości w postaci 
lokalu biurowego przy ul. Skłodowśkiej 36 w Lublinie. Nieruchomość zośtała 
śprzedana za cenę 813 tyś. PLN + 23% VAT. Wpływy ze śprzedaży zośtały 
wykorzyśtane na śpłatę zobowiązania Spółki wobec Banku Millennium S.A. z tytułu 
kolejnej raty akredytywy, 

  w dniu 2 listopada 2017r. zawarta zośtała umowa śprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1A o powierzchni 
1059 m2. Nieruchomość zośtała śprzedana za cenę 1 535 tys. PLN. 

 
S rodki ze śprzedaz y powyz śzych nieruchomoś ci zośtały przeznaczone na śpłatę 
zobowiązan  Spo łki. 
 
Ponadto Spółka wyodrębniła niezabudowaną nieruchomość w Lublinie na ul. Głównej o 
pow. 1,3 ha. Spółka pośiada operat śzacunkowy z marca 2017 r., który określa rynkową 
wartość tej nieruchomości na kwotę 3.270 tyś. PLN.  
 

b.   Sprzedaż marki paraśolowej Lakcid 
 
Dnia 31 paz dziernika 2017 r. Spo łka podpiśała ze śpo łką Zakłady Farmaceutyczne 
„POLPHARMA” S.A. umowę śprzedaz y 100% praw do produktu i do marki paraśolowej 
produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L przy czym wedle zapiśo w umowy 
Spo łka będzie ś wiadczyła uśługi wytwarzania Lakcidu na rzecz Polpharma przez okreś co 
najmniej 5 lat (po czym okreś ś wiadczenia uśługi moz e byc  przedłuz any o kolejne okreśy 
2-letnie). Wartoś c  tranśakcji wyniośła 17,0 mln PLN.  
 
Pozyśkane ś rodki zośtały wykorzyśtane w pierwśzej kolejnoś ci do śpłaty I raty zadłuz enia 
wobec PARP, kto rej wartoś c , z odśetkami wynośiła 11,3 mln PLN. Pozośtałe ś rodki 
pozwolą na realizację projekto w inweśtycyjnych związanych z modernizacją i 
zwiękśzeniem moz liwoś ci produkcyjnych na liniach Onko-BCG i Diśtreptazy, oraz mają 
byc  wykorzyśtane w celu śfinanśowania zwiękśzonego zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy wynikający z podpiśanych z Polpharma umo w.  
 
Zdaniem Zarządu Spo łki marka Lakcid pośiada iśtotny potencjał rynkowy. Jednakz e w 
celu znaczącego zwiękśzenia wielkoś ci śprzedaz y produkto w marki Lakcid konieczne jeśt 
pośiadanie śilnego działu śprzedaz y i  prowadzenie kośztownych działan  
marketingowych na terenie kraju i ewentualnie zagranicą. Stworzenie takiego działu 
śprzedaz y dla promocji śamej marki Lakcid (śprzedaz  pozośtałych produkto w Spo łki 
realizowana jeśt gło wnie w drodze przetargo w i kontrakto w) zośtało ocenione przez 
Spo łkę jako rozwiązanie nieefektywne kośztowo. Dlatego tez  Zarząd Spo łki podjął decyzję 
o znalezieniu inweśtora dla marki Lakcid, kto ry przyczyni śię do wzrośtu wolumenu 
śprzedaz y, podczaś gdy Spo łka śkupi śię na ś wiadczeniu uśługi produkcji na rzecz 
inweśtora.  
 
Umowa zawarta z Polpharma ma pozwolic  Spo łce na długoterminowe ośiąganie śtałych 
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przychodo w ze śprzedaz y produkto w marki Lakcid bez koniecznoś ci ponośzenia kośzto w 
związanych z marketingiem i dyśtrybucją tych produkto w. Wynagrodzenie dla Spo łki za 
uśługi produkcyjne okreś lone jeśt jako wartoś c  kośzto w wytworzenia produkto w 
powiękśzonych o uśtaloną marz ę. W ramach zapiśo w umownych Polpharma jeśt 
zobowiązana do odbioru okreś lonego minimalnego wolumenu pośzczego lnych 
produkto w marki Lakcid, Lakcid L oraz Lakcid Forte. 
 
W ramach umowy Spo łka uzyśkała licencję w zakreśie niezbędnym do wytwarzania 
śubśtancji czynnej lub form gotowych wykorzyśtujących śubśtancję czynną celem ich 
oferowania na rynkach zagranicznych, za wyjątkiem 15 krajo w (w tym Polśki) będących 
przedmiotem zaintereśowania Polpharma. 
 

c. Pozyśkanie finanśowania zewnętrznego  
 

W dniu 23 śtycznia 2017 r. Spółka zawarła umowę z IPOPEMA Securitieś S.A. z śiedzibą 
w Warszawie (dalej: Doradca).  
 
Do zadań Doradcy należy między innymi: koordynowanie proceśu pozyśkiwania 
finanśowania, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przez Spółkę 
dokumentów informacyjnych / marketingowych opiśujących branżę oraz Spółkę, jej 
śytuację finanśową i perśpektywy rozwoju oraz prześłanki realizacji Tranśakcji, wśparcie 
w proceśach due diligence Spółki, analiza złożonych przez podmioty finanśujące 
warunków finanśowania oraz wśpieranie Spółki w wyborze podmiotów finanśujących. 
Umowa zośtała zawarta na czaś określony do dnia 30 czerwca 2017 r. Na mocy anekśu do 
umowy z Doradcą śtrony pośtanowiły o kontynuacji wśpółpracy na dotychczaśowych 
warunkach, przy czym anekś prześunął termin obowiązywania umowy do dnia 31 
grudnia 2017r.  
 
Zawarcie umowy z Doradcą jeśt elementem realizacji planu reśtrukturyzacyjnego Spółki, 
który przewidywał pozyśkanie środków na rozwój Spółki i refinanśowanie części jej 
zobowiązań. Dopuśzczalne formy finanśowania obejmują: emiśję różnego rodzaju 
papierów wartościowych, pozyśkanie finanśowania dłużnego lub połączenie wyżej 
określonych metod finanśowania. 
 
 
Spo łka zabezpieczyła nowe zewnętrzne z ro dła finanśowania w formie podwyz śzenia 

kapitału poprzez objęcie przez inweśtoro w nowo emitowanych akcji śerii G, H, I, M, N, O 

oraz P. Akcje te zośtały opłacone i objęte przez inweśtoro w. Akcje śerii P zośtały opłacone 

do dnia 31 marca 2018 r. 

 
Zdaniem Zarządu Spo łki pozyśkane w ramach objęcia nowo emitowanych akcji śerii G, H, 
I, M, N, O oraz w 2018r śerii P ś rodki zapewnią niezbędny poziom kapitału obrotowego, 
pozwolą na śfinanśowanie inweśtycji niezbędnych do realizacji zakładanego wzrośtu 
wielkoś ci produkcji, a tym śamym uśtabilizują śytuację finanśową i umocnią pozycję 
rynkową Spo łki. 
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W 2017 roku akcjonariuśze i członkowie organów Spółki objęli łącznie 13.200.000  akcji 
po średniej cenie 1,08 PLN za jedną akcję. Akcje zośtały objęte w zamian za wkład 
pieniężny.  
 
Przedmiotowe działania przewidziane zośtały w planie reśtrukturyzacyjnym i śą zgodne 
ze śtrategią opracowaną przez Spółkę.  
 

d. Wydłużenie harmonogramu śpłat zobowiązań finanśowych  
 

Zawarcie porozumienia z PARP w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na raty płatności 
wynikających z układu restrukturyzacyjnego. 
 
W dniu 21 wrześ nia 2017 r. Spo łka podpiśała z PARP porozumienie w przedmiocie 
odroczenia i rozłoz enia na trzy raty płatnoś ci wynikającej z układu przyjętego przez 
Zgromadzenie Wierzycieli w ramach pośtępowania reśtrukturyzacyjnego. Zgodnie z 
pośtanowieniami porozumienia śpłata wynikającej z Układu wierzytelnoś ci 
przyśługującej PARP w łącznej kwocie 30 793 278,63 PLN, na kto rą śkładała śię 
wierzytelnoś c  gło wna w kwocie 29 256 702,05 PLN i odśetki w kwocie 1 536 576,58 PLN, 
zośtała rozłoz ona na trzy raty płatne w naśtępujących terminach: 
 
• I rata do dnia 29.12.2017 r. 
• II rata do dnia 22.09.2018 r 
• III rata do dnia 22.09.2019 r. 
 
Wierzytelnoś c  gło wna podzielona zośtała na ro wne płatnoś ci, odśetki były płatne w 
całoś ci w ramach I raty. Dodatkowo, od nieśpłaconej kwoty wierzytelnoś ci gło wnej w 
okreśie od dnia naśtępującego po śpłacie I raty układowej do dnia śpłaty III raty 
układowej PARP przyśługiwac  będą odśetki kapitałowe naliczane będą według śtopy 
ro wnej śumie śtopy WIBOR 6M i marz y odśetkowej w wyśokoś ci 3 p.p. w śtośunku 
rocznym i płatne będą na koniec kaz dego mieśiąca kalendarzowego. Ponadto razem z  
I ratą Spo łka była zobowiązana do śpłaty odśetek naliczonych od dnia wymagalnoś ci 
wierzytelnoś ci gło wnej do dnia otwarcia pośtępowania reśtrukturyzacyjnego oraz 
odśetek naliczonych od dnia zawarcia porozumienia do dnia płatnoś ci I raty. 
 
Porozumienie zośtało zawarte z zaśtrzez eniem terminowego wykonania przez Spo łkę 
okreś lonych czynnoś ci oraz uśtanowienia wymaganych zabezpieczen  m.in. uśtanowienie 
odpowiedniej hipoteki na rzecz PARP oraz śprzedaz  marki paraśolowej produktu 
leczniczego Lakcid. Na dzien  zatwierdzenia śprawozdania Spo łka śpełniła wśzyśtkie 
wymogi wynikające z porozumienia, łącznie z płatnoś cią I raty. 
 
Spłata zobowiązań wobec Banku Millennium S.A.  
 
Biomed Lublin śpłacił zobowiązanie z tytułu akredytywy dokumentowej w kwocie 5 150 
tys. PLN oraz 250 tys. EUR w Banku Millennium, zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem. Jednocześnie na wniośek Spółki Bank Millennium wydłużył umowę 
kredytu w rachunku bieżącym i prześunął datę wygaśnięcia limitu faktoringowego w 
umowie faktoringowej do 10 października 2018 r.  
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Na koniec 2017 roku Spo łka uregulowała wśzyśtkie wymagalne wierzytelnoś ci układowe, 
natomiaśt pozośtała częś c  wierzytelnoś ci układowych (35 977  tyś. PLN oraz 1 867 tyś. 
EUR) ma zośtac  śpłacona do grudnia 2024 r., przy czym śpłata wśzyśtkich zobowiązan  
układowych Grup II-IV ma miec  miejśce w terminie do kon ca 2023 r. a śpłata zobowiązan  
Grupy I ma miec  miejśce w ramach zawartych z wierzycielami umo w, porozumien  
pozaśądowych przy jednocześnym śpłacaniu pośzczego lnych umo w  (ośtatnia płatnoś c  
wynikająca z tych umo w przypada na grudzien  2024 r.).  
 
 
 

3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, 
ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym 

3.1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 

Podśumowanie rachunku zyśko w i śtrat Spo łki w 2017r. w poro wnaniu z 2016r. 
przedśtawia poniz śza tabela: 
                                                                                                       tys. PLN                                   tys. EUR 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT KALKULACYJNY) 

1.01.2017 - 
31.12.2017 

 1.01.2016 -
31.12.2016 

1.01.2017 - 
31.12.2017 

1.01.2016 -
31.12.2016 

Działalność kontynuowana          

Przychody ze śprzedaży produktów 31 235  33 408 7 359 7 635 

Przychody ze śprzedaży uśług  169  292 40 67 
Przychody ze śprzedaży towarów i 
materiałów - 

 
2 639 - 603 

Przychody ze śprzedaży 31 404  36 339 7 399 8 305 

Kośzt śprzedanych produktów 17 357  21 084 4 089 4 818 

Kośzt śprzedanych uśług 5  39 1 9 

Kośzt śprzedanych towarów i materiałów 2  2 133 - 488 

Kośzt właśny śprzedaży 17 364  23 256 4 091 5 315 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 040  13 083 3 308 2 990 

Kośzty śprzedaży 5 050  5 367 1 190 1 227 

Koszty ogólnego zarządu 12 885  13 944 3 036 3 187 

Pozośtałe przychody operacyjne 20 361  1 370 4 797 313 

Pozośtałe kośzty operacyjne 11 612  25 226 2 736 5 765 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 854  -30 084 1 143 -6 875 

Przychody finansowe 788  1 417 186 324 

Koszty finansowe 3 960  4 450 933 1 017 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 682  -33 118 396 -7 569 

Podatek dochodowy 1 094  -7 313 258 -1 671 
Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 588 

 
-25 804 139 -5 897 

Działalność zaniechana          
Zysk (strata) netto z działalności 
zaniechanej - 

 
- - - 

Zysk (strata) netto 588 
 

-25 804 139 -5 897 
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Podśumowanie bilanśu Spo łki na dzien  31.12.2017r. w poro wnaniu z 31.12.2016r. 
przedśtawia poniz śze ześtawienie: 

                                                                                                       tys. PLN                                 tys. EUR 

BILANS - AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa trwałe         

Wartość firmy - - - - 
Wartości niematerialne 17 346 18 335 4 159 4 144 
Rzeczowe aktywa trwałe 72 206 99 274 17 312 22 440 
Nieruchomości inweśtycyjne - - - - 
Inweśtycje w jednośtkach zależnych - - - - 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 515 515 123 116 
Należności i pożyczki 31 96 7 22 
Pochodne instrumenty finansowe - - - - 
Pozośtałe długoterminowe aktywa finanśowe - - - - 
Długoterminowe rozliczenia międzyokreśowe 147 75 35 17 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 8 951 12 460 2 146 2 816 

Aktywa trwałe 99 196 130 756 23 783 29 556 

Aktywa obrotowe         

Zapasy 9 319 10 292 2 234 2 326 
-  materiały 1 550 1 809 372 409 
-  produkcja w toku 6 138 4 273 1 472 966 
-  wyroby gotowe 1 631 4 210 391 952 
-  towary - - - - 

Należności z tytułu umów o uśługę budowlaną - - - - 
Należności z tytułu dośtaw i uśług oraz 
pozośtałe należności 6 721 8 563 1 611 1 936 
Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego - - - - 
Pożyczki - - - - 
Pochodne instrumenty finansowe - - - - 
Pozośtałe krótkoterminowe aktywa 
finansowe - - - - 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokreśowe 203 217 49 49 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 319 672 556 152 
Aktywa trwałe zaklaśyfikowane do śprzedaży 3 270 5 683 784 1 285 

Aktywa obrotowe 21 831 25 427 5 234 5 748 

Aktywa razem 121 027 156 183 29 017 35 304 

 

                                                                                                       tys. PLN                                 tys. EUR 

BILANS - PASYWA 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Kapitał własny       
Kapitał podśtawowy 5 746 4 426 1 378 1 000 
Akcje / udziały właśne -    -    -    -    
Kapitał ze śprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 57 829 45 534 13 865 10 293 
Pozośtałe kapitały 11 493 11 493 2 755 2 598 
Zyski zatrzymane: -17 259 -18 283 -4 138 -4 133 

- zyśk (śtrata) z lat ubiegłych -17 847 7 521 -4 279 1 700 
- zyśk (śtrata) netto bieżącego roku 588 -25 804 141 -5 833 
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Kapitał właśny 57 808 43 170 13 860 9 758 

Zobowiązania         
Zobowiązania długoterminowe       

Kredyty, pożyczki, inne inśtrumenty dłużne 7 459 9 357 1 788 2 115 
Leasing finansowy 3 034 11 739 727 2 654 
Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -    
Pozośtałe zobowiązania 22 036 15 179 5 283 3 431 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 686 3 102 165 701 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 324 321 78 73 
Pozośtałe rezerwy długoterminowe -    -    -    -    
Długoterminowe rozliczenia międzyokreśowe 3 639 4 477 873 1 012 

Zobowiązania długoterminowe 37 179 44 175 8 914 9 985 

Zobowiązania krótkoterminowe         
Zobowiązania z tytułu dośtaw i uśług oraz 
pozośtałe zob. 20 116 46 910 4 823 10 604 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego -    -    -    -    
Kredyty, pożyczki, inne inśtrumenty dłużne 2 881 17 271 691 3 904 
Leasing finansowy 520 2 210 125 499 
Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -    
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 1 217 1 335 292 302 
Pozośtałe rezerwy krótkoterminowe 529 300 127 68 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokreśowe 777 812 186 183 
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
do śprzedaży -    -    -    -    

Zobowiązania krótkoterminowe 26 040 68 838 6 243 15 560 

Zobowiązania razem 63 219 113 013 15 157 25 546 

Pasywa razem 121 027 156 183 29 017 35 304 

 

Najwaz niejśze wielkoś ci ze śprawozdania z przepływo w ś rodko w pienięz nych w 2017r. 
oraz 2016r. śą podśumowane poniz ej: 
                                                                                                       tys. PLN                                 tys. EUR 

  
1.01.2017 - 
31.12.2017 

1.01.2016 -
31.12.2016 

1.01.2017 - 
31.12.2017 

1.01.2016 -
31.12.2016 

Przepływy z działalności operacyjnej 4 356 15 771 1 026 3 604 

Przepływy z działalności inweśtycyjnej 5 338 -4 770 1 258 -1 090 

Przepływy z działalności finanśowej -8 047 -10 382 -1 896 -2 373 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM 1 647 619 388 141 

 
Dane finanśowe w Euro zośtały przeliczone według naśtępujących zaśad: 
 

 pozycje aktywów i paśywów – według średniego kurśu NBP, na dzień 31.12.2017: 
4,1709 PLN/Euro, na dzień 31.12.2016: 4,4240 PLN/Euro,  

 pozycje rachunku zyśków i śtrat oraz śprawozdania z przepływów pieniężnych – po 
kurśie będącym średnią arytmetyczną kurśów średnich określonych przez NBP na 
ostatni dzień każdego mieśiąca, za okreś 1.01 - 31.12.2017: 4,2447 PLN/Euro, za 
okres 1.01-31.12.2016: 4,3757 PLN/Euro. 
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3.2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych 

W 2017 roku Spo łka wygenerowała zyśk netto w wyśokoś ci 588 tyś. zł znacznie 
poprawiając wynik w poro wnaniu do roku 2016, w kto rym odnotowała ponad 25,8  
milionową śtratę. 
Uzyśkany wynik był śkutkiem : 

 wyżśzego o 957 tys. niż w ubiegłym roku zyśku brutto ze śprzedaży, 

 wyżśzych o 18 991 tys. zł pozośtałych przychodów operacyjnych, 

 niżśzych o 13 614 tys. zł pozośtałych kośztów operacyjnych, 

 niżśzych o 1 059 tys. zł kosztów ogólnego zarządu.  

 

W 2017 roku śpółka ośiągnęła niżśze niż w 2016 roku przychody ze śprzedaży produktów 

o 4 935 tyś. zł głównie ze względu na śpadek śprzedaży produktów ośoczopochodnych,  

W tym śamym roku śpółka  zwiękśzyła w porównaniu do 2016 roku śprzedaż Onko BCG 

o 30%, Szczepionki przeciwgruźliczej BCG o 55 %, Lakcidu o 8% oraz Gammy-anty D o 

132%. Jednocześnie w analizowanym okreśie śpółka obniżyła kośzt właśny  śprzedaży o 

5 892 tys. zł., co miało związek z dużą redukcją kośztów w segmencie produktów 

osoczopochodnych. 

 

Wzrośt pozośtałych przychodo w operacyjnych był wynikiem między innymi z zyśku ze 
śprzedaz y niefinanśowych aktywo w trwałych w wyśokoś ci 16 058 tyś. zł. 
wygenerowanego ze śprzedaz y marki paraśolowej Lakcid, nieruchomoś ci: budynku 
adminiśtracyjno–laboratoryjnego i hali produkcyjno-magazynowej połoz onej w 
Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, lokalu biurowego przy ul. Skłodowśkiej 36 w 
Lublinie oraz niezabudowanej nieruchomoś ci zlokalizowanej w Lublinie przy ul. 
Obron co w Pokoju 1A,  a takz e odwro cenia odpiśo w aktualizujących na wartoś ci zapaśo w 
na kwotę 2 890 tyś. zł. 
 
Na wartoś c  pozośtałych kośzto w operacyjnych w 2017 roku najwiękśzy wpływ miał odpiś 
aktualizujący wartoś c  aktywo w trwałych  w Mielcu i wartoś ci niematerialnych na kwotę 
10 869 tyś. zł. 
 
Zmniejśzenie kośzto w finanśowych netto (obliczonych jako ro z nica pomiędzy kośztami i 
przychodami finanśowymi) w 2017 roku wynikało gło wnie ze zmniejśzenia zobowiązan  
układowych i niz śzych odśetek od zobowiązan  układowych. 
 
Suma bilanśowa na dzien  31 grudnia 2017 roku była niz śza o 35 156 tyś. zł w poro wnaniu 
ze śtanem na 31 grudnia 2016 r. Spadek śumy bilanśowej śpowodowany był 
zmniejśzeniem śalda aktywo w trwałych śpo łki o 31 560 tyś. zł oraz śalda aktywo w 
obrotowych o 3 596 tyś. zł. 
Spadek śalda aktywów trwałych o 27 068 tys. zł   był śkutkiem śprzedaży nieruchomości 
śkładającej śię z  budynku adminiśtracyjno – laboratoryjnego oraz hali produkcyjno - 
magazynowej  położonej na działce w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  
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Z kolei śpadek śalda aktywów obrotowych wynika głównie ze: 
 śpadku śalda zapaśów o 973 tys. zł głównie wyrobów gotowych i materiałów, 
 śpadku należności z tytułu dośtaw i uśług oraz pozośtałych należności o 1 842 tys. 

zł, 
 mniejśzej wartości aktywów trwałych zaklaśyfikowanych do śprzedaży o 2 413 tys. 

zł. 
 
Spadek sumy bilansowej na 31 grudnia 2017 roku w porównaniu do 31 grudnia 2016 
roku  po śtronie paśywów  wynika głównie ze śpadku wartości zobowiązań śpółki 
zarówno zobowiązań długoterminowych o kwotę 6 996 tyś. zł, jak i zobowiązań 
krótkoterminowych o kwotę 42 798 tyś. zł. 
Spadek zobowiązań wynika ze: 

 zmniejszenia salda rezerwy na odroczony podatek dochodowy o 2 416 tys. zł, 

 zmniejśzenia zobowiązań z tytułu leaśingu finanśowego o 10 395 tyś. zł, 

 śpłaty pozośtałych zobowiązań (głównie śpłaty z tytułu zobowiązań układowych) 

na kwotę 18 259 tyś. zł, 

 śpłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę 16 169 tys. zł. 

 

Wzrośt kapitału podśtawowego był wynikiem wyemitowania przez Spo łkę łącznie 
13.200.000 (śłownie: trzynaś cie miliono w dwieś cie tyśięcy) akcji śerii G, H, I N, M, O  
o  wartoś ci 13 614 tyś. zł. 
 

Poniz śza tabela prezentuje podśumowanie wyniko w 2017 r. w podziale na śegment 
tradycyjny oraz śegment ośoczowy (dane w tyś. PLN): 

  
Segment 

tradycyjny 
Segment 

osoczowy 
Razem 

Przychody ze śprzedaży produktów  i 
materiałów 

29 625 1 780 31 404 

Kośzty śprzedanych produktów i materiałów 15 332 2 032 17 364 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 293 -252 14 040 

Kośzty śprzedaży 4 892 158 5 050 

Kośzty ogólnego zarządu 11 969 916 12 885 

Pozośtałe przychody operacyjne 21 000 -639 20 361 

Pozośtałe kośzty operacyjne 743 10 870 11 612 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 689 -12 835 4 854 

Przychody finansowe 788 0 788 

Koszty finansowe 3 134 826 3 960 

Zysk (strata) brutto 15 343 -13 661 1 682 

 
Spadek przychodo w ze śprzedaz y w poro wnaniu do 2016r. wynika ze śpadku śprzedaz y 
produkto w ośoczopochodnych (produkcja zlecana do LFB SA). Od 3 kwartału 2017r. 
Spo łka nie śprzedaje juz  produkto w ośoczopochodnych. 
 
 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOS CI SPO ŁKI ZA 2017 ROK      
                                

 

24 

Spadek kośztów działalności operacyjnej Spółki przedśtawionych w układzie 
rodzajowym, to efekt: 

 Spadku kośztów uśług obcych o 1 696 tyś. zł, głównie dzięki redukcji kośztów 
doradztwa oraz kośztów badań zlecanych na zewnątrz. 

 Niżśzych pozośtałych kośztów rodzajowych o 1 111 tys. zł, głównie dzięki obniżeniu 
kośztów  reprezentacji i reklamy oraz rejeśtracji produktów. 

 

W 2017 roku śpółka miała wyżśze kośzty zużycia materiałów i energii o 216 tys. zł oraz 
wyżśze koszty zatrudnienia o 714 tys. zł głównie w naśtępśtwie więkśzej śkali operacji na 
kluczowych wydziałach produkcyjnych i przejściowego wzrośtu wypłaconych 
wynagrodzeń i odpraw. 

 

Szczego łowe ześtawienie jeśt zaprezentowane w poniz śzej tabeli (dane w tyś. PLN): 
 

  
1.01.2017 -
31.12.2017 

1.01.2016 -
31.12.2016 

Amortyzacja 6 337 6 257 
Zuz ycie materiało w i energii 6 114 5 898 
Uśługi obce 4 027 5 723 
Podatki i opłaty 1 413 1 202 
Wynagrodzenia 9 813 8 985 
Ubezpieczenia śpołeczne i inne ś wiadczenia 1 618 1 732 
Pozośtałe kośzty rodzajowe, w tym: 2 222 3333 
a) kośzty reprezentacji i reklamy 1 749 2494 
b) kośzty rejeśtracji i badania produkto w 381 402 
c) kośzty delegacji śłuz bowych 125 67 
d) kośzty ubezpieczenia majątku 256 217 
e) kośzty uśług bankowych 88 106 
f) kośzty śkładek na rzecz organizacji pracodawco w 23 21 
g) kośzty ucześtnictwa  na GPW   
h) kośzty wdroz enia optymalizacji kośzto w   
i) kośzty obśługi celnej   
j) kośzty pozośtałe   

Razem 31 544 33 130 

 
 

4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu 
Spółka jest na nie narażona 

Podejmując decyzję inweśtycyjną dotyczącą akcji Spo łki, Inweśtor powinien rozwaz yc  
ryzyka dotyczące działalnoś ci Spo łki i rynku, na kto rym ona funkcjonuje. Opiśane poniz ej 
czynniki ryzyka nie śtanowią zamkniętej liśty i nie powinny byc  w ten śpośo b pośtrzegane. 
Są one najwaz niejśzymi z punktu widzenia Spo łki elementami, kto re powinno śię 
rozwaz yc  przed podjęciem decyzji inweśtycyjnej. Nalez y byc  ś wiadomym, z e ze względu 
na złoz onoś c  i zmiennoś c  warunko w działalnoś ci gośpodarczej ro wniez  inne nie ujęte w 
niniejśzym Sprawozdaniu czynniki mogą wpływac  na działalnoś c  Spo łki. Inweśtor 
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powinien byc  ś wiadomy, z e zrealizowanie ryzyk związanych z działalnoś cią Spo łki moz e 
miec  negatywny wpływ na jej śytuację finanśową czy pozycję rynkową i moz e śkutkowac  
utratą częś ci zainweśtowanego kapitału. 
 
4.1. Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną 

działalnością operacyjną  

Ryzyko związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego  

Plan reśtrukturyzacyjny zośtał złoz ony przez Spo łkę do śądu w dniu 11 marca 2016 roku, 
a 22 wrześ nia 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wścho d w Lublinie śtwierdził prawomocnoś c  
pośtanowienia o zatwierdzeniu układu. Od tego dnia liczony jeśt tez  harmonogram śpłat 
przewidzianych w propozycjach układowych. Plan przygotowany zośtał przy załoz eniu 
nalez ytej śtarannoś ci i konśerwatywnym podejś ciu prognozowania okreśu 
reśtrukturyzacji. Plan zakłada przede wśzyśtkim gruntowną reśtrukturyzację linii 
bizneśowych podśtawowej działalnoś ci Spo łki w celu generowania przepływo w 
finanśowych niezbędnych do obśługi układu, a takz e śprzedaz  zbędnego majątku 
trwałego, upłynnienie zbędnych zapaśo w oraz pozyśkanie zewnętrznego finanśowania. 
Realizacja załoz en  planu uzalez niona jeśt od zdolnoś ci Spo łki do adaptacji do zmiennych 
warunko w otoczenia, w ramach kto rego Spo łka prowadzi działalnoś c . Działania Spo łki, 
kto re okaz ą śię nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądz  nieumiejętnego 
dośtośowania śię do zmiennych warunko w tego otoczenia, mogą miec  iśtotny negatywny 
wpływ na działalnoś c , śytuację finanśowo-majątkową oraz na wyniki Spo łki. Iśtnieje 
zatem ryzyko nieośiągnięcia częś ci lub wśzyśtkich załoz onych celo w planu 
reśtrukturyzacyjnego. W związku z tym przychody i zyśki ośiągane w przyśzłoś ci przez 
Spo łkę, a takz e jej zdolnoś c  do śpłaty zobowiązan  zgodnie z pośtanowieniami 
pośtępowania układowego zalez ą od jej zdolnoś ci do śkutecznej realizacji opracowanej 
długoterminowej śtrategii rozwoju, jak ro wniez  powodzenia w proceśach pozyśkania 
finanśowania.  
 
Na dzien  zatwierdzenia śprawozdania Spo łka wykonała naśtępujące działania: 
 

 przeprowadziła dezinweśtycje w obśzarze majątku nieoperacyjnego poprzez 
śprzedaż nieruchomości w Lublinie i Mielcu, 

 dokonała śprzedaży praw do marki paraśolowej Lakcid, 
 uzgodniła z częścią wierzycieli rozłożenie w czaśie śpłaty zobowiązań, w tym m.in. 

opóźnienie i rozbicie na 3 raty płatności wierzytelności w śtośunku do Polśkiej 
Agencji Rozwoju Przedśiębiorczości płatne w 2017r., 2018r. oraz 2019r., 

 zabezpieczyła nowe zewnętrzne źródła finanśowania w formie podwyżśzenia 
kapitału poprzez objęcie przez inweśtorów nowo emitowanych akcji serii G, H, I, M, 
N, O oraz P. 

 
Na koniec 2017 roku Spółka uregulowała wśzyśtkie wymagalne wierzytelności układowe, 
natomiaśt pozośtała część wierzytelności układowych (35 977  tys. PLN oraz 1 867 tys. 
EUR) ma zośtać śpłacona do grudnia 2024 r., przy czym śpłata wśzyśtkich zobowiązań 
układowych Grup II-IV ma mieć miejśce w terminie do końca 2023 r. a śpłata zobowiązań 
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Grupy I ma mieć miejśce w ramach zawartych z wierzycielami umów, porozumień 
pozaśądowych przy jednocześnym śpłacaniu pośzczególnych umów.   
 
Ryzyko związane z opóźnieniami w rejestracji leków 

Nowe produkty Biomed-Lublin mogą zośtac  dopuśzczone do obrotu na danym rynku 
dopiero po uzyśkaniu okreś lonego przepiśami danego pan śtwa pozwolenia. W 
konśekwencji wejś cie na nowe rynki wiąz e śię z koniecznoś cią przygotowania i 
dośtośowania dokumentacji pośzczego lnych produkto w do wymogo w śtawianych przez 
dane pan śtwo. Nakład pracy oraz czaśu na przygotowanie takiej dokumentacji oraz śama 
procedura uzyśkania takiego pozwolenia moz e okazac  śię niezwykle czaśochłonna, a 
częśte zmiany oraz wątpliwoś ci interpretacyjne mogą dodatkowo wydłuz ac  cały proceś. 
Powyz śze czynniki powodują, z e Biomed-Lublin naraz ony jeśt na ryzyko związane z 
opo z nieniami w rejeśtracji produkto w, zwłaśzcza na rynkach zagranicznych, co w 
konśekwencji moz e miec  negatywny wpływ na działalnoś c , śytuację finanśową oraz 
perśpektywy rozwoju Spo łki.   
 
Spo łka minimalizuje ryzyko opo z nien  rejeśtracyjnych zatrudniając wykwalifikowaną i 
doś wiadczoną kadrę śpecjaliśto w oraz korzyśtając z uśług zewnętrznych w śytuacji 
bardziej śkomplikowanych proceśo w. Wyśokie kompetencje śpo łki w tym zakreśie zośtały 
potwierdzone wielokrotnie bardzo płynnym i śzybkim uzyśkaniem rejeśtracji jednego z 
wiodących produkto w – Diśtreptazy na rynkach Ukrainy, Uzbekiśtanu, Mongolii, 
Mołdawii, Gruzji, Białoruśi, Kirgizji, Kazachśtanu, Tadz ykiśtanu, Azerbejdz anu, Armenii 
czy tez  śzczepionki przeciwgruz liczej BCG  na Ukrainie i w Uzbekiśtanie oraz produktu 
Onko BCG na tak odległym rynku jak Urugwaj. W planach rejeśtracyjnych śpo łki na lata 
2018-2020 śą zapiśane produkty, kto rych rejeśtracja w ocenie śpo łki nie nieśie z śobą 
z adnego ryzyka opo z nien  mogących miec  wpływ na realizację celo w śtrategicznych. 
 
Ryzyko związane z wycofaniem produktu Spółki z obrotu 

Biomed-Lublin w śwojej działalnoś ci śpełnia wśzyśtkie wymogi co do jakoś ci i 
bezpieczen śtwa śwoich produkto w, kto re śą zgodne z przepiśami prawa (zwłaśzcza 
uśtawy – Prawo Farmaceutyczne). Spo łka pośiada ro wniez  certyfikaty śyśtemu jakoś ci 
GMP i na biez ąco wdraz a wewnętrzne procedury jakoś ci. Hiśtorycznie zdarzały śię jednak 
rzadkie śytuacje związane z nakazem wycofania danej partii (śerii) produkto w. W latach 
2015-2017 miało miejśce wycofanie jednej partii leku: we wrześ niu 2017 r. wycofana 
zośtała jedna partia Lakcidu (450 opakowan  po 10 ampułek) w związku z pośiadaniem 
przez produkt niezgodnej z normą iloś ci pałeczek kwaśu mlekowego. W latach 2012-2017 
ś rednioroczny kośzt wycofania produkto w Spo łki nie przekraczał 0,5% rocznych 
przychodo w ze śprzedaz y Biomed-Lublin, a więc wartoś ci nieiśtotnej z punktu widzenia 
analizy ryzyk realizacji załoz en  śtrategicznych. Zaiśtniałe lub podobne śytuacje mogą śię 
zdarzyc  w przyśzłoś ci, co moz e miec  negatywny wpływ na śytuację finanśową Spo łki, ale 
wpływ tego czynnika na realizację celo w śtrategicznych będzie minimalny/marginalny. 
 
Ryzyko związane z pojawieniem się nowego produktu 

Pozycja rynkowa Biomed-Lublin jeśt śilnie śkorelowana z nowymi produktami 
wprowadzanymi na rynek przez konkurento w. W związku z tym nie moz na wykluczyc , z e 
w obśzarach obecnej jak i przyśzłej działalnoś ci Spo łki mogą pojawic  śię nowe formy 
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leko w o tym śamym działaniu, lecz wyz śzej jakoś ci lub atrakcyjniejśzej cenie. Zaiśtnienie 
takiej śytuacji moz e miec  negatywny wpływ na działalnoś c  i śytuację finanśową oraz 
perśpektywy rozwoju Spo łki. W celu minimalizacji ryzyka Zarząd oraz kierownictwo 
Spo łki śtara śię na biez ąco monitorowac  nowe leki pojawiające śię na rynku oraz śtale 
podnośic  jakoś c  oferowanych produkto w i kśztałtowac  elaśtycznie ich ceny na rynku. 
 
Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych, interakcji z nowymi lekami 
lub braków jakościowych produktu 

Spo łka jeśt producentem preparato w leczniczych, probiotyko w, śzczepionek oraz 
produkto w krwiopochodnych, kto re śą dopuśzczone do obrotu gło wnie na rynku polśkim, 
ale ro wniez  na kilku rynkach zagranicznych. W trakcie uz ywania kto regoś  z 
dopuśzczonych do obrotu produkto w mogą wyśtąpic  nieprzewidziane wcześ niej efekty 
uboczne, bądz  interakcje z innymi lekami. Moz liwe jeśt takz e pojawienie śię trudnoś ci z 
utrzymaniem jakoś ci danego produktu na dotychczaśowym poziomie. W razie 
śtwierdzenia działania ubocznego produktu leczniczego, zagraz ającego z yciu lub zdrowiu 
ludzkiemu, bądz  tez  śtwierdzenia ryzyka śtośowania niewśpo łmiernego do efektu 
terapeutycznego, Miniśter Zdrowia moz e uchylic  pozwolenie na obro t produktami Spo łki. 
Ponadto, w przypadku niepoz ądanych działan  iśtnieje takz e ryzyko wyśunięcia rośzczen  
wobec Spo łki z tytułu odpowiedzialnoś ci za produkt w drodze pośtępowan  cywilnych. W 
takiej śytuacji, gdy pośiadane przez Spo łkę ubezpieczenie nie wyśtarczy na pokrycie lub 
nie obejmie okreś lonych rośzczen , Spo łka będzie zmuśzona ponieś c  dodatkowe kośzty 
związane z odśzkodowaniami, co w efekcie moz e miec  negatywny wpływ na śytuację 
finanśową Biomed-Lublin . 
 
Spo łka dba o jakoś c  i bezpieczen śtwo wytwarzanych przez śiebie produkto w, czego 
potwierdzeniem śą pośiadane certyfikaty jakoś ci oraz ciągle rozwijana wśpo łpraca z 
najwiękśzymi i najbardziej preśtiz owymi jednośtkami badawczo-rozwojowymi do 
kto rych nalez ą: Pan śtwowy Zakład Higieny, Inśtytut Hematologii i Tranśfuzjologii w 
Warśzawie, Narodowy Inśtytut Leko w (NIL) oraz Polśka Akademia Nauk. Spo łka 
ubezpiecza śię takz e od odpowiedzialnoś ci cywilnej, w tym związanej z wytwarzanymi 
produktami.  
 
Ryzyko związane z wprowadzeniem i utrzymaniem produktów na rynkach 
zagranicznych 

Aktualnie Spo łka poza rynkiem polśkim jeśt obecna ze śwoimi produktami takz e na 
rynkach zagranicznych. W 2017 r. gło wnymi krajami docelowymi ekśportu były: Ukraina, 
Kazachśtan, Francja, Węgry, Mołdawia, Gruzja, Białoruś , Uzbekiśtan, Urugwaj, i Republika 
Serbśka, a udział przychodo w ekśportowych śtanowił ok. 36% ogo lnych przychodo w ze 
śprzedaz y produkto w (ponad 75% śprzedaz y ekśportowej przypadało na wymienione 
kraje). W więkśzoś ci wyz ej wymienionych krajo w Spo łka pozośtaje właś cicielem rejeśtru 
(podmiotem odpowiedzialnym za produkt), zaś  za wprowadzenie produktu i dyśtrybucję 
odpowiedzialne śą podmioty trzecie (gło wnym partnerem Spo łki w tym zakreśie jeśt 
Alpen Pharma, kto ra jeśt odpowiedzialna za wprowadzenie i dyśtrybucję Diśtreptazy na 
rynkach wśchodnich).  
Bardzo dobre rezultaty śprzedaz owe na tych rynkach ośiągane przez Biomed-Lublin 
potwierdzają efektywnoś c  ekonomiczną śtrategicznego partnerśtwa z Alpen Pharma na 
obśzarze byłych republik radzieckich. W związku z planami Spo łki odnoś nie pośzerzenia 
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rynko w zbytu o kolejne kraje iśtnieje ryzyko, iz  śprzedaz  lub dopuśzczenie produkto w na 
w/w rynkach moz e śię opo z nic  lub w najgorśzych okolicznoś ciach nie zrealizowac  ze 
względu na koniecznoś c  dośtośowania dokumentacji pośzczego lnych produkto w do 
wymogo w śtawianych przed dane pan śtwo. W momencie, gdy Biomed-Lublin juz  
wprowadzi produkt na dany rynek iśtnieje ro wniez  ryzyko nieutrzymania tego produktu 
na rynku z powodu braku zamo wien  lub błędo w w proceśie jego śprzedaz y czy promocji. 
W konśekwencji zaiśtnienie kto rejś  z wymienionych okolicznoś ci moz e negatywnie 
wpłynąc  na plany finanśowe i wyniki śpo łki ośiągane w przyśzłoś ci.  
 
 
Ryzyko związane z procesem wytwarzania leków 

Jednym z najiśtotniejśzych elemento w wytwarzania leko w biotechnologicznych jeśt 
proceś produkcyjny, kto ry wymaga śpełnienia śzeregu wymogo w formalnych (ateśty, 
zezwolenia), jakoś ciowych oraz proceduralnych. W trakcie proceśu produkcyjnego 
iśtnieje ryzyko awarii maśzyn lub urządzen , zagroz enie wyśtąpienia nieprawidłowej 
pośtaci lub złej jakoś ci na etapie po łproduktu oraz moz liwoś c  wyśtąpienia braku 
odpowiedniej czyśtoś ci mikrobiologicznej lub np. brak odpowiedniej z ywotnoś ci 
poz ywek czy podłoz y śtośowanych w trakcie proceśu produkcji. Spo łka zabezpiecza śię 
przed przedmiotowym ryzykiem poprzez wdraz anie odpowiednich certyfikato w. 
Obecnie, Biomed-Lublin pośiada certyfikaty GMP, czyli ś wiatowych śtandardo w kontroli i 
zarządzania wytwarzaniem oraz jakoś cią produkto w, w tym przede wśzyśtkim na 
działania z obśzaru wydziało w, na kto rych powśtają śtrategiczne produkty oraz działu 
Badan  w Kontroli Jakoś ci. Spo łka zatrudnia wyśpecjalizowany i wyśoko wykwalifikowany 
perśonel zarządzający proceśami produkcyjnymi śpo łki. 
 
Ryzyko związane z procesami badawczymi 

Jednym z elemento w śtrategii Biomed-Lublin jeśt rozwo j iśtniejących produkto w, w tym 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych  mających na celu opracowanie nowych dawek 
i wśkazan , czy zwiękśzenie wygody ich śtośowania. W celu realizacji projekto w badawczo-
rozwojowych, Spo łka będzie wśpo łpracowac  z uczelniami, oś rodkami badawczo-
rozwojowymi oraz innymi firmami biotechnologicznymi. Kreacja nowego produktu 
wymaga od Spo łki przeprowadzenia śkomplikowanego i czaśochłonnego proceśu 
badawczego. Kaz dy tego typu proceś obarczony jeśt ryzykiem niepowodzenia bądz  
wykrycia pewnych błędo w poczynionych w pierwotnych załoz eniach. Dodatkowo zawśze 
iśtnieje ryzyko popełnienia błędo w przez pracowniko w Spo łki odpowiedzialnych za 
proceś badawczy. W związku z powyz śzym, w przypadku gdy zajdą powyz ej opiśane 
okolicznoś ci cały proceś wdroz enia zmian w odnieśieniu do produkto w Spo łki moz e 
znacząco śię wydłuz yc  lub w ogo le moz e nie dojś c  do śkutku. Wyśtąpienie opo z nien  lub 
brak realizacji załoz onych projekto w moz e negatywnie wpłynąc  na śprzedaz  oraz wyniki 
finanśowe Spo łki. Prowadzeniu badan  na kaz dym etapie towarzyśzą śzczego łowe analizy 
zaśadnoś ci rozpoczęcia i kontynuowania badan .  
 
Ryzyko związane z pozyskaniem lub utratą wykwalifikowanych pracowników 

Działalnoś c  Spo łki wymaga zatrudniania wyśoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
kto ra śtanowi jeden z gło wnych zaśobo w Biomed-Lublin. Wymo g zatrudniania i 
utrzymywania doś wiadczonych i wykwalifikowanych pracowniko w nierozerwalnie wiąz e 
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śię ze zdolnoś cią Spo łki do realizacji załoz onych plano w długoterminowych. W związku z 
duz ą konkurencyjnoś cią w branz y, w kto rej śpo łka funkcjonuje, iśtnieje popyt na 
pracowniko w z duz ym doś wiadczeniem, a rekrutacja jeśt proceśem śkomplikowanym i 
utrudnionym. Ponadto, pracownicy juz  zatrudnieni w Spo łce śą wyśtawieni na działania 
konkurencji, co w konśekwencji moz e śkutkowac  utratą częś ci pośiadanej kadry 
pracowniczej. W trakcie realizacji planu reśtrukturyzacji priorytetem Zarządu Spo łki jeśt 
utrzymywanie dyścypliny kośztowej, a tym śamym moz liwoś ci Spo łki w zakreśie 
podnośzenia płac śą ograniczone. W celu utrzymania obecnej kadry śpecjaliśto w Spo łka 
prowadzi natomiaśt śzkolenia i inne aktywnoś ci integrujące kluczowych pracowniko w ze 
Spo łką oraz utrzymuje atrakcyjne warunki pracy. Skutecznoś c  powyz śzych działan  
potwierdza śtośunkowo niśka rotacja pracowniko w. Dodatkowo po odzyśkaniu przez 
Spo łkę śtabilnej śytuacji finanśowej Spo łka podejmie działania w celu zaoferowania 
moz liwie konkurencyjnych warunko w wynagrodzenia. 
 
Ryzyko niewypłacalności odbiorców 

Spo łka w śwojej działalnoś ci wśpo łpracuje z duz ym gronem odbiorco w, w śzczego lnoś ci 
hurtowniami leko w oraz śzpitalami. Poziom nalez noś ci powoduje, iz  Spo łka naraz ona jeśt 
na ryzyko braku zapłaty w okreś lonym terminie lub moz liwoś ci całkowitego braku 
zapłaty w przypadku upadłoś ci kto regoś  z odbiorco w.  W celu minimalizacji 
przedmiotowego ryzyka, Spo łka śtośuje faktoring. W odnieśieniu do pozośtałych 
kontrahento w, pracownicy Spo łki na biez ąco monitorują śpływ nalez noś ci, przy 
wykorzyśtaniu programu komputerowego. W przypadku śtwierdzenia opo z nien , 
pracownicy podejmują niezbędne działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych 
płatnoś ci - od wyśyłania wezwan  do zapłaty, do śkierowania śprawy na drogę śądową 
włącznie. 
 
Ryzyko utraty zaufania odbiorców poprzez pogorszenie jakości produktów 

Pogorśzenie jakoś ci produkto w oferowanych przez Biomed-Lublin moz e wynikac  z 
działan  pracownika, bądz  awarii elementu linii technologicznej. Wypuśzczenie partii 
produkto w o niz śzej jakoś ci na rynek moz e śkutkowac  utratą zaufania odbiorco w w 
odnieśieniu do produkto w Emitenta. Taka śytuacja moz e przełoz yc  śię na realne śtraty 
finanśowe obejmujące kośzty utraconych moz liwoś ci oraz pogorśzenia reputacji. W celu 
zmniejśzenia ryzyka Biomed-Lublin prowadzi działania kontroli jakoś ci na kilku etapach 
produkcji (wydanie śurowca do produkcji, produkcja, konfekcjonowanie) mające na celu 
zmniejśzenie i docelowo wyeliminowanie produkto w nieśpełniających wymogo w 
jakoś ciowych. 
 
Ryzyko jakości dostaw 

Biomed-Lublin działa w branz y farmaceutycznej wytwarzając preparaty lecznicze, 
wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne. W śwojej działalnoś ci Spo łka polega na 
dośtawach materiało w oraz śurowco w do produkcji wyz ej wymienionych produkto w o 
okreś lonym poziomie jakoś ci. W związku z tym iśtnieje ryzyko nieśpełnienia przez 
okreś lonego dośtawcę wymagan  jakoś ciowych śtawianych mu przez Spo łkę. 
W celu minimalizacji powyz śzego czynnika ryzyka w Spo łce prowadzone śą badania w 
zakreśie kontroli jakoś ci dośtarczanych materiało w i śurowco w.  
 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOS CI SPO ŁKI ZA 2017 ROK      
                                

 

30 

Ryzyko związane z magazynowaniem, utrzymaniem oraz transportem zapasów 

W związku z prowadzoną działalnoś cią Biomed-Lublin utrzymuje okreś lony zapaś 
wyrobo w gotowych (wytworzonych produkto w). Ze względu na warunki 
przechowywania produkto w Spo łki w wymaganym rez imie temperatury iśtnieje ryzyko 
awarii urządzen  chłodniczych w magazynach, gdzie Spo łka przechowuje wyroby gotowe 
lub w ś rodkach tranśportu, kto rymi Spo łka przewozi towar do odbiorco w (hurtowni lub 
śzpitali). Dodatkowo, w przypadku śpadku popytu na produkty oferowane przez Spo łkę 
lub braku moz liwoś ci technologicznych do produkowania mniejśzych śerii produktu 
(dotyczy to zwłaśzcza produkto w niśzowych lub o śpecjaliśtycznych wśkazaniach) 
iśtnieje ryzyko związane z moz liwoś cią przeterminowania wyrobu gotowego. Zaiśtnienie 
powyz śzych okolicznoś ci moz e śpowodowac  obniz enie wyniku finanśowego Biomed-
Lublin. Stośunek kośzto w likwidacji produkto w ze względu na upływ terminu waz noś ci 
do przychodo w netto ze śprzedaz y produkto w, towaro w i materiało w kśztałtował śię w 
latach 2012-2014 na poziomie od 2,0% do 4,0% całkowitego obrotu, co zdaniem Spo łki 
jeśt wśkaz nikiem śtandardowym dla branz y farmaceutycznej. 
 
W latach 2015-2016 Biomed-Lublin zanotował iśtotny wzrośt kośzto w odpiśo w 
aktualizujących wartoś c  zapaśo w, do – odpowiednio – 23,5 mln w 2015 r. oraz 14,2 mln 
PLN w 2016 r. (uwidocznione w pozośtałych kośztach operacyjnych). Wynikało to gło wnie 
z utraty przydatnoś ci do produkcji zgromadzonych przez Spo łkę zapaśo w ośocza oraz 
przekroczenia lub ryzyka przekroczenia terminu waz noś ci produkto w wytwarzanych z 
ośocza. Na dzien  zatwierdzenia śprawozdania Biomed-Lublin nie pośiada juz  zapaśo w 
ośocza ani produkto w ośoczopochodnych wyprodukowanych przy wśpo łpracy z LFB SA. 
W celu minimalizacji wpływu powyz śzego ryzyka Spo łka dąz y do moz liwie jak najlepśzej 
koordynacji pracy działo w produkcji i śprzedaz y, jak ro wniez  na biez ąco monitoruje 
poziom zapaśo w oraz okreś przydatnoś ci magazynowanych produkto w. 
 
Jez eli wśpo łpraca z LFB SA w zakreśie uśługowego frakcjonowania ośocza będzie 
kontynuowana, Emitent będzie dąz yc  do zakupo w i frakcjonowania mniejśzych partii 
ośocza, dzięki czemu ograniczy ryzyko likwidacji produkto w ośoczopochodnych. 
 
Ryzyko uzależnienia przychodów ze sprzedaży od kluczowych partnerów 

W 2017 r. Biomed-Lublin pośiadał 10 znaczących odbiorco w śwoich produkto w, kto rzy 
odpowiadali łącznie za ok. 81% przychodo w Spo łki. Do kluczowych odbiorco w Spo łki w 
2017 r. nalez ały naśtępujące podmioty:  
 

 Alpen Pharma AG, która odpowiadała za 23,8% przychodów ze śprzedaży Spółki,  
 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia – 13,2 %, 
 NEUCA S.A. – 12,3%,  
 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – 7,4%, 
 „Farmacol-Logiśtyka” Sp. z o.o. – 7,4%, 
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymśtoku – 6,1% 
 PGF URTICA Sp. z o.o. – 4,0% 
 Przedsiębiorśtwo Dyśtrybucji Farmaceutycznej SLAWEX – 2,4% 
 Sanofi Pasteur Europe Comptabilite fournisseurs – 2,1% 
 Sanofi Pasteur MSD S.N.C. – 2,0% 
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W związku z tym iśtnieje zagroz enie uzalez nienia przychodo w ze śprzedaz y Spo łki od 
kluczowych odbiorco w. Zerwanie z nimi wśpo łpracy moz e doprowadzic  do znacznego 
śpadku przychodo w ze śprzedaz y oraz wiązac  śię z koniecznoś cią znalezienia 
alternatywnych odbiorco w produkto w wytwarzanych przez Biomed-Lublin. W celu 
minimalizacji powyz śzego ryzyka Spo łka monitoruje śytuację finanśową śwoich 
odbiorco w, ale tez  dąz y do dywerśyfikacji odbiorco w poprzez rozwo j ekśportu oraz 
dywerśyfikację kanało w śprzedaz y (poprzez wprowadzanie produkto w śprzedawanych 
w drodze zamo wien  publicznych ogłaśzanych przez Miniśtra Zdrowia czy śzpitale). 
 
Ryzyko związane z płynnością finansową 

W otwartym pośtępowaniu reśtrukturyzacyjnym Spo łka jeśt zobowiązana do 
regulowania na biez ąco wśzyśtkich śwoich zobowiązan . Jednakz e, z uwagi na fakt, iz  
Spo łka przez dłuz śzy czaś (tj. do momentu przyjęcia pośtępowania układowego) nie 
obśługiwała zobowiązan , częś c  dośtawco w zmieniła dotychczaś obowiązujące warunki 
handlowe. Niekto rzy dośtawcy oczekują dokonywania przedpłat na poczet realizowanych 
zamo wien . Stabilnoś c  dośtaw jeśt kluczowa, aby Biomed-Lublin mo gł w śpośo b 
niezakło cony kontynuowac  śwoją działalnoś c . W przypadku niepośiadania odpowiednich 
ś rodko w finanśowych moz e to doprowadzic  do kłopoto w w regulowaniu płatnoś ci oraz 
kłopoto w z płynnoś cią finanśową mogącą śkutkowac  utratą dośtawco w i odbiorco w i tym 
śamym pogorśzeniem śię śytuacji finanśowej Spo łki. Spo łka na biez ąco kontaktuje śię z 
dośtawcami celem negocjowania termino w płatnoś ci i warunko w zakupu, a takz e w 
okreś lonych śytuacjach wykorzyśtuje inśtrumenty pozwalające na śzybśze ś ciąganie 
nalez noś ci. 
Szczego lnie iśtotnym jeśt dla Spo łki utrzymanie płynnoś ci w kontekś cie koniecznoś ci 
realizacji zobowiązan  układowych w śtośunku do wśzyśtkich grup wierzycieli, zgodnie z 
terminami precyzyjnie opiśanymi w warunkach układu. Skala zobowiązan  układowych w 
relacji do biez ących przepływo w z działalnoś ci operacyjnej wymaga podejmowania 
działan  zapewniających napływ dodatkowych ś rodko w finanśowych do Spo łki. Z tego 
powodu Zarząd Spo łki zrealizował śzereg projekto w o charakterze śtrategicznym 
zmierzających do wygenerowania dodatkowych pozaoperacyjnych wpływo w 
goto wkowych: 
 

 przeprowadził dezinweśtycje w obśzarze majątku nieoperacyjnego poprzez 
śprzedaż nieruchomości w Lublinie i Mielcu, 

 dokonał śprzedaży praw do marki paraśolowej Lakcid, 
 uzgodnił z częścią wierzycieli rozłożenie w czaśie śpłaty zobowiązań, w tym m.in. 

opóźnienie i rozbicie na 3 raty płatności wierzytelności w śtośunku do Polśkiej 
Agencji Rozwoju Przedśiębiorczości płatne w 2017r., 2018r. oraz 2019r., 

 zabezpieczył nowe zewnętrzne źródła finanśowania w formie podwyżśzenia 
kapitału poprzez objęcie przez inweśtorów nowo emitowanych akcji serii G, H, I, M, 
N, O oraz P. 

 
Na dzien  zatwierdzenia śprawozdania Spo łka uregulowała wśzyśtkie wymagalne 
wierzytelnoś ci układowe zgodnie z harmonogramem śpłat. 
 
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Spółkę 

Ryzyko ogłośzenia upadłoś ci przez Spo łkę jeśt nierozerwalnie związane ze ziśzczeniem 
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śię ryzyka utraty płynnoś ci finanśowej przez Spo łkę. 
 
Wniośek o ogłośzenie upadłoś ci moz e złoz yc  dłuz nik lub kaz dy jego wierzyciel, w 
śtośunku do dłuz nika, kto ry śtał śię niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Uśtawy Prawo 
upadłoś ciowe, tj. nie wykonuje śwoich wymagalnych zobowiązan  pienięz nych lub gdy 
jego zobowiązania przekroczą wartoś c  jego majątku, nawet wo wczaś, gdy na biez ąco te 
zobowiązania wykonuje. Sytuację prawną dłuz nika oraz jego wierzycieli, a takz e 
pośtępowanie w śprawie ogłośzenia upadłoś ci regulują przepiśy uśtawy Prawo 
upadłoś ciowe. 
Opracowanie i zatwierdzenie planu reśtrukturyzacyjnego Spo łki nie było poprzedzone 
wniośkiem o ogłośzenie upadłoś ci Spo łki ze śtrony z adnego z wierzycieli. 
 
Ryzyko związane ze współpracą z LFB Biomedicaments 

Zgodnie z umową licencyjną zawartą z LFB Biomedicamentś S.A. (LFB), Spo łka 
zobowiązała śię do zakupu licencji i technologii wytwarzania, uruchomienia produkcji, 
oraz śprzedaz y na rynku polśkim i uzbeckim czterech produkto w tj. immunoglobuliny 
doz ylnej, albuminy doz ylnej, czynnika VIII oraz czynnika von Willebranda. Pierwśze trzy 
licencje zośtały rozliczone natomiaśt czwarta dotycząca czynnika von Willebranda o 
wartoś ci 2 888 888,89 EUR („Czwarta licencja”) nie zośtała opłacona, a co za tym idzie nie 
zośtała ro wniez  przekazana Spo łce.  
 
Przed uruchomieniem produkcji we właśnym zakładzie Spo łka zarejeśtrowała i 
wprowadziła do śprzedaz y na rynku polśkim produkty:  immunoglobulinę doz ylną 
(Nanogy) i albuminę doz ylną (Fortalbia). Produkcja (uśługowe frakcjonowanie ośocza) 
była realizowana na zlecenie Emitenta  w zakładach  LFB w oparciu o ośocze nabywane w 
Polśce przez Spo łkę. Wśpo łpraca była regulowana odrębną umową (umowa dotycząca 
produkcji z materiało w powierzonych z dnia 3 lutego 2011 r. wraz z anekśem nr 1 z dnia 
30.11.2012 r. oraz anekśem nr 2 z 8.11.2013 r..) Na dzien  zatwierdzenia śprawozdania  
Spo łka pośiada nierozliczone zobowiązania z tytułu frakcjonowania uśługowego 
powśtałe przed dniem otwarcia przyśpieśzonego pośtępowania reśtrukturyzacyjnego. 
Zobowiązania te z mocy prawa śtanowią wierzytelnoś ci układowe, kto re śą śukceśywnie 
rozliczane zgodnie z planem reśtrukturyzacji. 
 
Zobowiązanie zapłaty ceny za Czwartą Licencję nie zośtało objęte pośtępowaniem 
reśtrukturyzacyjnym z uwagi na nieśpełnienie ś wiadczenia z umowy w tym zakreśie 
przez LFB przed dniem otwarcia przyśpieśzonego pośtępowania układowego. Czwarta 
Licencja dotyczy produktu, kto rego Spo łka nie śprzedawała, nie produkowała, ani nie 
zlecała produkcji do LFB. 
 
Pomiędzy LFB a Spo łką nie ma jeśzcze uśtalonego porozumienia co do modelu dalśzej 
wśpo łpracy. 
 
Spo łka rozpatruje realizację projektu polegającego na powołaniu śpo łki śpecjalnego 
przeznaczenia (SPV), do kto rej przenieśione zośtaną rejeśtry leko w ośoczopochodnych 
oraz pośiadane licencje (po uzyśkaniu zgody ze śtrony LFB). SPV zaśilona finanśowaniem 
zewnętrznym miałaby długoterminowo wśpo łpracowac  z podmiotami z grupy LFB w 
zakreśie uśługowego frakcjonowania ośocza i rozwijac  wśpo łpracę ro wniez  w innych 
moz liwych obśzarach. Aktualnie trwają rozmowy z LFB dotyczące moz liwoś ci i warunko w 
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takiej wśpo łpracy. 
 
W przypadku gdyby porozumienie nie zośtało wypracowane, Strony obowiązane śą 
wdroz yc  procedurę naprawczą uregulowaną w umowie.  Strony w pierwśzej kolejnoś ci 
mają podjąc  negocjacje w celu rozwiązania zaiśtniałego śporu, a w przypadku, gdy 
negocjacje te nie przyniośą rezultatu, zarządy obu śtron obowiązane śą do śpotkania i 
ośiągnięcia porozumienia w ciągu 45 dni. Jez eli mimo to śtrony w dalśzym ciągu nie 
rozwiąz ą śporu, wo wczaś śpo r zośtanie poddany pod rozśtrzygnięcie zgodnie z 
Regulaminem Pośtępowania Arbitraz owego Międzynarodowej Izby Handlowej, przez 
trzech arbitro w wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem, a orzeczenie będzie 
ośtateczne i wiąz ące dla śtron. Miejścem pośtępowania arbitraz owego byłaby Genewa 
(Szwajcaria). 
 
Niezalez nie od powyz śzego, w przypadku, gdy Spo łka nie ośiągnie porozumienia z LFB: 
 
1. LFB ma prawo do rozwiązania umowy licencyjnej. 
 
Efektem rozwiązania umowy licencyjnej będzie wygaś nięcie uprawnien  Spo łki 
wynikających z umowy, w tym praw do zakupionych licencji. Inne śkutki: 
 
a) śkutki dla śytuacji finanśowej: 
śpo łka nie będzie zobowiązana do zapłaty ceny za Czwartą licencję. 
 
W związku z rozwiązaniem umowy licencyjnej, LFB moz e dochodzic  przed Trybunałem 
Arbitraz owym Izby Handlowej w Genewie odśzkodowania na zaśadach ogo lnych, przy 
czym wymaga to precyzyjnego udowodnienia wyśokoś ci ponieśionej śzkody, 
 
b) śkutki dla pozycji handlowej: 
Spo łka od 1 kwartału roku 2017 nie ma w ofercie produkto w ośoczopochodnych 
dyśtrybuowanych w oparciu o udzielone przez LFB licencje. W planie finanśowym śpo łka 
nie uwzględnia ewentualnych przychodo w z tytułu obrotu produktami na bazie licencji 
udzielonych przez LFB. 
 
c) śkutki dla pośtępowania reśtrukturyzacyjnego: 
po rozwiązaniu umowy licencyjnej zobowiązanie o charakterze pienięz nym z tytułu 
zapłaty za Czwartą licencję nie iśtnieje, moz liwoś c  realizacji zobowiązan  układowych nie 
zośtanie zagroz ona. 
 
2. LFB nie rozwiązując umowy, moz e wezwac  Spo łkę do zapłaty za czwartą licencję w 
terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku zapłaty w tym terminie 
LFB moz e zwro cic  śię do Trybunału Arbitraz owego Izby Handlowej w Genewie o 
orzeczenie rozwiązania umowy i  przyznania odśzkodowania na zaśadach ogo lnych, przy 
czym wymaga to precyzyjnego udowodnienia wyśokoś ci ponieśionej śzkody. 
 
Biorąc powyz śze pod uwagę, w ocenie Spo łki, brak porozumienia z LFB nie będzie miał 
iśtotnego wpływu na śytuację finanśowej i pozycję handlową Spo łki, w tym na moz liwoś c  
wywiązania śię z zobowiązan  układowych wynikających z pośtępowania 
reśtrukturyzacyjnego. 
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W ocenie Spo łki ryzyko wypłaty odśzkodowania w przypadku braku porozumienia co do 
dalśzej wśpo łpracy i wyśtąpienie z ewentualnymi rośzczeniami przed Trybunał 
Arbitraz owy Izby Handlowej w Genewie jeśt minimalne z uwagi na koniecznoś c  
wyliczenia i wykazania wyśokoś ci śzkody,  w poro wnaniu z korzyś ciami uzyśkanymi ze 
śprzedaz y licencji przez LFB. 
 
 
4.2. Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi 

działalność gospodarczą 

Ryzyko osłabienia koniunktury w branży farmaceutycznej 

Działalnoś c  Biomed-Lublin w iśtotnym śtopniu uzalez niona jeśt od biez ącej i przyśzłej 
koniunktury w branz y farmaceutycznej. Branz a ta znajduje śię w obecnej chwili w 
śtabilnym śtanie. W przypadku odwro cenia pozytywnych tendencji w branz y 
farmaceutycznej iśtnieje ryzyko ośłabienia popytu na produkty oferowane przez Spo łkę. 
Taka śytuacja moz e śpowodowac  obniz enie poziomu przychodo w ze śprzedaz y 
produkto w zakładanych przez Spo łkę i obniz enie ośtatecznego wyniku finanśowego w 
przyśzłoś ci. 
 
Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek farmaceutyczny w Polśce i za granicami kraju charakteryzuje śię intenśywną 
konkurencją. Rywalizacja cenowa Spo łki z duz ymi międzynarodowymi oraz polśkim 
koncernami farmaceutycznymi jeśt utrudniona z uwagi na nieporo wnywalnie mniejśzy 
dośtęp do kapitału i mniejśze moz liwoś ci marketingowe. Dośtęp do zagranicznego 
kapitału dla więkśzoś ci konkurento w Spo łki zapewnia im dośtęp do 
najnowocześ niejśzych i najdroz śzych technologii, do kto rych polśkie koncerny 
farmaceutyczne (takie jak Biomed-Lublin) częśto nie mają dośtępu, gło wnie z przyczyn 
finanśowych. Dzięki powyz śzym czynnikom firmy konkurencyjne w śtośunku do Spo łki 
mogą śtośowac  bardziej elaśtyczną politykę cenową. Pomimo opiśanych zagroz en , w 
przypadku częś ci wytwarzanych produkto w Emitentowi udaje śię zachowac  niz śzą cenę, 
a w przypadku pozośtałych produkto w cenę na zbliz onym poziomie do konkurencji, co 
moz liwe jeśt dzięki konkurencyjnym kośztom produkcji i elaśtycznie kśztałtowanej 
marz y. 
Ponadto pozycja rynkowa Biomed-Lublin jeśt śilnie śkorelowana z nowymi produktami 
wprowadzanymi na rynek przez konkurento w. W związku z tym nie moz na wykluczyc , z e 
w obśzarach obecnej jak i przyśzłej działalnoś ci Spo łki mogą pojawic  śię nowe formy 
leko w o tym śamym działaniu, lecz wyz śzej jakoś ci lub atrakcyjniejśzej cenie. Zaiśtnienie 
takiej śytuacji moz e miec  negatywny wpływ na działalnoś c  i śytuację finanśową oraz 
perśpektywy rozwoju Spo łki. 
 
Ryzyko związane z ujawnieniem tajemnic handlowych Spółki 

Rozwo j śpo łki moz e byc  uzalez niony od zachowania w tajemnicy przez obecnych lub 
byłych pracowniko w śpo łki informacji poufnych, do kto rych zaliczają śię w śzczego lnoś ci 
informacje odnoś nie prowadzonych badan  oraz wykorzyśtywanych proceśo w 
technologicznych. W związku z tym, Biomed-Lublin prowadząc działalnoś c  i zatrudniając 
pracowniko w ponośi ryzyko niepoz ądanych lub nieuczciwych zachowan  (gło wnie w 
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zakreśie wykorzyśtania informacji poufnych) śwoich obecnych lub byłych pracowniko w 
bądz  ośo b trzecich. Zarząd śpo łki w celu ograniczenia ryzyka prowadzi bezpoś redni 
nadzo r nad rekrutacją pracowniko w oraz monitoruje zachowania pracowniko w.  
 
Ryzyko zmiany stóp procentowych 

W celu finanśowania działalnoś ci Spo łka pośiłkuje śię (i będzie śię nadal pośiłkowac  w 
przyśzłoś ci) w znacznym śtopniu kapitałem obcym pozyśkanym od banko w. W zawartych 
umowach kredytowych oprocentowanie kapitału obcego uśtalone jeśt według zmiennej 
śtopy procentowej (gło wnie WIBOR O/N, WIBOR 1W, WIBOR 1M, WIBOR 3M), 
powiękśzonej o marz ę. W związku z tym iśtnieje ryzyko, z e znaczący wzrośt śto p 
procentowych na rynku międzybankowym moz e niekorzyśtnie przełoz yc  śię na wzrośt 
kośzto w finanśowych Spo łki związanych ze śpłatą rat zaciągniętych zobowiązan . Spo łka 
w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka w dniu 31 śtycznia 2014 roku zawarł z Alior 
Bank S.A. umowę Swap Procentowy - Tranśakcja IRS o naśtępujących parametrach: 
 

Dzien  Rozpoczęcia Tranśakcji IRS  31-12-2014 
Dzien  Zakon czenia Tranśakcji IRS  31-12-2018 
Kwota i Waluta Tranśakcji IRS  4.167 tyś. PLN 
Tryb Rozliczenia     Netto 
Stała Stopa Procentowa    4,42% 

 
Celem zawarcia powyz śzej tranśakcji było zabezpieczenie ryzyka wzrośtu śto p 
procentowych a co za tym idzie wrośtku kośzto w obśługi zadłuz enia w związku z 
pośiadaniem zobowiązan  finanśowych opartych o zmienną śtopę procentową. Ponadto 
Spo łka na biez ąco monitoruje zmiany w poziomie śto p procentowych. 
 
Ryzyko zmiany kursów walutowych 

Ryzyko walutowe dla Spo łki wynika gło wnie z ekśportu częś ci wytwarzanych produkto w. 
W 2017 r. ok. 36% przychodo w ze śprzedaz y produkto w śtanowiły przychody uzyśkane z 
ekśportu na rynki zagraniczne (rozliczenia odbywają śię w Euro). Z drugiej śtrony Spo łka 
częś c  komponento w do produkcji leko w kupuje bezpoś rednio za granicą (Francja, 
Chorwacja, Słowacja), a rozliczenia tych zakupo w takz e odbywają śię w Euro. Ponadto, 
częś c  zobowiązan  finanśowych jeśt denominowana w Euro. Wobec powyz śzego Spo łka 
naraz ona jeśt na ryzyko aprecjacji/deprecjacji złotego względem Euro. 
Spo łka na biez ąco monitoruje poziom i zmiany poziomu kurśu walutowego, a decyzję o 
zakupie/śprzedaz y uzalez nia ro wniez  od atrakcyjnego kśztałtowania śię kurśu 
walutowego. 
 
Ryzyko zdarzeń losowych 

Biomed-Lublin tak jak kaz da inna firma działająca na rynku naraz ona jeśt na zajś cie 
nieprzewidzianych zdarzen , tzw. zdarzen  lośowych (powo dz , kradziez , włamanie). 
Przedmiotowe zdarzenia mogą śpowodowac  zniśzczenie zapaśo w produkto w, 
laboratorio w, maśzyn lub urządzen , z kto rych śpo łka korzyśta w ramach śwojej 
działalnoś ci – ogo lnie całego majątku Spo łki. Utrata, kradziez , bądz  uśzkodzenie 
najiśtotniejśzych śkładniko w majątku śpo łki mogłoby negatywnie wpłynąc  na 
prowadzenie działalnoś ci oraz śytuację finanśową Spo łki. W związku z powyz śzym 
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Biomed-Lublin w celu zminimalizowania tego ryzyka ubezpiecza majątek od śkutko w 
zdarzen  lośowych.  
 
Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Biomed-Lublin, podobnie jak wśzyśtkie podmioty gośpodarcze, jeśt naraz ony na 
nieprecyzyjne zapiśy w uregulowaniach prawno-podatkowych, kto re mogą śpowodowac  
powśtanie rozbiez noś ci interpretacyjnych, w śzczego lnoś ci w odnieśieniu do operacji 
związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynnoś ci cywilnoprawnych i 
podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spo łkę działalnoś ci. W związku z 
powyz śzym iśtnieje ryzyko, iz  mimo śtośowania przez Spo łkę aktualnych śtandardo w 
rachunkowoś ci, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Spo łki moz e ro z nic  
śię od przyjętej przez Spo łkę, co w konśekwencji moz e wpłynąc  na nałoz enie na Spo łkę 
kary finanśowej, kto ra moz e miec  iśtotny negatywny wpływ na wyniki finanśowe Spo łki. 
Pracownicy Spo łki na biez ąco monitorują przepiśy prawne, ich zmiany oraz orzecznictwo 
w zakreśie zagadnien  dotyczących podatko w. 
 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Rozwo j Spo łki jeśt ś ciś le śkorelowany z ogo lną śytuacją gośpodarczą Polśki, na terenie 
kto rej Spo łka oferuje śwoje uśługi i będących jednocześ nie gło wnym rejonem aktywnoś ci 
gośpodarczej kliento w Spo łki. Do gło wnych czynniko w o charakterze 
ogo lnogośpodarczym, wpływających na działalnoś c  Spo łki, moz na zaliczyc : poziom PKB 
Polśki, poziom ś redniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inweśtycji 
podmioto w gośpodarczych, śtopien  zadłuz enia jednośtek gośpodarczych i gośpodarśtw 
domowych. Iśtnieje ryzyko, z e śpowolnienie tempa wzrośtu gośpodarczego, śpadek 
poziomu inweśtycji przedśiębiorśtw czy wzrośt zadłuz enia jednośtek gośpodarczych 
moz e miec  negatywny wpływ na działalnoś c  oraz śytuację finanśową Spo łki, poprzez 
obniz enie popytu na uśługi Spo łki, co w konśekwencji moz e przełoz yc  śię na pogorśzenie 
wyniko w finanśowych Spo łki. W celu zminimalizowanie tego ryzyka, po zakon czeniu 
kaz dego roku obrotowego Zarząd przygotowuje plan roczny zawierający planowaną 
śprzedaz , marz ę oraz planowane wydatki. Na tej podśtawie śzacowany jeśt prognozowany 
wynik finanśowy Spo łki. Powyz śze planowanie opiera śię gło wnie na danych 
hiśtorycznych, ale takz e na obecnej śytuacji gośpodarczej, atrakcyjnoś ci oferty uzyśkanej 
od dośtawco w oraz dynamiki pozyśkiwania nowych kliento w i rozwijania śprzedaz y na 
obecnych klientach firmy.  
 

5. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Oś wiadczenie dotyczące śtośowania ładu korporacyjnego znajduje śię w załączniku do 
niniejśzego śprawozdania. 
 

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

Pośtępowanie w śprawie uniewaz nienia prawa ochronnego do znaku Biomed-Lublin  

Przed Wojewódzkim Sądem Adminiśtracyjnym  w Warśzawie rozpoznawana będzie 
śprawa ze śkargi  Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warśzawie 
śkargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpośpolitej Polśkiej (dalej „UPRP”) z dnia 19 
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kwietnia 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniośku o unieważnienie prawa ochronnego 
na znak śłowno-graficzny BIOMED-LUBLIN.  

Wniośek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (znak śłowno-graficzny 
BIOMED LUBLIN o numerze R-192607)  złożyła Wytwórnia Surowic i Szczepionek 
Biomed Spółka z o.o. w Warśzawie.  

W tej śprawie UPRP wydał decyzję z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr Sp. 528/10 
unieważniającą prawo ochronne na ww. znak towarowy.  

Na decyzję tą Emitent złożył śkargę do Wojewódzkiego Sądu Adminiśtracyjnego w 
Warszawie, w efekcie której WSA wydał wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. utrzymujący w 
mocy zaśkarżoną decyzję UPRP (śygn. akt VI SA/Wa 3459/13) 

Od wyroku WSA w Warśzawie Emitent złożył śkargę kaśacyjną do Naczelnego Sądu 
Adminiśtracyjnego. NSA wydał wyrok z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt: II GSK 
269/15), w którym uchylił zaśkarżony wyrok WSA w Warśzawie i śprawę przekazał do 
ponownego rozpoznania. 

W dniu 26 października 2016 r przed Wojewódzkim Sądem Adminiśtracyjnym w 
Warśzawie zapadł wyrok uchylający decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypośpolitej 
Polśkiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy BIOMED-
LUBLIN (Sygn. akt VI SA/Wa 1682/16) 

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zapadła decyzja przed Urzędem Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o 
unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BIOMED-LUBLIN. 

W odpowiedzi na śkargę przekazanej do Wojewódzkiego Sądy Adminiśtracyjnego w 
Warśzawie, Urząd Patentowy RP w całości podtrzymał śwoje śtanowiśko wyrażone w 
decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r. i uznał śkargę za niezaśadną. 

Również w ocenie Emitenta śkarga jeśt bezzaśadna. 
 
W 2017 roku, jak również do dnia przekazania niniejśzego sprawozdania, nie toczyły śię, 
ani nie toczą śię przed śądem, organem właściwym dla pośtępowania arbitrażowego lub 
organem adminiśtracji publicznej żadne pośtępowania dotyczące iśtotnych zobowiązań 
albo wierzytelności Spółki. 
 

7. Dodatkowe informacje o Spółce  

7.1. Informacje o rynkach zbytu 

 

Biomed-Lublin prowadzi śprzedaz  produkto w w dwo ch  modelach śprzedaz y: 
 
Model 1 - Dyśtrybucja produktu gotowego Biomed-Lublin przez wyłącznego dyśtrybutora 
(na dany kraj) na podśtawie umowy dyśtrybucyjnej i marketingowej. 
 
Ten śpośo b dyśtrybucji dotyczy linii produkto w Diśtreptazy.   
Na 10 rynkach zagranicznych: Ukraina, Uzbekiśtan, Mongolia, Mołdawia, Gruzja, Białoruś , 
Kirgizja, Kazachśtan, Tadz ykiśtan, Azerbejdz an, a w roku 2017 ro wniez   w Armenii, Spo łka 
otrzymała certyfikat rejeśtracyjny dla Diśtreptazy. W tym modelu, Biomed-Lublin jeśt 
właś cicielem rejeśtru czyli podmiotem odpowiedzialnym oraz właś cicielem znaku 
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towarowego Diśtreptaza, zaś  dyśtrybutor (firma Alpen Pharma) jeśt odpowiedzialny za 
śkuteczną promocję i dyśtrybucję produktu właśnymi zaśobami ludzkimi i ś rodkami 
finanśowymi. Model ten umoz liwia śpo łce utrzymanie praw do najwaz niejśzych w branz y 
farmaceutycznej praw, jakim śą prawa do tzw. „brandu” czyli znaku towarowego (nazwa i 
logotyp), kto re cały czaś pozośtają właśnoś cią śpo łki, a ich wartoś c  jeśt podnośzona przez 
inweśtycje dokonywane przez dyśtrybutora kontrolowane marketingowo i merytorycznie 
przez Biomed-Lublin.  
 
Od 1 marca 2018 roku podobne zaśady dyśtrybucji Diśtreptazy zośtały wprowadzone na 
rynku polśkim. Na podśtawie „Umowy o wśpo łpracy w zakreśie dyśtrybucji i promocji 
produkto w” z dnia 12.02.2018 roku podmiotem odpowiedzianym za promocję i śprzedaz  
jeśt Bioton S.A.. Właś cicielem znaku towarowego i rejeśtru jeśt Biomed-Lublin.  
 
Model 2 -  buśineśś to buśineśś (B-2-B) - przetargi, śprzedaz  inśtytucjonalna – dotyczy 
m.in. naśtępujących produkto w Biomed-Lublin: 
 

 śzczepionka przeciw-gruz licza BCG 10 śprzedawana w Polśce na zamo wienie 
Zakładu Zamo wien  Publicznych przy Miniśtrze Zdrowia zgodnie z obowiązującym 
kalendarzem śzczepien .  

 Immunoglobulina GAMMA anty-D śtośowana w tzw. konflikcie śerologicznym 
(zapobiega odpowiedzi immunologicznej u kobiet w przypadku niezgodnoś ci grup 
krwi pod względem czynnika Rh między matką Rh0 (D)-minuś a płodem Rh0 (D)-
pluś) 

 BioTrombina 400 – produkt śtośowany w zapobieganiu krwawieniom 
ś ro doperacyjnym z narządo w wewnętrznych, krwawieniom z zębodołu po 
ekśtrakcji zębo w, krwawieniom z nośa i ś luzo wki jamy uśtnej po ekśtrakcji 
migdałko w – tonśillektomii oraz krwawieniom z dro g rodnych podczaś zabiego w 
ginekologicznych. 

 
Więkśzoś c  przychodo w Biomed-Lublin na rynku polśkim generują obroty z hurtowniami 
leko w, kto re mają śtośowne zezwolenia Gło wnego Inśpektora Farmaceutycznego. 
Znaczącym odbiorcą jeśt tez  Zakład Zamo wien  Publicznych przy Miniśtrze Zdrowia, na 
rzecz kto rego Spo łka dośtarcza Szczepionkę przeciwgruz liczą BCG 10 oraz Gammę anty-
D.  
 
Niewielka częś c  przychodo w Spo łki pochodzi ro wniez  ze śprzedaz y wyrobo w 
medycznych i odczynniko w laboratoryjnych do: 
 

 stacji sanitarno – epidemiologicznych, 
 szpitali, 
 inśtytutów naukowych, 
 uczelni wyżśzych, 
 centrów krwiodawśtwa, 
 laboratoriów medycznych i diagnośtycznych. 
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Rynek Polski 

Po analizie potencjału ro z nych śegmento w rynku farmaceutycznego w Polśce, Spo łka w 
kolejnych latach zamierza śukceśywnie rozwijac  śprzedaz  leko w: 
 

 Onko BCG – lek śtośowany w terapii raka pęcherza moczowego, 
 Szczepionka BCG 10 – śzczepionka przeciwgruźlicza, 
 Distreptaza – lek stosowany w ginekologii i chorobie hemoroidalnej, 
 Gamma Anty-D – lek zapobiegający chorobie hemolitycznej u noworodków. 

 
W  dniu 31 paz dziernika 2017 r. Spo łka podpiśała ze śpo łką Zakłady Farmaceutyczne 
„POLPHARMA” S.A. umowę śprzedaz y 100% praw do produktu i do marki paraśolowej 
produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L przy czym wedle zapiśo w umowy 
Spo łka będzie ś wiadczyła uśługi wytwarzania Lakcidu na rzecz Polpharma przez okreś co 
najmniej 5 lat (po czym okreś ś wiadczenia uśługi moz e byc  przedłuz any o kolejne okreśy 
2-letnie).  
 
W dniu 12.02.2018 Spo łka podpiśała umowę z Bioton S.A.  Na jej mocy, w okreśie 
kolejnych 5 lat, na zaśadzie wyłącznoś ci, Bioton S.A. będzie odpowiedzialny za promocję i 
śprzedaz  Diśtreptazy na rynku polśkim, 
 
Rezultatem opiśanych wyz ej działan  była reorganizacja działu śprzedaz y i rezygnacja z 
właśnego ześpołu przedśtawicieli medycznych. 
 
Rynki zagraniczne 

W kolejnych latach, śpo łka zamierza jeśzcze śilniej rozwijac  śwoją śprzedaz  zagraniczną 
w oparciu o dziśiaj dośtępny portfel produkto w.  
Liczba aktualnie pośiadanych rejeśtro w Diśtreptazy w 11 krajach, w kto rych promocję 
prowadzi Alpen Pharma będzie śukceśywnie powiękśzana o kolejne rynki, kto re wyraz ają 
śwoje zaintereśowanie tym produktem (m.in. kraje azjatyckie, Rośja, USA i kilka krajo w 
bałkan śkich). Biomed-Lublin zamierza na tych rynkach działac  w modelu pośiadania 
dyśtrybutora na wyłącznoś c .  
 
Spo łka pośiada rejeśtrację śwojej śzczepionki na gruz licę BCG na Ukrainie i w 
Uzbekiśtanie oraz podpiśaną umowę na jej dyśtrybucję z partnerem zewnętrznym 
pośiadającym śwo j ześpo ł śprzedaz y w tych krajach. Prowadzone śą rozmowy w kierunku 
rozpoczęcia śyśtematycznej śprzedaz y śzczepionki BCG na rynek Ukrain śki.  
 
Jednym z najatrakcyjniej perśpektywicznych rynko w dla Onko BCG wydaje śię rynek 
turecki. Biomed-Lublin w oparciu o podpiśaną umowę na działania marketingowe i 
dyśtrybucyjne z firmą Valentiś planuje rozpocząc  pierwśze śprzedaz e Onko BCG do Turcji 
w grudniu 2017 roku. Pierwśza wyśyłka towaru naśtąpiła w śtyczniu 2018r.  
 
Onko BCG jeśt ro wniez  zarejeśtrowane w Urugwaju, w kto rym Biomed-Lublin pośiada 
dyśtrybutora i dośtarcza produkty na podśtawie forecaśtu. W 2015 roku zrealizowane 
pierwśze śprzedaz e Onko BCG. W planach na 2018 i kolejne lata jeśt przewidziane 
kontynuowanie dośtaw tego produktu do urugwajśkiego odbiorcy. 
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Uzupełnieniem przychodo w śpo łki jeśt tzw. import docelowy („import permit”) dotyczący 
produkto w, kto re nie pośiadają rejeśtracji w danym kraju, ale ze względu na ich 
unikalnoś c  i brak bezpoś rednich odpowiedniko w oraz potrzeby terapeutyczne, śą 
zamawiane i śprzedawane w kraju importującym produkt. W marcu 2016, Spo łka 
dokonała w tym modelu pierwśzej śprzedaz y jednego ze śwoich kluczowych produkto w 
(śzczepionki przeciwgruz liczej BCG) do Francji na podśtawie podpiśanego zamo wienia 
oraz umowy Termśheet.  
 
Spo łka jeśt w trakcie opracowywania planu śtrategicznego pozyśkiwania importero w 
docelowych w ro z nych krajach ś wiata (m.in. kraje Po łwyśpu Arabśkiego, Indie, Chiny, 
kraje Bałkan śkie, Pakiśtan, Afganiśtan, kraje Ameryki Południowej) na kilka śwoich leko w, 
m.in. Onko BCG, śzczepionkę przeciwgruz liczą BCG, Immunoglobulinę Gamma Anty-D 
oraz Diśtreptazę. W aktualnej ocenie śpo łki, pozośtałe produkty nie pośiadają potencjału 
na ich import docelowy do innych krajo w.  
 
Biomed-Lublin  zdefiniował ro wniez  długoterminowe (po roku 2020) plany wobec 
wybranych kierunko w geograficznych ś wiata, wychodząc z załoz enia, z e z uwagi na 
atrakcyjnoś c  oferowanych produkto w śą one w śtanie pozyśkac  odbiorco w nie tylko na 
rynku w Polśce, ale takz e na rynkach zagranicznych. Dzięki temu Spo łka będzie miała 
moz liwoś c  realizacji ambitnych załoz en , co do śprzedaz y jak i planowanych zyśko w. 
Gło wne kryteria wyboru tzw. „rynko w kluczowych” z perśpektywy planowanej ekśpanśji:  

 wielkoś c  rynku (populacja chorych i populacja śpołeczen śtwa) oraz jego potencjał 
na wzrośt  

 pozytywna opinia ekśperto w branz owych zaczerpnięta przez śpo łkę w trakcie 
konśultacji branz owych  

 względna „łatwoś c ” we wprowadzeniu produkto w na rynek (relacje bizneśowe, 
znajomoś c  lokalnych uwarunkowan ) 

 rozpowśzechnienie choro b cywilizacyjnych 
 pozytywny przyrośt naturalny (dodatnia dzietnoś c ) 
 kraje borykające śię z problemami higieny warunko w bytowych oraz choro b 

wynikających z nawyko w higienicznych  
 rośnące wydatki właśne śpołeczen śtwa na leczenie połączone ze wzrośtem klaśy 

ś redniej (idealny przykład to Chiny i Indie) 
 
7.2. Informacje o zawartych znaczących dla działalności umowach 

Poniz ej przedśtawiono podśumowanie wśzyśtkich iśtotnych umo w zawartych w 2017 
roku, kto rych śtroną jeśt Spo łka. Za iśtotne umowy Spo łka uznała umowy, kto rych 
zamieśzczenie jeśt w ocenie Spo łki uzaśadnione z uwagi na ich znaczenie dla prowadzonej 
działalnoś ci. 
 
a) podpisanie umowy z UniCredit 
W dniu 10 śtycznia 2017 r. Spo łka otrzymała informację od UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia a.ś. („Bank”) o zaakceptowaniu przez Bank warunko w porozumienia, w 
zakreśie proponowanych przez Spo łkę warunko w śpłaty wierzytelnoś ci Banku. 
Porozumienie dotyczyło śpłaty zobowiązan  Emitenta z tytułu realizacji projektu 
modernizacji wydziało w Diśtreptazy i Diagnośtyko w. Projekt zośtał zrealizowany przez 
G.M. Project ś.r.o z śiedzibą w Opava, Republika Cześka („Wykonawca”) w latach 2014-
2015. Na mocy tro jśtronnej umowy ceśji Bank przejął od Wykonawcy zobowiązania 
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Spo łki.  
Porozumienie z Bankiem uśtaliło śpośo b śpłaty pozośtałej do uregulowania częś ci 
zobowiązan  Spo łki wobec Banku w wyśokoś ci 682.460 Euro.  
Spo łka śpłaci całoś c  kwoty w dzieśięciu ro wnych ratach płatnych kwartalnie w wyśokoś ci 
65.000 Euro, poczynając od lutego 2017 r. z ośtatnią jedenaśtą ratą wyro wnawczą w 
wyśokoś ci 32.460 Euro, płatną w śierpniu 2019 roku, powiękśzonych o wartoś c  EURIBOR 
3M pluś marz a, będącą wynagrodzeniem Banku. Dodatkowo Emitent zrefunduje kośzty 
ubezpieczenia nalez noś ci Banku w kwocie 18.600 Euro. Umowa przewiduje śtandardowe 
dla tego typu porozumien  warunki wśpo łpracy. 
Zawarte porozumienie jeśt wyrazem realizacji planu reśtrukturyzacyjnego i reguluje 
śpośo b śpłaty zobowiązan  w śpośo b dośtośowany do moz liwoś ci finanśowych Spo łki. 
 
b) zawarcie umowy z Ipopema Securities 
W dniu 23 śtycznia 2017 r.  Spo łka zawarła umowę z IPOPEMA Securitieś S.A. z śiedzibą 
w Warśzawie (dalej: Doradca).  
Do zadan  Doradcy będzie nalez ało między innymi: koordynowanie proceśu pozyśkiwania 
finanśowania, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przez Spo łkę 
dokumento w informacyjnych / marketingowych opiśujących branz ę oraz Spo łkę, jej 
śytuację finanśową i perśpektywy rozwoju oraz prześłanki realizacji Tranśakcji, wśparcie 
w proceśach due diligence Spo łki, analiza złoz onych przez podmioty finanśujące 
warunko w finanśowania oraz wśpieranie Spo łki w wyborze podmioto w finanśujących.  
Umowa zośtała zawarta na czaś okreś lony do dnia 30 czerwca 2017 r.  
Zawarcie umowy z Doradcą jeśt elementem realizacji planu reśtrukturyzacyjnego Spo łki, 
kto ry przewidywał pozyśkanie ś rodko w na rozwo j Spo łki i refinanśowanie częś ci jej 
zobowiązan . Dopuśzczalne formy finanśowania obejmują: emiśję ro z nego rodzaju 
papiero w wartoś ciowych, pozyśkanie finanśowania dłuz nego lub połączenie wyz ej 
okreś lonych metod finanśowania.  
 

c) podpisanie umowy na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 

W dniu 24 śtycznia 2017 r. Spo łka zawarła umowę z Miniśtrem Zdrowia, w imieniu 
kto rego działa Dyrektor Zakładu Zamo wien  Publicznych przy Miniśtrze Zdrowia, 
przedmiotem kto rej jeśt śprzedaz  i dośtawa przez Emitenta na rzecz Miniśterśtwa 
Zdrowia śzczepionki przeciwgruz liczej BCG w iloś ci 25.000 ampułek za łączną kwotę 
747.900 PLN brutto. 

Realizacja dośtawy miała miejśce w śtyczniu 2017 r. 

d) zawarcie umowy dystrybucyjnej z BIODRUG 

W dniu 7 lutego 2017 roku Spo łka podpiśała z BIODRUG ś.r.o. z śiedzibą w Bratyśławie, 
Słowacja ("Biodrug") umowę dyśtrybucyjną („Umowa”), dotyczącą dyśtrybuowania przez 
Biodrug na zaśadzie wyłącznoś ci produkto w Spo łki: ONKO BCG na rynkach cześkim, 
śłowackim i rumun śkim oraz śzczepionki przeciwgruz liczej BCG na rynkach śłowackim, 
rumun śkim i węgierśkim.  

Umowa zośtała zawarta na okreś 4 lat. Biodrug zobowiązał śię uzyśkac  wśzelkie 
niezbędne zgody do śprzedaz y produkto w na wśzyśtkich ww. rynkach. Pierwśze 
przychody ze śprzedaz y z tytułu Umowy miały miejśce w 2. kwartale 2017 r.  
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Dzięki zawarciu powyz śzej Umowy Spo łka uzyśka śzerśzy dośtęp do nowych rynko w 
zbytu.  

e) podpisanie umowy z PEX PharmaSequence  
W dniu 15 lutego 2017 r. Emitent zawarł umowę z PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z 
śiedzibą w Warśzawie („Doradca”) na doradztwo w proceśie pośzukiwania partnero w 
handlowych w obśzarze leko w probiotycznych.  
Na podśtawie podpiśanej umowy, Doradca będzie zobowiązany do zapewnienia wśparcia 
w budowie i realizacji optymalnej śtrategii negocjacyjnej z potencjalnymi partnerami oraz 
do pośzukiwania partnero w handlowych dla marki Lakcid.  
Do zadan  Doradcy będzie nalez ało między innymi: przeprowadzenie analiz i 
wielowariantowych prognoz śprzedaz y leko w probiotycznych będących w ofercie Spo łki 
firmy oraz rekomendowanych budz eto w promocyjnych, przygotowanie wyceny 
produkto w Spo łki w oparciu o powśzechnie przyjęte śtandardy, przygotowanie 
materiało w negocjacyjnych i informacyjnych niezbędnych w proceśie pośzukiwania 
partnero w handlowych, przygotowanie i przedśtawienie liśty potencjalnych partnero w 
oraz aktywny udział w negocjacjach.  
Dzięki wśparciu profeśjonalnego Doradcy znacząco zwiękśzą śię śzanśe Spo łki na 
pozyśkanie partnera handlowego w obśzarze leko w probiotycznych, co wpłynie na 
śzybkoś c  realizacji pośtanowien  układu z wierzycielami. 
 
f) aneks do porozumienia z Bankiem Millennium 
W dniu 23 marca 2017 r. zośtał podpiśany anekś do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2016  
r. w śprawie warunko w śpłaty zobowiązania z tytułu wypłaconej akredytywy wobec 
Banku Millennium S.A. z śiedzibą w Warśzawie („Bank”). 
Strony uzgodniły, z e przewalutowanie nieśpłaconej kwoty akredytywy w wyśokoś ci 
1.204.885,10 EUR na PLN po kurśie wynegocjowanym pomiędzy Bankiem, a Spo łką. 
Przewalutowanie miało miejśce w dniu 31 marca 2017 r. Po przewalutowaniu 
zobowiązanie jeśt ro wne 5.150.883,80 PLN. 
Ponadto, zmniejśzeniu uległa rata przypadająca do śpłaty w dniu 31 marca 2017 r. z 
500.000 Euro do 250.000 Euro. Harmonogram śpłaty pozośtałego zadłuz enia z tytułu 
akredytywy po podpiśaniu anekśu przedśtawia śię naśtępująco: 

 do dnia 31 marca 2017 r. kwota 250.000 Euro, 
 do dnia 15 maja 2017 r. równowartość w PLN kwoty 250.000 Euro, 
 do dnia 30 czerwca 2017 r. równowartość w PLN kwoty 954.885,10 Euro 

Dzięki podpiśaniu anekśu harmonogram śpłaty zobowiązan  zośtał dośtośowany do 
moz liwoś ci finanśowych Spo łki. 
Raty wymagalne w dniach 31 marca 2017 r. oraz 15 maja 2017 r. zośtały terminowo 
uregulowane przez Spo łkę. Zgodnie z kolejnym anekśem, podpiśanym w dniu 21 czerwca 
2017 roku (zob. podpunkt l), rata przypadająca do zapłaty w dniu 30 czerwca 2017 r. 
zośtała zmniejśzona do kwoty 500.000 PLN, zaś  termin śpłaty pozośtałej kwoty zośtał 
prześunięty na dzien  15 wrześ nia 2017 r.  
 
g) porozumienie z HURTAP S.A. w sprawie zwrotu immunoglobuliny oraz wpłaty 
zaliczki 
W dniu 27 marca 2017 r. Spo łka podpiśała porozumienie z HURTAP S.A. z śiedzibą w 
Łęczycy („HURTAP”) w śprawie zwrotu immunoglobuliny Nanogy 5% („Preparaty”), 
kto rych termin waz noś ci w najbliz śzym czaśie upłynie oraz w śprawie przyjęcia przez 
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HURTAP oferty Spo łki na nabycie produkto w Spo łki i wpłaty zaliczki na poczet 
zamawianych produkto w. 
Na podśtawie zawartego porozumienia Emitent zgodził śię przyjąc  Preparaty oraz 
dokonac  zwrotu ich ceny w kwocie 2.570.261,60 PLN netto pluś VAT w śtawce 8 %. 
Jednocześ nie Emitent złoz ył śpo łce HURTAP ofertę nabycia produkto w z oferty Emitenta 
i oferta ta zośtała przyjęta. Zawarte porozumienie przewiduje, iz  na poczet przyśzłych 
zamo wien  produkto w z oferty Spo łki, HURTAP dokona wpłaty zaliczki na łączną kwotę 2 
mln PLN. Po zrealizowaniu płatnoś ci zaliczkowej Emitent wyśtawił firmie HURTAP 
fakturę zaliczkową. W ramach uiśzczonej płatnoś ci zaliczkowej HURTAP uprawniony 
będzie do zamawiania produkto w z aśortymentu Spo łki.  
Szczego łowe informacje zośtały przekazane w raporcie biez ącym nr 11/2017 z 27 marca 
2017 r. 

 

h) umowy objęcia akcji  
W dniu 29 marca 2017 r. Spo łka zawarła umowę objęcia akcji z firmą HURTAP S.A. z 
śiedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela śerii H o 
wartoś ci nominalnej 0,10 PLN za jedną akcję Spo łki po cenie emiśyjnej ro wnej 1,03 PLN 
za jedną akcję Spo łki w zamian za wkład pienięz ny ro wny cenie emiśyjnej – to jeśt w 
zamian za wkład pienięz ny o łącznej wartoś ci ro wnej iloczynowi wśkazanej wyz ej liczby 
akcji i ceny emiśyjnej to jeśt za kwotę 2 570 262 PLN. 
Spo łka zawarła ro wniez  przedwśtępne umowy objęcia akcji z Panem Andrzejem 
Stachnikiem, pełniącym funkcję Preześa Zarządu Emitenta oraz z Panem Dariuśzem 
Kucowiczem, pełniącym funkcję Członka Zarządu Emitenta. 
W przypadku Pana Andrzeja Stachnika, umowa dotyczyła objęcia 100 000 akcji na 
okaziciela śerii G o wartoś ci nominalnej 0,10 PLN za jedną akcję Spo łki w kapitale 
docelowym po cenie emiśyjnej ro wnej 1,03 PLN za jedną akcję Spo łki, w zamian za wkład 
pienięz ny ro wny iloczynowi wśkazanej wyz ej liczby akcji i ceny emiśyjnej to jeśt za kwotę 
103 000 PLN. 
W przypadku Pana Dariuśza Kucowicza, umowa dotyczyła objęcia 750 000 akcji na 
okaziciela śerii G o wartoś ci nominalnej 0,10 PLN za jedną akcję Spo łki w kapitale 
docelowym po cenie emiśyjnej ro wnej 1,03 PLN za jedną akcję Spo łki, w zamian za wkład 
pienięz ny ro wny iloczynowi wśkazanej wyz ej liczby akcji i ceny emiśyjnej to jeśt za kwotę 
772 500 PLN.  
Szczego łowe informacje zośtały przekazane w raporcie biez ącym nr 14/2017 z 29 marca 
2017 r.   
 
i) sprzedaż nieruchomości nieoperacyjnej 
W dniu 13 kwietnia 2017 r. zawarta zośtała umowa śprzedaz y nieruchomoś ci nalez ącej 
do Spo łki w pośtaci lokalu biurowego przy ul. Skłodowśkiej 36 w Lublinie 
(„Nieruchomoś c ”).  
Nieruchomoś c  zośtała śprzedana za cenę 813 010 PLN + 23% VAT. Wpływy ze śprzedaz y 
zośtały wykorzyśtane na śpłatę zobowiązania Spo łki wobec Banku Millennium S.A. z 
tytułu kolejnej raty akredytywy.  
Sprzedaz  nieruchomoś ci nieoperacyjnej zośtała przewidziana w planie 
reśtrukturyzacyjnym jako jeden ze ś rodko w śłuz ących realizacji zobowiązan  układowych 
wobec wierzycieli Spo łki.  
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j) podpisanie umowy na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Spo łka zawarła umowę z Miniśtrem Zdrowia, w imieniu 
kto rego działa Dyrektor Zakładu Zamo wien  Publicznych przy Miniśtrze Zdrowia, 
przedmiotem kto rej jeśt śprzedaz  i dośtawa przez Emitenta na rzecz Miniśterśtwa 
Zdrowia śzczepionki przeciwgruz liczej BCG w iloś ci 23.000 ampułek za łączną kwotę 
688.068 PLN brutto. 

Dośtawa śzczepionek zośtała zrealizowana w dniu 17 maja 2017 r.  
 
k) umowy objęcia akcji  
W dniu 9 czerwca 2017 r. Spo łka zawarła umowy objęcia akcji z Panem Andrzejem 
Stachnikiem, pełniącym funkcję Preześa Zarządu Emitenta oraz z Panem Dariuśzem 
Kucowiczem, pełniącym funkcję Członka Zarządu Emitenta. 
Pan Andrzej Stachnik objął 100 000 akcji na okaziciela śerii G o wartoś ci nominalnej 0,10 
PLN za jedną akcję Spo łki w kapitale docelowym po cenie emiśyjnej ro wnej 1,03 PLN za 
jedną akcję Spo łki w zamian za wkład pienięz ny ro wny iloczynowi wśkazanej wyz ej liczby 
akcji i ceny emiśyjnej, to jeśt za kwotę 103 000 PLN. 
Pan Dariuśz Kucowicz objął 750 000 akcji na okaziciela śerii G o wartoś ci nominalnej 0,10 
PLN za jedną akcję Spo łki w kapitale docelowym po cenie emiśyjnej ro wnej 1,03 PLN za 
jedną akcję Spo łki w zamian za wkład pienięz ny ro wny iloczynowi wśkazanej wyz ej liczby 
akcji i ceny emiśyjnej, to jeśt za kwotę 772 500 PLN. 
 
l) zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium  
W dniu 21 czerwca 2017 r. zośtały podpiśane anekśy do 2 umo w z Bankiem Millennium 
S.A. z śiedzibą w Warśzawie przy ul. Staniśława Z aryna 2A (dalej: „Bank”). 
Zgodnie z anekśem do Umowy Kredytu w Rachunku Biez ącym z dnia 11 wrześ nia 2014 r., 
okreś kredytowania zośtał wydłuz ony o 4 mieśiące, tj. do dnia 22.10.2017 r. Pozośtałe 
warunki Umowy o Kredyt w Rachunku Biez ącym pozośtały bez zmian. 
Na podśtawie anekśu do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2016 r. w śprawie warunko w 
śpłaty zobowiązania z tytułu wypłaconej akredytywy, rata przypadająca do śpłaty w dniu 
30 czerwca 2017 r. zośtała zmniejśzona z kwoty 4.082.133,80 PLN do kwoty 500.000 PLN 
oraz prześunięto termin śpłaty pozośtałej kwoty 3.582.133,80 PLN do dnia 15.09.2017 r. 
Pozośtałe warunki Porozumienia pozośtały bez zmian. 
Ponadto, Bank podjął decyzję o wyśtawieniu promeśy wydania zgody na obniz enie kwoty 
wpiśu hipotecznego zabezpieczającego wierzytelnoś ci Banku do poziomu 13.000.000 
PLN pod warunkiem dokonania całkowitej śpłaty kredytu obrotowego zgodnie z 
harmonogramem, tj. do dnia 31.08.2017 r. oraz dokonania całkowitej śpłaty zobowiązan  
z tytułu akredytywy do dnia 15.09.2017 r.  
 
m) zawarcie aneksu do umowy z Ipopema Securities  
W dniu 30 czerwca 2017 r. Spo łka zawarła anekś do umowy z dnia 23 śtycznia 2017 r. z 
IPOPEMA Securitieś S.A. z śiedzibą w Warśzawie (dalej: Doradca).  
Na mocy anekśu do umowy z Doradcą śtrony pośtanowiły o kontynuacji wśpo łpracy na 
dotychczaśowych warunkach, przy czym anekś prześunął termin obowiązywania umowy 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i w tym okreśie Spo łka śpodziewa śię pozyśkac  finanśowanie. 
 
n) zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP  
W dniu 13 lipca 2017 r. zośtał podpiśany anekś do Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego 
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z PKO BP S.A. z śiedzibą w Warśzawie przy ul. Puławśkiej 15 (dalej: „Bank”).  
Zgodnie z anekśem, okreś wykorzyśtywania limitu kredytu zośtał wydłuz ony do 
10.09.2017 r. Strony uzgodniły, z e limit kredytu będzie obniz any według naśtępującego 
harmonogramu:  

 od dnia zawarcia anekśu do dnia 31.07.2017 r. limit będzie wynośić 2.529.139,21 

PLN,  

 od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. limit będzie wynośić 2.500.000 PLN,  

 od dnia 01.09.2017 r. do końca okreśu wykorzyśtania limitu tj. do dnia 10.09.2017 

r. kwota limitu będzie wynośić 2.000.000 PLN.  

Zaśtaw rejeśtrowy na maśzynach i urządzeniach Spo łki, będący zabezpieczeniem kredytu, 
zośtał pośzerzony o 3 urządzenia o wartoś ci - według cen zakupu - 2.036.191,50 PLN. 
Ponadto, Spo łka zobowiązała śię do przedłoz enia oś wiadczenia o poddaniu śię egzekucji 
w trybie art. 777 Kodekśu pośtępowania cywilnego na rzecz Banku do wyśokoś ci 150% 
kwoty przyznanego limitu wg śtanu na dzien  zawarcia Anekśu.  
Od dnia zawarcia Anekśu marz a Banku zośtaje podwyz śzona o 0,5 p.p.  
 
o) umowa inwestycyjna z Panem Marcinem Pirógiem  
W dniu 17 lipca 2017 r. Spo łka zawarła z Panem Marcinem Piro giem (Inweśtor) Umowę 
Inweśtycyjną (Umowa).  
Na podśtawie Umowy Spo łka zobowiązuje śię do emiśji 2 000 000 akcji Spo łki, a Inweśtor 
zobowiązuje śię do ich nabycia w naśtępujących terminach i cenach:  

• do 20 lipca 2017 roku: 1 000 000 akcji po cenie 1,07 PLN za akcję,  

• do 20 września 2017 roku: 1 000 000 akcji po cenie 1,07 PLN za akcję  

Spo łka zobowiązała śię do emiśji warranto w śubśkrypcyjnych na akcje w zakreśie 
zaoferowania Inweśtorowi ich objęcia na łączną iloś c  8 000 000 akcji. Warranty 
śubśkrypcyjne będą mogły zośtac  objęte w czterech tranśzach po 2 000 000 akcji przy 
uśtalonej cenie objęcia akcji (cena A) wynośzącej 1,17 PLN za akcję. Objęcie warranto w 
śubśkrypcyjnych uzalez nione jeśt od realizacji okreś lonych dla kaz dej z Tranśz Mierniko w 
oraz śpełnienia Warunko w, wyśzczego lnionych w programie warranto w:  
Pierwśza Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 wrześ nia 2018 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 1, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 1 , albo 3 mieśiące w przypadku gdy 
Inweśtor nie jeśt Preześem na dzien  ośiągniecia Miernika 1, lecz w obu tych przypadkach 
nie po z niej niz  30 paz dziernika 2018 r.  
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa Zarządu Spo łki na dzien  31 marca 2018  
d. Miernik 1:  

• średni arytmetyczny kurś zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warśzawie z okreśu kolejnych 30 dni śeśyjnych 

poprzedzających Dzień Teśtowania Miernika („Średni Kurś Akcji”) na poziomie co 

najmniej 1,70 PLN  

• brak luk płynnościowych w planach Spółki do 31 grudnia 2021 roku 

zatwierdzonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą Spółki i potwierdzony 

porozumieniami/umowami z wierzycielami  
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• potwierdzona na Dzień teśtowania Miernika przez nadzorcę wykonania układu 

realizacja warunków przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 10 

czerwca 2016 r. Układu przyjętego w ramach pośtępowania reśtrukturyzacyjnego  

• realizacja zgodnie z planem zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki 

proceśu inweśtycyjnego dotyczącego zwiękśzenia produkcji ONKO BCG  

• brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  

Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 30 wrześ nia 2018 r. do Spo łki o 
śkorygowanie Miernika 1 lub Okreśu teśtowania Miernika 1 i odpowiednio Terminu 
realizacji inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie 
piśemnej pod rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spo łki.  
Druga Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 2: od 1 paz dziernika 2018 r. do 30 marca 2019 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 2, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 2, albo 3 mieśiące w przypadku gdy 
Inweśtor nie jeśt Preześem na dzien  ośiągnięcia Miernika 2, lecz w obu tych przypadkach 
nie po z niej niz  30 kwietnia 2019 r.  
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien  30 wrześ nia 2018 r. oraz śpełnienie śię 
kryterio w okreś lonych w Mierniku 1.  
d. Miernik 2:  

• Średni Kurś Akcji na poziomie co najmniej 2,00 PLN  

• Przygotowanie koncepcji technicznej i bizneś planu dla nowego zakładu 

produkcyjnego śzczepionki BCG lub iśtotnego zwiękśzenia mocy produkcyjnych 

śzczepionki BCG zapewniającego możliwości produkcyjne śzczepionki BCG oraz 

ONKO BCG łącznie na poziomie minimum 150 000 opakowań na rok i uzyśkanie 

akceptacji dla Inweśtycji BCG od Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  

• Uśtalenie śtruktury finanśowania Inweśtycji BCG na podśtawie rozmów z 

partnerami biznesowymi (instytucjami finansowymi, publicznymi lub 

podmiotami branżowymi) i uzyśkanie jej akceptacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą 

Spółki  

• Rozpoczęcie produkcji ONKO BCG w oparciu o moce produkcyjne powśtałe w 

wyniku Projektu ONKO BCG  

• Brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  

Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 30 marca 2019 r. do Spo łki o śkorygowanie 
Miernika 2 lub Okreśu teśtowania Miernika 2 i odpowiednio Terminu realizacji 
inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie piśemnej pod 
rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę Nadzorczą 
Spo łki. 
Trzecia Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 3: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 wrześ nia 2019 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 3, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 3, albo 3 mieśiące w przypadku gdy 
Inweśtor nie jeśt Preześem na dzien  ośiągniecia Miernika 3, lecz w obu tych przypadkach 
nie po z niej niz  30 paz dziernika 2019 r.  
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c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien  31 marca 2019 r. oraz śpełnienie śię 
kryterio w okreś lonych w Mierniku 1 i 2.  
d. Miernik 3:  

• Średni Kurś Akcji na poziomie co najmniej 2,30 PLN  

• Skorygowana EBITDA za 2018 rok zgodnie ze zaudytowanym sprawozdaniem 

finanśowym za 2018 rok opublikowanym przez Spółkę nie niżśza niż określony 

poziom uzależniony od ewentualnej śprzedaży marki Lakcid w 2017 r.  

• Potwierdzona na Dzień teśtowania Miernika 3 przez Nadzorcę realizacja 

warunków Układu  

• Zamknięcie finanśowania (podpiśanie niezbędnych umów finanśowania) i 

rozpoczęcie realizacji Inweśtycji BCG  

• Brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  

Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 30 wrześ nia 2019 r. do Spo łki o 
śkorygowanie Miernika 3 lub Okreśu teśtowania Miernika 3 i odpowiednio Terminu 
realizacji inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie 
piśemnej pod rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spo łki.  
Czwarta Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 4: od 1 paz dziernika 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 3 mieśiące od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 4, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 4 ale nie po z niej niz  31 śtycznia 2020 r.  
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien  30 wrześ nia 2019 r. oraz śpełnienie śię 
kryterio w okreś lonych w Mierniku 1, 2 i 3.  
d. Miernik 4:  

• Średni Kurś Akcji na poziomie co najmniej 2,60 PLN  

• Łączny zśumowany poziom Skorygowanej EBITDA w okreśie od 1 lipca 2017 r. do 

30 września 2019 r. zgodnie z opublikowanymi przez Spółkę raportami 

okreśowymi za III i IV kwartał 2017 roku, zaudytowanym rocznym 

śprawozdaniem finanśowym Spółki za 2018 rok oraz opublikowanymi raportami 

okreśowymi za I, II i III kwartał 2019 roku nie niżśza niż określony poziom 

uzależniony od ewentualnej śprzedaży marki Lakcid w 2017 r.  

• Potwierdzona na Dzień teśtowania Miernika 4 przez Nadzorcę realizacja 

warunków Układu  

• Terminowa (zgodna z zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą 

harmonogramem) realizacja Inwestycji BCG  

• Brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  

Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 31 grudnia 2019 r. do Spo łki o 
śkorygowanie Miernika 4 lub Okreśu teśtowania Miernika 4 i odpowiednio Terminu 
realizacji inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie 
piśemnej pod rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spo łki.  
Przeprowadzenie emiśji i objęcie warranto w śubśkrypcyjnych uzalez nione jeśt od 
podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spo łki uchwały o przyjęciu programu warranto w 
śubśkrypcji wraz z podwyz śzeniem kapitału zakładowego Spo łki na warunkach 
wśkazanych w niniejśzej Umowie w terminie do dnia 15 wrześ nia 2017 r. oraz podjęcia 
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wśzelkich innych koniecznych uchwał Walnego Zgromadzenia (w tym ro wniez  innych 
uchwał niz  w przedmiocie podwyz śzenia kapitału zakładowego i emiśji warranto w 
śubśkrypcyjnych), Zarządu Spo łki oraz Rady Nadzorczej Spo łki.  
 
p) umowa objęcia akcji  
W dniu 20 lipca 2017 r. Spo łka zawarła z Panem Marcinem Piro giem umowę objęcia akcji 
(„Umowa”).  
W ramach Umowy Pan Marcin Piro g objął 1 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela, 
śerii I w kapitale zakładowym Spo łki o wartoś ci nominalnej 0,10 PLN, po cenie emiśyjnej 
ro wnej 1,07 PLN za jedną akcję Spo łki, w zamian za wkład pienięz ny w kwocie 1.070.000 
PLN.  
Pozośtałe akcje w iloś ci 1 000 000 zośtaną objęte na podśtawie odrębnej umowy, zawartej 
do dnia 20 wrześ nia 2017 r.  
 
q) Podpisanie ugody z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  
W dniu 27 lipca 2017 roku Spo łka podpiśała ugodę z Wojewo dzkim Funduśzem Ochrony 
S rodowiśka i Gośpodarki Wodnej z śiedzibą w Lublinie („WFOS iGW”) uśtalającą śpośo b 
śpłaty zadłuz enia Spo łki wobec WFOS iGW z tytułu poz yczki zaciągniętej na realizację 
projektu termomodernizacji obiekto w przy ul. Gło wnej w Lublinie.  
Całkowite zadłuz enie Spo łki wobec WFOS iGW na dzien  zawarcia ugody wynośiło 
591.935,30 PLN. Strony uzgodniły, z e kwotę odśetek w wyśokoś ci 30.166,23 PLN 
przypadających za okreś od 29 marca 2016 r. do 31 lipca 2017 r. Spo łka zapłaci w 5 
ro wnych mieśięcznych ratach po 6.033,25 PLN kaz da, płatnych do ośtatniego dnia 
kaz dego mieśiąca, w okreśie od śierpnia 2017 r. do grudnia 2017 r.  
Pozośtałą częś c  zobowiązania ro wną 561.769,07 PLN Spo łka zapłaci w 83 ratach 
mieśięcznych po 6.687 PLN kaz da, płatnych do ośtatniego dnia kaz dego mieśiąca, w 
okreśie od śtycznia 2018 r. do liśtopada 2024 r., z ośtatnią 84. ratą wyro wnującą w kwocie 
6.748,07 PLN płatną do 31 grudnia 2024 r.  
Zadłuz enie Spo łki wobec WFOS iGW jeśt od dnia 1 śierpnia 2017 r. oprocentowane według 
śtałej śtopy procentowej w wyśokoś ci 4% w śkali roku. Odśetki śą naliczane w okreśach 
mieśięcznych i śą płatne do 20. dnia kaz dego mieśiąca za mieśiąc poprzedni.  
Spo łka zobowiązała śię wobec WFOS iGW do złoz enia oś wiadczenia o poddaniu śię do 
śumy 591.935,30 PLN rygorowi dobrowolnej egzekucji wprośt na podśtawie art. 777 
Kodekśu pośtępowania cywilnego.  
 
r) zawarcie porozumień z PKO Leasing  
W dniu 1 śierpnia 2017r. Spo łka zawarła porozumienia reśtrukturyzacyjne z PKO Leaśing 
SA z śiedzibą w Łodzi (poprzednio: Bankowy Leaśing Sp. z o.o.; dalej: "PKO"). 
Porozumienia reśtrukturyzacyjne dotyczą Umowy Leaśingu Operacyjnego i Umowy 
Dzierz awy nr N/LU/2009/06/0003 z dnia 12.06.2009 r., kto rej przedmiotem śą 
nieruchomoś ci połoz one w Mielcu przy ul. Wojśka Polśkiego, objęte KW nr 
TB1M/00044302/2 oraz Umowy Leaśingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 z dnia 
12.06.2009r., kto rej przedmiotem śą ruchomoś ci – wypośaz enie ww. nieruchomoś ci w 
Mielcu, w pośtaci śyśtemu ultrafiltracji cieczy firmy Millpore (śztuk 8) oraz śterylizator 
parowy (śztuk 2).  
Celem zawarcia Porozumien  reśtrukturyzacyjnych jeśt prześunięcie terminu płatnoś ci w 
zakreśie płatnoś ci depozytowych oraz zawieśzenie śpłaty rat depozytowych za okreś 4 
mieśięcy, tj. od śierpnia 2017 roku do liśtopada 2017 roku z jednocześną obśługą rat 
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kapitałowych i obśługą nalez nego oprocentowania.  
Z tytułu Umowy Leaśingu Operacyjnego i Umowy Dzierz awy nr N/LU/2009/06/0003 
zgodnie z terminarzem opłat dotyczącym leaśingu Emitent zobowiązany jeśt do zapłaty 
comieśięcznych ro wnych rat w wyśokoś ci 188.102,14 PLN brutto płatnych do 15 dnia 
kaz dego mieśiąca z terminem ośtatniej raty przypadającej na dzien  15 lutego 2020 roku, 
przy czym w mieśiącach od śierpnia 2017 roku do liśtopada 2017 roku wyśokoś c  raty 
wynośi 87.453,09 PLN brutto oraz do zapłaty kwoty wykupu nieruchomoś ci w wyśokoś ci 
7.683.564,00 PLN brutto płatnej do dnia 15 lutego 2020 r. Zgodnie zaś  z terminarzem 
opłat dotyczącym dzierz awy Emitent zobowiązany jeśt do zapłaty comieśięcznych 
ro wnych rat w wyśokoś ci 2.840,00 PLN brutto płatnych do 15 dnia kaz dego mieśiąca, z 
terminem ośtatniej raty przypadającej na dzien  15 lutego 2020 roku.  
Z tytułu Umowy Leaśingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 zgodnie z terminarzem 
opłat dotyczącym leaśingu Emitent zobowiązany jeśt do zapłaty comieśięcznych rat 
płatnych do 15 dnia kaz dego mieśiąca, w wyśokoś ci 244.869,51 PLN brutto w mieśiącu 
śierpniu 2017 roku, 18.322,63 PLN brutto w mieśiącach od wrześ nia 2017 roku do 
liśtopada 2017 roku; 261.041,61 PLN brutto w mieśiącach od grudnia 2017 roku do lutego 
2018 roku oraz opłaty kon cowej w wyśokoś ci 38.130,00 PLN brutto płatnej w dniu 15 
lutego 2018 roku.  
 
s) zawarcie porozumienia z Simbesco Polska  
W dniu 3 śierpnia 2017 r. Spo łka zawarła porozumienie z Simbeśco Polśka Sp. z o.o. z 
śiedzibą w Janinie („Simbeśco”), śtanowiące ośtateczne rozliczenie między Stronami w 
związku z wśpo łpracą przy projekcie budowy fabryki frakcjonowania ośocza.  
Porozumienie zamyka wśzelkie otwarte kweśtie związane z projektem frakcjonowania 
ośocza, wyjaś nia śytuację prawną śtron Umowy i umoz liwia zbycie nieoperacyjnej 
nieruchomoś ci w Mielcu leaśingowanej przez Emitenta.  
Simbeśco był dośtawcą urządzen  i inśtalacji, oraz wykonawcą robo t budowlano-
montaz owych w zakreśie linii technologicznej do wytwarzania czynnika Von Willebranda, 
a takz e infraśtruktury pomocniczej oraz wypośaz enia powierzchni magazynowej, 
przeznaczonych do wykorzyśtania w fabryce frakcjonowania ośocza w Mielcu, na 
podśtawie umowy zawartej pomiędzy śtronami w dniu 8 paz dziernika 2015 roku 
(„Umowa”).  
W ramach wykonania Umowy Simbeśco:  

• dośtarczyło Spółce śpecjaliśtyczne urządzenia przeznaczone do wykorzyśtania w 

fabryce frakcjonowania ośocza („Urządzenia”),  

• wykonało (przy pomocy podwykonawcy) projekt koncepcyjny w zakreśie 

technologii i inśtalacji śanitarnych („Projekt Koncepcyjny”),  

• wykonało (przy pomocy podwykonawcy) konśtrukcję śtalową – pomost wsporczy 

wewnętrzny dla podwieśzenia inśtalacji oraz śufitu pomieśzczeń czyśtych w 

fabryce frakcjonowania ośocza w Mielcu („Prace Budowlane”).  

Z tytułu dośtaw Urządzen  Simbeśco otrzymał zapłatę ze śtrony Spo łki w wyśokoś ci 
4.065.040 PLN netto oraz 934.959,20 PLN z tytułu podatku VAT. Strony uzgodniły, z e do 
czaśu ukon czenia budowy fabryki / zakładu frakcjonowania ośocza w Mielcu Urządzenia 
będą przechowywane przez Simbeśco.  
W po z niejśzym czaśie, Simbeśco śprzedał Urządzenia na rzecz podmiotu trzeciego bez 
wcześ niejśzego uzgodnienia ze Spo łką.  
Spo łka dokonała (na podśtawie protokołu) odbioru Projektu Koncepcyjnego. Projekt ten 
zośtał wykonany przez podwykonawcę Simbeśco - TSE Polśka śp. z o.o. śp.k. z śiedzibą w 
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Gdan śku. Do chwili obecnej Simbeśco nie wyśtawiło faktury VAT z tytułu wykonania 
Projektu Koncepcyjnego, a Spo łka nie dokonała na rzecz Simbeśco płatnoś ci 
wynagrodzenia za ten projekt.  
W I kwartale 2016 roku, Spo łka dokonała śkutecznego odśtąpienia od Umowy na śkutek 
oś wiadczenia z dnia 24 marca 2016 r.  
Do chwili obecnej Prace Budowlane nie zośtały odebrane przez Spo łkę, a Simbeśco nie 
wyśtawiło faktury VAT w związku z wykonaniem tych prac.  
Iśtotne pośtanowienia zawarte w Porozumieniu:  

• w związku ze śprzedażą urządzeń bez wcześniejśzego uzgodnienia, Simbeśco jeśt 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 4.999.959,20 PLN tytułem zwrotu 

pełnej kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Spółkę na rzecz Simbeśco z tytułu 

dośtawy Urządzeń, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia,  

• śtrony uzgadniają, że łączna kwota rośzczeń przyśługujących Simbeśco od Spółki 

z tytułu wykonania Projektu Koncepcyjnego oraz Prac Budowlanych wynośi 

4.741.161,61 PLN brutto, w tym 1.051.166,61 PLN brutto w zakresie Projektu 

Koncepcyjnego oraz 3.690.000 PLN brutto w zakresie Prac Budowlanych  

Strony śą uprawnione dokonac  rozliczen  z tytułu niniejśzego Porozumienia w drodze 
potrącenia wzajemnych rośzczen . Strony w zawartym Porozumieniu zrzekają śię 
wśzelkich dalśzych rośzczen . Porozumienie śtanowi tym śamym ośtateczne rozliczenie 
pomiędzy śtronami Umowy oraz wyjaś nia śytuację prawną Stron. 
 
t) Porozumienia z PKO Leasing SA 
W dniu 21 śierpnia 2017r. zawarte zośtały porozumienia reśtrukturyzacyjne z PKO 
Leaśing SA z śiedzibą w Łodzi (poprzednio: Bankowy Leaśing Sp. z o.o.; dalej: "PKO")  
Porozumienia reśtrukturyzacyjne dotyczą Umowy Leaśingu Operacyjnego i Umowy 
Dzierz awy nr N/LU/2009/06/0003 z dnia 12.06.2009r., kto rej przedmiotem śą 
nieruchomoś ci połoz one w Mielcu przy ul. Wojśka Polśkiego, objęte KW nr 
TB1M/00044302/2 oraz Umowy Leaśingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 z dnia 
12.06.2009r., kto rej przedmiotem śą ruchomoś ci – wypośaz enie ww. nieruchomoś ci w 
Mielcu, w pośtaci śyśtemu ultrafiltracji cieczy firmy Millpore (śztuk 8) oraz śterylizator 
parowy (śztuk 2).  
Celem zawarcia Porozumien  reśtrukturyzacyjnych jeśt prześunięcie terminu płatnoś ci w 
zakreśie płatnoś ci depozytowych oraz zawieśzenie śpłaty rat depozytowych za okreś 4 
mieśięcy, tj. od śierpnia 2017 roku do liśtopada 2017 roku z jednocześną obśługą rat 
kapitałowych i obśługą nalez nego oprocentowania. 
Z tytułu Umowy Leaśingu Operacyjnego i Umowy Dzierz awy nr N/LU/2009/06/0003 
zgodnie z terminarzem opłat dotyczącym leaśingu Emitent zobowiązany jeśt do zapłaty 
comieśięcznych ro wnych rat w wyśokoś ci 188.102,14 PLN brutto płatnych do 15 dnia 
kaz dego mieśiąca z terminem ośtatniej raty przypadającej na dzien  15 lutego 2020 roku, 
przy czym w mieśiącach od śierpnia 2017 roku do liśtopada 2017 roku wyśokoś c  raty 
wynośi 87.453,09 PLN brutto oraz do zapłaty kwoty wykupu nieruchomoś ci w wyśokoś ci 
7.683.564,00 PLN brutto płatnej do dnia 15 lutego 2020 r. Zgodnie zaś  z terminarzem 
opłat dotyczącym dzierz awy Emitent zobowiązany jeśt do zapłaty comieśięcznych 
ro wnych rat w wyśokoś ci 2.840,00 PLN brutto płatnych do 15 dnia kaz dego mieśiąca, z 
terminem ośtatniej raty przypadającej na dzien  15 lutego 2020 roku. 
Z tytułu Umowy Leaśingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 zgodnie z terminarzem 
opłat dotyczącym leaśingu Emitent zobowiązany jeśt do zapłaty comieśięcznych rat 
płatnych do 15 dnia kaz dego mieśiąca, w wyśokoś ci 244.869,51 PLN brutto w mieśiącu 
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śierpniu 2017 roku, 18.322,63 PLN brutto w mieśiącach od wrześ nia 2017 roku do 
liśtopada 2017 roku; 261.041,61 PLN brutto w mieśiącach od grudnia 2017 roku do lutego 
2018 roku oraz opłaty kon cowej w wyśokoś ci 38.130,00 PLN brutto płatnej w dniu 15 
lutego 2018 roku. 
 
u) aneksy do umów kredytowych z Bankiem Millennium SA 
W dniu 15 wrześ nia 2017 roku podpiśane zośtały anekśy do umo w z Bankiem Millennium 
S.A. (Bank): 
- Anekś nr 4 do Porozumienia nr 9450/16/DNG z dnia 08.04.2016 r. zmieniający warunki 
śpłaty zobowiązania Spo łki z tytułu wypłaconej przez Bank akredytywy w ten śpośo b, z e 
śpłata kwoty 3.582.133,80 PLN zapadająca w dniu 15 wrześ nia 2017 r. zośtała rozłoz ona 
na dwie raty:  

• do dnia 10.10.2017 r. śpłata kwoty 1.888.050,00 PLN (śłownie: jeden milion 

ośiemśet ośiemdzieśiąt ośiem tyśięcy pięćdzieśiąt złotych 00/100). 

• do dnia 28.12.2017 r. śpłata kwoty 1.694.083,80 PLN (śłownie: jeden milion 

śześćśet dziewięćdzieśiąt cztery tyśiące ośiemdzieśiąt trzy złote 80/100). 

S rodki na śpłatę pierwśzej raty pochodzic  będą ze śprzedaz y działki zlokalizowanej w 
Lublinie przy ulicy Obron co w Pokoju, kto ra nie jeśt wykorzyśtywana przez Spo łkę do 
działalnoś ci operacyjnej. Spo łka pośiada wiąz ącą ofertę nabycia tej nieruchomoś ci waz ną 
do dnia 10.10.2017 roku. 
- Anekś nr A8/7688/14/400/04 do Umowy o Kredyt w Rachunku Biez ącym NR 
7688/14/400/04 z dnia 11.09.2014r. zmieniający warunki śpłaty zobowiązania z tytułu 
tej umowy w ten śpośo b, z e okreś finanśowania z 22.10.2017 roku zośtał wydłuz ony do 
31.12.2017 roku. 
- Anekś nr 7 do Umowy Faktoringowej nr 2928 z dnia 11 wrześ nia 2014 roku zmieniający 
termin wygaś nięcia Limitu z 10.10.2017 roku na 10.10.2018 rok. 
Bank wyraził zgodę na obniz enie do poziomu 16.000.000,00 PLN (śłownie: śześnaś cie 
miliono w złotych) kwoty wpiśu w pośtaci hipoteki łącznej na nieruchomoś ciach Spo łki 
zlokalizowanych przy ul. Uniwerśyteckiej i ul. Gło wnej, zabezpieczającego wierzytelnoś ci 
Banku pod warunkiem dokonania śpłaty częś ci zobowiązania z tytułu akredytywy w 
wyśokoś ci 1.888.050,00 PLN zł do dnia 10.10.2017r. zgodnie z Anekśem nr 4 do 
Porozumienia nr 9450/16/DNG z dnia 08.04.2016 r. opiśanym wyz ej. 
Pozośtałe warunki Umo w nie uległy zmianom. 
 
v) Porozumienie z PKO Leasing SA w przedmiocie rozwiązania umów leasingu 
W dniu 15 wrześ nia 2017 r. Emitent podpiśał ze Spo łką PKO Leaśing SA z śiedzibą w Łodzi 
(„PKO Leaśing”) porozumienie, na mocy kto rego rozwiązaniu uległa Umowa Leaśingu 
Operacyjnego i Umowa Dzierz awy nr N/LU/2009/06/0003 z dnia 12.06.2009r. („Umowa 
Leaśingu Nieruchomoś ci”, „Umowa Dzierz awy”), kto rej przedmiotem były nieruchomoś ci 
połoz one w Mielcu przy ul. Wojśka Polśkiego 3, objęte KW nr TB1M/00044302/2 
(„Nieruchomoś c ”). Na podśtawie Umowy Leaśingu Nieruchomoś ci PKO Leaśing oddał do 
uz ywania i pobierania poz ytko w pośadowionych na Nieruchomoś ci budynko w i budowli 
śtanowiących odrębne nieruchomoś ci, zaś  przedmiot Umowy Dzierz awy śtanowiło 
oddanie przez PKO Leaśing prawa uz ytkowania wieczyśtego Nieruchomoś ci w dzierz awę 
Emitentowi. 
W dniu, 15 wrześ nia 2017 r. Emitent podpiśał takz e z PKO Leaśing porozumienie w 
przedmiocie rozwiązania Umowy Leaśingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 z dnia 
12.06.2009r. („Umowa Leaśingu Ruchomoś ci”), kto rej przedmiotem śą ruchomoś ci – 
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wypośaz enie ww. Nieruchomoś ci w Mielcu, w pośtaci śyśtemu ultrafiltracji cieczy firmy 
Millpore (śztuk 8) oraz śterylizatoro w parowych (śztuk 2). 
Rozwiązanie Umowy Leaśingu Nieruchomoś ci i Umowy Dzierz awy oraz Umowy Leaśingu 
Ruchomoś ci pozwoliło na zawarcie w dniu 15 wrześ nia 2017 r. przez PKO Leaśing 
Warunkowej Umowy Sprzedaz y Nieruchomoś ci w Mielcu („Warunkowa Umowa 
Sprzedaz y”) z podmiotem wśkazanym przez Emitenta – Spo łkę SO SPV 114 śpo łka z 
ograniczoną odpowiedzialnoś cią z śiedzibą w Warśzawie („SO SPV 114”). Warunkowa 
Umowa Sprzedaz y zośtała zawarta pod warunkiem, z e Agencja Rozwoju Przemyśłu S.A. z 
śiedzibą w Warśzawie, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „EURO-PARK” 
Mielec nie wykona w przepiśanym jednomieśięcznym terminie prawa pierwokupu, jakie 
przyśługuje jej na podśtawie art. 8 uśtawy z dnia 20 paz dziernika 1994 roku o śpecjalnych 
śtrefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123 poz. 600 ze zm.). 
Rozliczenie Umowy Leaśingu Nieruchomoś ci i Umowy Dzierz awy oraz Umowy Leaśingu 
Ruchomoś ci zośtało powiązane z ceną śprzedaz y Nieruchomoś ci jaką uzyśka PKO Leaśing 
od SO SPV 114. Cena śprzedaz y zośtanie zaliczona na poczet pozośtałych do śpłaty 
zobowiązan  Emitenta na rzecz PKO Leaśing z tytułu Umowy Leaśingu Nieruchomoś ci i 
Umowy Dzierz awy oraz Umowy Leaśingu Ruchomoś ci a takz e opłat dodatkowych 
związanych z przedterminowym rozwiązaniem tych umo w. 
Pozośtała z rozliczenia Umowy Leaśingu Nieruchomoś ci i Umowy Dzierz awy oraz Umowy 
Leaśingu Ruchomoś ci nadwyz ka ceny śprzedaz y w wyśokoś ci 1 367 695,33 zł. (jeden 
milion trzyśta śześ c dzieśiąt śiedem tyśięcy śześ c śet dziewięc dzieśiąt pięc  złotych i 
33/100) oraz kwota 263 300,00 zł. (dwieś cie śześ c dzieśiąt trzy tyśiące trzyśta złotych i 
00/100) wraz z aktualnym podatkiem VAT, łącznie w wyśokoś ci 323.859,00 zł (trzyśta 
dwadzieś cia trzy tyśiące ośiemśet pięc dzieśiąt dziewięc  złotych i 00/100) z tytułu zwrotu 
ponieśionych nakłado w inweśtycyjnych na Nieruchomoś ci przez Biomed-Lublin, zośtaną 
niezwłocznie po wpłynięciu ceny śprzedaz y przekazane przez PKO Leaśing do PKO BP SA 
z śiedzibą w Warśzawie, tytułem śpłaty Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego z dnia 14 
lipca 2015 roku z po z n. zmianami. 
W wyniku przeprowadzonych tranśakcji, Emitent prześtaje byc  leaśingobiorcą i 
dzierz awcą Nieruchomoś ci, a w związku z tym: 
a) zmniejśzona zośtanie wartoś c  zobowiązan  finanśowych Spo łki o kwotę ok. 12,1 mln zł 
b) zmniejśzona zośtanie wartoś c  zabezpieczen  uśtanowionych na majątku Spo łki: 
- wykreś lony zośtanie wpiś hipoteczny o wartoś ci 12,5 mln zł obciąz ający nieruchomoś c  
połoz oną w Lublinie przy ul Uniwerśyteckiej 10 śtanowiący zabezpieczenie 
wierzytelnoś ci PKO Leaśing S.A.  
- z rejeśtru zaśtawo w wykreś lone zośtaną zaśtawy śtanowiące zabezpieczenie 
wierzytelnoś ci PKO BP S.A. uśtanowione na maśzynach i urządzeniach o wartoś ci ok. 7,1 
mln zł 
c) wygenerowana zośtanie nadwyz ka ś rodko w pienięz nych w kwocie ok. 1,5 mln zł, 
d) zmniejśzone zośtaną kośzty operacyjne i finanśowe Spo łki o ok. 2 mln zł w śkali roku. 
Sfinalizowanie tranśakcji było kluczowe dla zakon czenia negocjacji z wierzycielami Spo łki 
w śprawie wydłuz enia harmonogramu śpłaty zobowiązan  zapadających we wrześ niu 
2017 roku. 
 
w) Porozumienie z PARP 
W dniu, 21 wrześ nia 2017 r. Emitent podpiśał z Polśką Agencją Rozwoju 
Przedśiębiorczoś ci w Warśzawie („PARP”) porozumienie w przedmiocie odroczenia i 
rozłoz enia na trzy raty płatnoś ci wynikającej z układu przyjętego przez Zgromadzenie 
Wierzycieli w ramach pośtępowania reśtrukturyzacyjnego Emitenta („Układ”).  
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Zgodnie z pośtanowieniami Porozumienia śpłata wynikającej z Układu wierzytelnoś ci 
przyśługującej PARP w łącznej kwocie 30 793 278,63 PLN (dalej: „Wierzytelnoś c  
układowa”), zośtała rozłoz ona na trzy raty płatne w naśtępujących terminach: 
• do dnia 29.12.2017 r. – śpłata kwoty (dalej: „I rata układowa”), na kto rą śkładają śię: 
a. 1/3 częś ci wierzytelnoś ci gło wnej – 9 752 234,02 PLN oraz 
b. odśetki naliczone od dnia wymagalnoś ci wierzytelnoś ci gło wnej do dnia otwarcia 

pośtępowania reśtrukturyzacyjnego (tj. do 29.01.2016 r.) – 1 536 576,58 PLN, 
c. odśetki za okreś od dnia 22.09.2017 r. do dnia śpłaty I raty układowej naliczane od 

całej Wierzytelnoś ci układowej według śtopy ro wnej śumie śtopy WIBOR 6M 
opublikowanej w ośtatnim dniu roboczym poprzedzającym dzien  płatnoś ci odśetek 
kapitałowych i marz y odśetkowej w wyśokoś ci 3 p.p. w śtośunku rocznym. 

• do dnia 22.09.2018 r. – śpłata kwoty w wyśokoś ci 9 752 234,02 PLN, śtanowiąca 1/3 
częś ci wierzytelnoś ci gło wnej (dalej: „II rata układowa”) 

• do dnia 22.09.2019 r. – śpłata kwoty w wyśokoś ci 9 752 234,01 PLN, śtanowiąca 1/3 
częś ci wierzytelnoś ci gło wnej (dalej: „III rata układowa”) 

Dodatkowo, od nieśpłaconej kwoty wierzytelnoś ci gło wnej w okreśie od dnia 
naśtępującego po śpłacie I raty układowej do dnia śpłaty III raty układowej PARP 
przyśługiwac  będą odśetki kapitałowe (tj. od nieśpłaconego kapitału). Odśetki te 
naliczane będą według śtopy ro wnej śumie śtopy WIBOR 6M opublikowanej w ośtatnim 
dniu roboczym poprzedzającym dzien  płatnoś ci odśetek kapitałowych i marz y 
odśetkowej w wyśokoś ci 3 p.p. w śtośunku rocznym i płatne będą na koniec kaz dego 
mieśiąca kalendarzowego. 
Porozumienie zośtało zawarte z zaśtrzez eniem terminowego wykonania przez Emitenta 
okreś lonych czynnoś ci („kowenanty”) oraz uśtanowienia wymaganych zabezpieczen . 
Do kowenanto w nalez ą m.in czynnoś ci, kto re zmierzac  będą do uśtanowienia na rzecz 
PARP hipoteki do kwoty 33.000.000 PLN na nieruchomoś ci Biomed-Lublin , znajdującej 
śię w Lublinie, ul. Gło wna 34 C, D, E, opiśanej w kśiędze wieczyśtej nr LU1I/00108745/9, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Zacho d w Lublinie X Wydział Kśiąg Wieczyśtych 
(„Nieruchomoś c ”), poprzez wpiś PARP na drugim miejścu hipotecznym – do dnia 31 
paz dziernika 2017 r., przy jednocześnym zmniejśzeniu śumy hipoteki z 46 155 000 PLN 
do 24 500 000 PLN wpiśanej na rzecz wierzyciela hipotecznego Millennium Bank SA z 
śiedzibą w Warśzawie („Bank”) aktualnie wpiśanego na pierwśzym miejścu hipotecznym 
Nieruchomoś ci, a naśtępnie do dnia 15 grudnia 2017 r. wykreś lenie hipoteki uśtanowionej 
na rzecz Banku na Nieruchomoś ci i prześunięcie PARP z drugiego miejśca hipotecznego 
na pierwśze miejśce hipoteczne. 
Za kowenant uznano ro wniez  zawarcie przez Biomed-Lublin umowy śprzedaz y marki 
paraśolowej produktu leczniczego Lakcid z inweśtorem branz owym – do dnia 20 grudnia 
2017 r., chyba z e do tego dnia Emitent dokona śpłaty I raty układowej. 
Jako zabezpieczenie – poza uśtanowieniem Hipoteki na Nieruchomoś ci na rzecz PARP, 
Biomed-Lublin przelał na PARP wierzytelnoś c  przyśzłą z tytułu ceny śprzedaz y marki 
paraśolowej Lakcid, do wyśokoś ci wymagalnego zadłuz enia z tytułu I raty układowej.– w 
terminie do dnia 20 grudnia 2017 r., chyba z e do tego dnia Biomed-Lublin dokona śpłaty 
I raty układowej. 
Dodatkowo, Biomed-Lublin zobowiązał śię, z e złoz y w PARP - w terminie do dnia 30 
wrześ nia 2017 r. – oś wiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu śię egzekucji w 
trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodekśu pośtępowania cywilnego w zakreśie obowiązku zapłaty 
Wierzytelnoś ci układowej wraz ze wśzyśtkimi nalez noś ciami ubocznymi, naliczonymi 
zgodnie z pośtanowieniami niniejśzego Porozumienia, w terminach wśkazanych w tym 
Porozumieniu, do makśymalnej kwoty w wyśokoś ci 33 000 000 PLN. 
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Strony pośtanowiły, z e uchybienie terminom płatnoś ci okreś lonym w Porozumieniu lub 
jakiemukolwiek kowenantowi uprawniac  będzie PARP do jednośtronnego rozwiązania 
Porozumienia i pośtawienia w śtan wymagalnoś ci nieśpłaconej częś ci Wierzytelnoś ci 
układowej wraz z wśzelkimi naliczonymi nalez noś ciami ubocznymi, a takz e do 
śkorzyśtania z zabezpieczen  okreś lonych uśtanowionych na rzecz PARP, chyba z e przed 
złoz eniem przez PARP oś wiadczenia o rozwiązaniu porozumienia lub w ciągu 14 dni od 
terminu naruśzenia, śtan faktyczny śtanowiący podśtawę do złoz enia tego oś wiadczenia 
prześtanie trwac , o czym Biomed-Lublin niezwłocznie powiadomi PARP. 
 
x) zawarcie umowy objęcia akcji serii I 
W dniu 21 wrześ nia 2018 r. dośzło do zawarcia Umowy Objęcia Akcji („Umowa”) 
pomiędzy Biomed-Lublin a Panem Marcinem Piro giem. 
W ramach Umowy Pan Marcin Piro g obejmuje 1 000 000 (jeden milion) nowych akcji 
zwykłych na okaziciela śerii I w kapitale zakładowym Biomed-Lublin o wartoś ci 
nominalnej 0,10 zł (dzieśięc  grośzy) kaz da akcja, po cenie emiśyjnej ro wnej 1,07 zł (jeden 
złoty śiedem grośzy) za jedną Akcję Biomed-Lublin, w zamian za wkład pienięz ny w 
kwocie 1.070.000,00zł (jeden milion śiedemdzieśiąt tyśięcy złotych).  
Pozośtałe Akcje w iloś ci 1 000 000 (jeden milion) zośtały objęte na podśtawie odrębnej 
umowy, zawartej do dnia 20 lipca 2017 r., o czym Emitent informował w raporcie 
biez ącym numer 42/2017  
Realizacja umowy oznacza dokapitalizowanie Spo łki odpowiadające jej biez ącym 
potrzebom goto wkowym i śtanowi wkład w jej rozwo j. Dodatkowe ś rodki zośtaną 
wykorzyśtane do realizacji działan  reśtrukturyzacyjnych i rozwojowych. 
 
y) zawarcie przedwstępnych umów objęcia akcji 
W dniu 20 paz dziernika 2017 roku zośtały podpiśane przedwśtępne umowy objęcia akcji 
z dwoma inweśtorami. 
Na mocy przedwśtępnych umo w objęcia akcji Emitent, po podjęciu uchwały przez Zarząd 
Spo łki w śprawie podwyz śzenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i 
pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, zobowiązał śię złoz yc  inweśtorom 
ofertę objęcia 3.600.000 akcji nowej emiśji po cenie emiśyjnej wynośzącej 1,07 zł za jedną 
akcję tj. łącznie nie więcej niz  3.852.000,00 złotych za wśzyśtkie akcje, kto re zośtaną 
zaoferowane inweśtorom w terminie do 30 liśtopada 2017 roku.  
Inweśtorzy po otrzymaniu ofert Spo łki zobowiązali śię je przyjąc  i objąc  Akcje w terminie 
do 31 grudnia 2017 roku. Wpłata na Akcje zośtanie dokonana przez Inweśtoro w w 
terminie do 31 marca 2018 r. 
W celu zabezpieczenia wykonania Umowy, Inweśtorzy udzielili Spo łce nieodwołalnego 
pełnomocnictwa do zawarcia umowy objęcia Akcji. Inweśtorzy zobowiązali śię ponadto, 
z e jednocześ nie z zawarciem umowy objęcia akcji poddadzą śię egzekucji w formie aktu 
notarialnego co do wpłaty wkładu pienięz nego na pokrycie Akcji. Inweśtorzy udzielili 
Spo łce nieodwołalnego pełnomocnictwa do złoz enia oś wiadczenia o poddaniu śię 
egzekucji w formie aktu notarialnego co do wpłaty wkładu pienięz nego.  
Jez eli inweśtorzy nie przyjmą oferty Spo łki objęcia akcji oraz nie wniośą pełnego wkładu 
pienięz nego na pokrycie ceny emiśyjnej w terminie okreś lonym w przedwśtępnej umowie 
objęcia akcji, Spo łce będzie przyśługiwac  kara umowna odpowiadająca wyśokoś ci 3 % 
łącznej ceny emiśyjnej akcji okreś lonej w danej przedwśtępnej umowie objęcia akcji. 
Ponadto Spo łka będzie mogła według śwego wyboru dochodzic  wykonania Umowy albo 
odśtąpic  od niniejśzej Umowy w okreśie jednego mieśiąca po złoz eniu przez nią oferty 
objęcia akcji. 
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Spo łka zobowiązała śię do podjęcia niezbędnych kroko w w celu dematerializacji akcji w 
śyśtemie KDPW oraz do dopuśzczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartoś ciowych w Warśzawie S.A., przy czym w 
terminie do dnia 15 lipca 2018 roku Emitent ma przygotowac  poprawny i kompletny 
prośpekt emiśyjny i złoz yc  wniośek o jego zatwierdzenie do Komiśji Nadzoru 
Finanśowego. 
 
z) zawarcie przedwstępnych umów objęcia akcji 
W dniu 23 paz dziernika 2017 roku zośtały podpiśane przedwśtępne umowy objęcia akcji 
z pięcioma inweśtorami. 
Na mocy przedwśtępnych umo w objęcia akcji Emitent, po podjęciu uchwały przez Zarząd 
Spo łki w śprawie podwyz śzenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i 
pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej zobowiązał śię złoz yc  inweśtorom 
ofertę objęcia 1.850.000 akcji nowej emiśji po cenie emiśyjnej wynośzącej 1,07 zł za jedną 
akcję tj. łącznie nie więcej niz  1.979.500 złotych za wśzyśtkie akcje, kto re zośtaną 
zaoferowane inweśtorom w terminie do 26 paz dziernika 2017 r.  
Inweśtorzy po otrzymaniu oferty Spo łki zobowiązali śię ją przyjąc  i objąc  akcje oraz 
pokryc  je w całoś ci wkładem pienięz nym w terminie do 15 liśtopada 2017 r. 
Jez eli inweśtorzy nie przyjmą oferty Spo łki objęcia akcji oraz nie wniośą pełnego wkładu 
pienięz nego na pokrycie ceny emiśyjnej w terminie do 15 liśtopada 2017 r., na warunkach 
okreś lonych w niniejśzej Umowie, Spo łce będzie przyśługiwac  kara umowna 
odpowiadająca 20% łącznej ceny emiśyjnej nabycia akcji okreś lonej w danej 
przedwśtępnej umowie objęcia akcji. Ponadto Spo łka będzie mogła według śwego wyboru 
dochodzic  wykonania Umowy albo odśtąpic  od niniejśzej Umowy w okreśie jednego 
mieśiąca po złoz eniu przez nią Subśkrybentowi oferty objęcia Akcji.  
Spo łka zobowiązała śię do podjęcia niezbędnych kroko w w celu dematerializacji akcji w 
śyśtemie KDPW oraz do dopuśzczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartoś ciowych w Warśzawie S.A., przy czym w 
terminie do dnia 31 śtycznia 2018 roku Emitent ma przygotowac  poprawny i kompletny 
prośpekt emiśyjny i złoz yc  wniośek o jego zatwierdzenie do Komiśji Nadzoru 
Finanśowego. 
Emitent przewiduje, z e akcje opiśane w pkt 3 niniejśzego raportu biez ącego zośtaną 
wyemitowane w ramach odrębnej śerii. 
 
za) umowa przedwstępna objęcia akcji 
W dniu 25 paz dziernika 2017 roku zośtała podpiśana przedwśtępna umowa objęcia akcji 
z inweśtorem. 
Na mocy przedwśtępnej umowy objęcia akcji Emitent, po podjęciu uchwały przez Zarząd 
Spo łki w śprawie podwyz śzenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i 
pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej zobowiązał śię złoz yc  inweśtorowi 
ofertę objęcia 1.900.000 akcji nowej emiśji po cenie emiśyjnej wynośzącej 1,07 zł za jedną 
akcję tj. łącznie nie więcej niz  2.033.000,00 złotych za wśzyśtkie akcje, kto re zośtaną 
zaoferowane inweśtorowi w terminie do 26 paz dziernika 2017 r.  
Inweśtor po otrzymaniu oferty Spo łki zobowiązali śię ją przyjąc  i objąc  akcje oraz pokryc  
je w całoś ci wkładem pienięz nym w terminie do 31 paz dziernika 2017 r. 
Spo łka zobowiązała śię do podjęcia niezbędnych kroko w w celu dematerializacji akcji w 
śyśtemie KDPW oraz do wprowadzenia – do dnia 23 grudnia 2017 r. – akcji do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartoś ciowych w Warśzawie 
S.A. 
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W przypadku gdy akcje nie zośtaną dopuśzczone do obrotu na rynku regulowanym w 
terminie do dnia 23 grudnia 2017 r. inweśtor będzie uprawniony do realizacji opcji 
nabycia 1.305.000 zdematerializowanych akcji Spo łki w zamian za nowo wyemitowane 
akcje od podmiotu trzeciego na warunkach okreś lonych w odrębnej umowie zawartej 
między inweśtorem a podmiotem trzecim. 
 
zb) Zawarcie umowy objęcia akcji serii N 
W dniu 31 paz dziernika 2017 r. podpiśana zośtała Umowa Objęcia Akcji („Umowa”) 
pomiędzy Spo łką a inweśtorem. 
Podpiśanie Umowy śtanowi realizację pośtanowien  umowy przedwśtępnej objęcia akcji 
zawartej w dniu 25 paz dziernika 2017 r. z inweśtorem przez Emitenta, W ramach Umowy 
inweśtor obejmuje 1 900 000 (jeden milion dziewięc śet tyśięcy) nowych akcji zwykłych 
na okaziciela śerii N w kapitale zakładowym Emitenta o wartoś ci nominalnej 0,10 zł 
(dzieśięc  grośzy) kaz da akcja, po cenie emiśyjnej ro wnej 1,07 zł (jeden złoty śiedem 
grośzy) za jedną akcję Spo łki, w zamian za wkład pienięz ny w kwocie 2.033.000,00zł (dwa 
miliony trzydzieś ci trzy tyśiące złotych). Wkład pienięz ny na pokrycie akcji ma zośtac  
wnieśiony do dnia 31 paz dziernika 2017 r. 
Spo łka zobowiązała śię do podjęcia niezbędnych kroko w w celu dematerializacji akcji w 
śyśtemie KDPW oraz do wprowadzenia – do dnia 23 grudnia 2017 r. – akcji do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartoś ciowych w Warśzawie 
S.A. 
W przypadku gdy akcje nie zośtaną dopuśzczone do obrotu na rynku regulowanym w 
terminie do dnia 23 grudnia 2017 r. inweśtor będzie uprawniony do realizacji opcji 
nabycia 1.305.000 zdematerializowanych akcji Spo łki w zamian za nowo wyemitowane 
akcje od podmiotu trzeciego na warunkach okreś lonych w odrębnej umowie zawartej 
między inweśtorem a podmiotem trzecim. 
Realizacja umowy oznacza dokapitalizowanie Spo łki odpowiadające jej biez ącym 
potrzebom goto wkowym i śtanowi wkład w jej rozwo j. Dodatkowe ś rodki zośtaną 
wykorzyśtane do realizacji działan  inweśtycyjnych. 
 
zc) Zawarcie umów dotyczących zbycia 100% praw do produktu i do marki 
parasolowej produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L 
Emitent zawarł umowy dotyczące zbycia 100% praw do produktu i do marki paraśolowej 
produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L na rzecz podmioto w 
wchodzących w śkład grupy kapitałowej Spo łki Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” 
S.A. z śiedzibą w Starogardzie Gdan śkim w rozumieniu uśtawy o rachunkowoś ci (tj. 
Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. będący podmiotem dominującym oraz Swiśś 
Pharma International AG z śiedzibą w Zurichu, Szwajcarii będący podmiotem zalez nym, 
dalej zwane odpowiednio „Polpharma” i „SPI” oraz łącznie „Grupa Polpharma”), za łączną 
cenę 17.000.000 zł netto („Tranśakcja”). 
Tranśakcja obejmuje m.in.:  
•  śprzedaz  rejeśtro w wśzyśtkich warianto w marki Lakcid, Lakcid Forte i Lakcid L 

(„Produkt”) – obejmujące wśzyśtkie SKUś marki paraśolowej Lakcid (tranśfer praw i 
obowiązko w podmiotu odpowiedzialnego ze Spo łki na Grupę Polpharma), 

•  śprzedaz  pełnej dokumentacji rejeśtracyjnej wśzyśtkich warianto w Produktu, 
• śprzedaz  praw do znako w towarowych śłowno-graficznych, 
• śprzedaz  wśzelkich praw właśnoś ci intelektualnej związanych z Produktem i jego 

wytwarzaniem, 
• dośtawy Produktu do Polpharma po wynegocjowanej cenie w umo wionym okreśie 
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dośtaw, 
• tranśfer wytwarzania formy gotowej, 
• tranśfer produkcji śubśtancji czynnej do wraz z prawem do jej wytwarzania i właśnoś ci 

śzczepo w bakteryjnych za nim śtojących. 
W ramach Tranśakcji przez co najmniej 5 lat Emitent ma zapewnione prawo do produkcji 
Produkto w w ramach kontraktowego wytwarzania na rzecz Polpharmy w zamian za 
uzgodnione wynagrodzenie. 
Ponadto, Emitent uzyśkał licencję na wytwarzanie Produktu na terytorium Polśki w celu 
realizacji zobowiązan  kontraktowego wytwo rcy na rzecz Grupy Polpharma a jednocześ nie 
uzyśkał licencję do korzyśtania z praw związanych z Produktem w zakreśie niezbędnym 
do wytwarzania API lub form gotowych Produktu celem ich oferowania na rynkach nie 
będących przedmiotem zaintereśowania Grupy Polpharma. 
 
W ramach Tranśakcji zawarte zośtały naśtępujące umowy: 
• umowa śprzedaz y śkładniko w majątkowych, 
• umowa śprzedaz y dokumentacji rejeśtracyjnej, 
• umowa o przenieśienie praw i obowiązko w podmiotu odpowiedzialnego, 
• umowa śprzedaz y prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z 

międzynarodowej rejeśtracji znaku towarowego, 
• umowa na wytwarzanie i dośtawę, 
• umowa o wśpo łpracę w zakreśie dyśtrybucji, 
kto re zośtały opiśane poniz ej. 
Umowa śprzedaz y śkładniko w majątkowych zawarta w dniu 31 paz dziernika 2017 r. 

pomiędzy Emitentem a Swiśś Pharma International AG z śiedzibą w Zurychu (SPI) 
Przedmiotem umowy jeśt śprzedaz  naśtępujących śkładniko w majątkowych dotyczących 

produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L: 
• właśnoś c  Intelektualna, w tym w śzczego lnoś ci: (i) Patenty, (ii) Know – How, oraz (iii) 

autorśkie prawa majątkowe do utworo w, w tym w śzczego lnoś ci autorśkie prawa 
majątkowe do opakowan  oraz śtron internetowych, 

• informacje poufne, 
• domeny internetowe. 
W ramach umowy SPI udzieliło Emitentowi naśtępujących licencji: 
• na terytorium Polśki terminowej niewyłącznej i ograniczonej licencji, bez prawa do 

śublicencji, na korzyśtanie z: (i) Patento w, (ii) Know-How, (iii) Informacji poufnych, 
oraz (iv) marek dot. Produktu („Licencja na Polśkę”); z zaśtrzez eniem, z e Licencja na 
Polśkę w odnieśieniu do marek obejmuje wyłącznie czynnoś ci związane z 
wytwarzaniem Produkto w na rzecz podmiotu (podmioto w) z Grupy Polpharmy, 

• na terytorium całego ś wiata z wyłączeniem naśtępujących pan śtw: Polśka, Rośja, 
Kazachśtan, Armenia, Azerbejdz an, Białoruś , Eśtonia, Gruzja, Kirgiśtan, Mołdawia, 
Litwa, Łotwa, Tadz ykiśtan, Turkmeniśtan i Uzbekiśtan, terminowej niewyłącznej i 
ograniczonej licencji, z prawem do śublicencji, na korzyśtanie z (i) Patento w, oraz (ii) 
Informacji Poufnych („Licencja na Terytorium”). 

Licencja na Polśkę jeśt ograniczona i obejmuje wyłącznie prawo Emitenta do korzyśtania 
z: (i) Patento w, (ii) Know-How, oraz (iii) Informacji Poufnych w celu:  
• wytwarzania Produktu na terytorium Polśki – wyłącznie na zlecenie podmiotu 

(podmioto w) z Grupy Polpharmy w celu realizacji dośtaw Produktu na rzecz podmiotu 
(podmioto w) z Grupy Polpharmy; lub 

• wytwarzania produktu ekwiwalentnego do produktu na terytorium Polśki na rzecz 
podmioto w trzecich, kto re prowadzą działalnoś c  na terytorium objętym Licencją na 
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Terytorium – w celu dopuśzczania do obrotu, wprowadzania do obrotu, śprzedaz y, 
dyśtrybucji oraz reklamy produktu ekwiwalentnego wyłącznie na terytorium objętym 
Licencją na Terytorium. 

Licencje udzielone Umową śprzedaz y śkładniko w majątkowych śą odpłatne, a opłata 
licencyjna za ich udzielenie zośtała uwzględniona w wyśokoś ci ceny okreś lonej w tej 
umowie, tj. wyśokoś c  ceny za śprzedaz  śkładniko w majątkowych zośtała odpowiednio 
obniz ona o wyśokoś c  wśzyśtkich opłat licencyjnych nalez nych za udzielenie licencji.  
Licencje zośtały udzielone na okreś 5 (pięc ) lat („Okreś Podśtawowy”). Po upływie Okreśu 
Podśtawowego, Licencje bez koniecznoś ci śkładania jakichkolwiek oś wiadczen  w tym 
względzie przez Strony, zośtają przedłuz one na kolejny 2-letni (dwuletni) okreś 
obowiązywania („Okreś Kolejny”). Analogicznie po upływie pierwśzego Okreśu 
Kolejnego, Licencje bez koniecznoś ci śkładania jakichkolwiek oś wiadczen  przez Strony 
ulegac  będą przedłuz aniu na kolejne, naśtępujące po śobie 2-letnie (dwuletnie) Okreśy 
Kolejne. 
Umowa śprzedaz y dokumentacji rejeśtracyjnej zawarta w dniu 31 paz dziernika 2017 r. 
pomiędzy Emitentem a Zakładami Farmaceutycznymi „POLPHARMA” S.A. z śiedzibą w 
Starogardzie Gdan śkim (Polpharma) 
Przedmiotem umowy jeśt śprzedaz  dokumentacji rejeśtracyjnej dotyczącej produktu 
leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L, obejmującej dokumentację będącą 
podśtawą wydania pozwolen  na dopuśzczenie do obrotu ww. produkto w wraz ze 
wśzyśtkimi zatwierdzonymi przez Urząd Rejeśtracji Produkto w Leczniczych, Wyrobo w 
Medycznych i Produkto w Biobo jczych zmianami porejeśtracyjnymi.  
W ramach umowy Polpharma udzieliło Emitentowi naśtępujących licencji: 
• na terytorium Polśki terminowej niewyłącznej i ograniczonej licencji, bez prawa do 

śublicencji, na korzyśtanie z: (i) Patento w, (ii) Know-How, (iii) Informacji poufnych, 
oraz (iv) marek dot. Produktu („Licencja na Polśkę”); z zaśtrzez eniem, z e Licencja na 
Polśkę w odnieśieniu do marek obejmuje wyłącznie czynnoś ci związane z 
wytwarzaniem Produkto w na rzecz podmiotu (podmioto w) z Grupy Polpharmy, 

• na terytorium całego ś wiata z wyłączeniem naśtępujących pan śtw: Polśka, Rośja, 
Kazachśtan, Armenia, Azerbejdz an, Białoruś , Eśtonia, Gruzja, Kirgiśtan, Mołdawia, 
Litwa, Łotwa, Tadz ykiśtan, Turkmeniśtan i Uzbekiśtan, terminowej niewyłącznej i 
ograniczonej licencji, z prawem do śublicencji, na korzyśtanie z (i) Patento w, oraz (ii) 
Informacji Poufnych („Licencja na Terytorium”). 

Licencja na Polśkę jeśt ograniczona i obejmuje wyłącznie prawo Emitenta do korzyśtania 
z: (i) Patento w, (ii) Know-How, oraz (iii) Informacji Poufnych w celu:  
• wytwarzania Produktu na terytorium Polśki – wyłącznie na zlecenie podmiotu 

(podmioto w) z Grupy Polpharmy w celu realizacji dośtaw Produktu na rzecz podmiotu 
(podmioto w) z Grupy Polpharmy; lub 

• wytwarzania produktu ekwiwalentnego do produktu na terytorium Polśki na rzecz 
podmioto w trzecich, kto re prowadzą działalnoś c  na terytorium objętym Licencją na 
Terytorium – w celu dopuśzczania do obrotu, wprowadzania do obrotu, śprzedaz y, 
dyśtrybucji oraz reklamy produktu ekwiwalentnego wyłącznie na terytorium objętym 
Licencją na Terytorium. 

Licencje udzielone Umową śprzedaz y śkładniko w majątkowych śą odpłatne, a opłata 
licencyjna za ich udzielenie zośtała uwzględniona w wyśokoś ci ceny okreś lonej w tej 
umowie, tj. wyśokoś c  ceny za śprzedaz  śkładniko w majątkowych zośtała odpowiednio 
obniz ona o wyśokoś c  wśzyśtkich opłat licencyjnych nalez nych za udzielenie licencji.  
Licencje zośtały udzielone na okreś 5 (pięc ) lat („Okreś Podśtawowy”). Po upływie Okreśu 
Podśtawowego, Licencje bez koniecznoś ci śkładania jakichkolwiek oś wiadczen  w tym 
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względzie przez Strony, zośtają przedłuz one na kolejny 2-letni (dwuletni) okreś 
obowiązywania („Okreś Kolejny”). Analogicznie po upływie pierwśzego Okreśu 
Kolejnego, Licencje bez koniecznoś ci śkładania jakichkolwiek oś wiadczen  przez Strony 
ulegac  będą przedłuz aniu na kolejne, naśtępujące po śobie 2-letnie (dwuletnie) Okreśy 
Kolejne. 
Umowa o przenieśienie praw i obowiązko w podmiotu odpowiedzialnego zawarta w dniu 
31 paz dziernika 2017 r. pomiędzy Emitentem a Zakładami Farmaceutycznymi 
„POLPHARMA” S.A. z śiedzibą w Starogardzie Gdan śkim (Polpharma) 
Przedmiotem umowy jeśt przenieśienie na Polpharmę i przejęcie przez nią wśzelkich 
przewidzianych przepiśami Prawa Farmaceutycznego praw i obowiązko w związanych z 
przyśługującymi Emitentowi pozwoleniami, dopuśzczającymi do obrotu: 
• produkt leczniczy LAKCID, o numerach R/3228 i 21227, 
• produkt leczniczy Lakcid forte, o numerach R/3227 i 21228, 
• produkt leczniczy LAKCID L, o numerze 11259. 
Umowa śprzedaz y prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z międzynarodowej 
rejeśtracji znaku towarowego zawarta w dniu 31 paz dziernika 2017 r. pomiędzy 
Emitentem a Swiśś Pharma International AG z śiedzibą w Zurychu (SPI) 
Przedmiotem umowy jeśt nabycie przez SPI od Emitenta prawa ochronnego na znak 
towarowy śłowny LAKCID, zarejeśtrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 
R.082696 oraz prawo z międzynarodowej rejeśtracji znaku towarowego śłownego 
LAKCID zarejeśtrowane pod numerem IR – 818685 w Biurze Międzynarodowym 
S wiatowej Organizacji Właśnoś ci Intelektualnej. 
Umowa na wytwarzanie i dośtawę zawarta w dniu 31 paz dziernika 2017 r. pomiędzy 
Emitentem a Zakładami Farmaceutycznymi „POLPHARMA” S.A. z śiedzibą w Starogardzie 
Gdan śkim (Polpharma) 
Przedmiotem umowy jeśt wytwarzanie i dośtarczanie produktu leczniczego Lakcid, 
Lakcid Forte oraz Lakcid L przez Emitenta na rzecz Polpharmy oraz okreś lenie: 
• zaśad wśpo łpracy w powyz śzym zakreśie, 
• śpośobu realizowania zamo wien  Polpharmy na wytwarzanie i dośtarczanie 

przedmiotu umowy, 
• pozośtałych zagadnien  związanych z planowaną wśpo łpracą nawiązaną na podśtawie 

umowy. 
W umowie przewidziano naśtępujące kary umowne: 
• za naruśzenie przez Emitenta obowiązku terminowego wykonania zamo wienia, 

Emitent zapłaci Polpharmie karę umowną w wyśokoś ci 0,2% wartoś ci zamo wienia, za 
kaz dy dzien  zwłoki, liczony od zadeklarowanego dnia wykonania zamo wienia 

• za naruśzenie przez Polpharma obowiązku odbioru i/lub terminowego odbioru 
zrealizowanego przez Emitenta zamo wienia, Polpharma zapłaci Emitent karę umowną 
w wyśokoś ci 0,2% wartoś ci zamo wienia, za kaz dy dzien  zwłoki liczony od dnia 
udośtępnienia Polpharma zamo wienia do odbioru do dnia dokonania odbioru. 

Pośtanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają moz liwoś ci dochodzenia 
odśzkodowania na zaśadach ogo lnych. Kaz da ze Stron jeśt odpowiedzialna za 
niewykonanie lub nienalez yte wykonanie śwoich zobowiązan .  
Umowa zośtała zawarta na okreś 5 lat („Okreś Podśtawowy”) i wchodzi w z ycie z dniem 
okreś lonym w decyzji właś ciwego organu zatwierdzającej przenieśienie praw z pozwolen  
dopuśzczających Produkty do obrotu („Pozwolenia”), na Polpharma odpowiadającym 
dacie okreś lonej we wniośku Polpharma o przenieśienie praw z Pozwolen  na Polpharma. 
Po upływie Okreśu Podśtawowego, umowa bez koniecznoś ci śkładania jakichkolwiek 
oś wiadczen  w tym względzie przez Strony, zośtanie przedłuz ona na kolejny 2-letni okreś 
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obowiązywania („Okreś Kolejny”). Analogicznie po upływie pierwśzego Okreśu 
Kolejnego, umowa bez koniecznoś ci śkładania jakichkolwiek oś wiadczen  przez Strony 
ulegac  będzie przedłuz aniu na kolejne, naśtępujące po śobie 2-letnie (dwu letnie) Okreśy 
Kolejne.  
Kaz da ze Stron moz e na 6 mieśięcy przed kon cem Okreśu Podśtawowego lub 
kto regokolwiek Okreśu Kolejnego złoz yc  drugiej Stronie na piś mie oś wiadczenie o 
wypowiedzeniu Umowy ze śkutkiem na koniec, odpowiednio, Okreśu Podśtawowego lub 
odpowiedniego Okreśu Kolejnego. 
Umowa moz e byc  rozwiązana w kaz dym czaśie za obopo lną zgodą obu Stron, wyraz oną 
na piś mie.  
Umowa moz e byc  wypowiedziana ze śkutkiem natychmiaśtowym w kaz dym czaśie przez 
Polpharmę – w przypadku (rozdzielnie):  
• opo z nienia w dośtarczeniu zamo wionego przedmiotu umowy, przekraczającego 60 

(śześ c dzieśiąt) dni od daty dośtawy, wśkazanej przez Emitenta w potwierdzeniu 
przyjęcia zamo wienia, 

• utraty przez Emitenta moz liwoś ci dośtarczania przedmiotu umowy: 
-  powtarzające śię braki, w dośtawach przedmiotu umowy, zrealizowanych w kaz dym z 

kolejnych trzech mieśięcy kalendarzowych, śkutkujących otrzymaniem przez 
Polpharmę danego przedmiotu umowy w iloś ci mniejśzej niz  80%, potwierdzonych 
przez Emitenta zamo wien  na ten okreś, 

-  powtarzające śię niewykonywanie przez Emitenta obowiązku dośtawy przedmiotu 
umowy w śpośo b zgodny z warunkami okreś lonymi w pozwoleniach, dotyczące co 
najmniej trzech zamo wien  realizowanych w okreśie kolejnych trzech mieśięcy 
kalendarzowych, liczonych od daty pierwśzej nienalez ycie wykonanej dośtawy, 

-  brak terminowej śpłaty wierzytelnoś ci Emitenta względem Polśkiej Agencji Rozwoju 
Przedśiębiorczoś ci w Warśzawie lub innych wierzytelnoś ci objętych układem 
reśtrukturyzacyjnym. 

Umowa o wśpo łpracę w zakreśie dyśtrybucji zawarta w dniu 31 paz dziernika 2017 r. 
pomiędzy Emitentem a Zakładami Farmaceutycznymi „POLPHARMA” S.A. z śiedzibą w 
Starogardzie Gdan śkim (Polpharma) 
Przedmiotem umowy jeśt nabywanie przez Polpharmę od Emitenta produktu leczniczego 
Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L, z zaśtrzez eniem, z e Emitent będzie uprawniony do 
prowadzenia dalśzej dyśtrybucji ww. produkto w, we właśnym imieniu, na podśtawie 
umo w o dośtawę lub dyśtrybucję pozośtających w mocy na dzien  zawarcia umowy. 
Na mocy umowy Emitent zagwarantował Polpharmie śtałoś c  cen przedmiotu umowy w 
okreśie obowiązywania umowy. 
Umowa zośtała zawarta na czaś okreś lony – do chwili przenieśienia na Polpharmę 
pośzczego lnych pozwolen  w dacie okreś lonej w decyzji właś ciwego organu 
potwierdzającej przenieśienie pośzczego lnych pozwolen  na Polpharma, zgodną z 
wniośkiem Polpharmy o przenieśienie tych pozwolen , nie dłuz ej jednak niz  do 30 
wrześ nia 2018 r.  We wniośku o przenieśienie pozwolen  Polpharma wśkaz e termin 
wejś cia w z ycie decyzji na termin nie wcześ niej niz  30 czerwca 2018 r. Warunki 
wśpo łpracy uśtalone w umowie wiąz ą Strony począwśzy od dnia 1 śtycznia 2018 r. 
Kaz da ze Stron moz e wypowiedziec  umowę za piśemnym wypowiedzeniem, z 
zachowaniem trzymieśięcznego okreśu wypowiedzenia, ze śkutkiem na koniec trzeciego 
pełnego mieśiąca kalendarzowego naśtępującego po mieśiącu, w kto rym doręczono 
Stronie wypowiedzenie. 
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zd) zawarcie umów objęcia akcji serii M 
W dniu 14 liśtopada 2017 r. w wykonaniu przedwśtępnych umo w objęcia akcji zawartych 
w dniu 20 paz dziernika 2017 r. Emitent zawarł z pięcioma inweśtorami umowy objęcia 
akcji na okaziciela śerii M o wartoś ci nominalnej 0,10 zł w łącznej iloś ci 1.850.000 akcji za 
cenę 1,07 zł za akcję, tj. łącznie 1.979.500 zł. 
Zawarcie umo w objęcia Akcji było konśekwencją przyjęcia oferty Spo łki przez 
inweśtoro w i wpłacenia przez nich całego wkładu pienięz nego na pokrycie 
obejmowanych Akcji przed zawarciem umo w. 
 
ze) zawarcie umowy objęcia akcji serii O 
W dniu 1 grudnia 2017 r. zawarta zośtała Umowa Objęcia Akcji na okaziciela śerii „O” o 
wartoś ci nominalnej 0,10 zł za akcję, w łącznej iloś ci 4.104.6000 akcji za cenę 1,12 zł za 
akcję, tj. łącznie za cenę 4.597.152 zł. 
Zawarcie umowy objęcia Akcji było konśekwencją przyjęcia przez Spo łkę oferty złoz onej 
przez Inweśtora (rb 77/2017), uzyśkania zgody Rady Nadzorczej Spo łki na warunki 
podwyz śzenia kapitału zakładowego (rb 78/2017) i wpłacenia przez Inweśtora całego 
wkładu pienięz nego na pokrycie obejmowanych Akcji. 
 

Poniz ej przedśtawiono podśumowanie wśzyśtkich iśtotnych umo w zawartych w roku 
2018 do dnia śporządzenia śprawozdania, kto rych śtroną jeśt Spo łka. Za iśtotne umowy 
Spo łka uznała umowy, kto rych zamieśzczenie jeśt w ocenie Spo łki uzaśadnione z uwagi 
na ich znaczenie dla prowadzonej działalnoś ci: 
 
a) zawarcie umów objęcia akcji serii P 
W dniu 26 śtycznia 2018 r. zawarte zośtały cztery umowy objęcia akcji z czteroma 
inweśtorami.  
Dwie śpoś ro d czterech umo w zawarte zośtały z: 
 
1. Panem Marcinem Pirógiem będącym Preześem Zarządu Emitenta – wobec złożonej w 

dniu 14 października 2017 roku oferty przez Pana Piróga na objęcie akcji w ramach 

prowadzonego proceśu pozyśkania inweśtorów przez Emitenta. Umowa dotyczy 

objęcia 200.000 akcji na okaziciela śerii P, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

 
2. Panem Dariuśzem Kucowiczem będącym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - 

wobec złożonej w dniu 14 października 2017 roku oferty przez Pana Kucowicza na 

objęcie akcji w ramach prowadzonego proceśu pozyśkania inweśtorów przez 

Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela śerii P o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

 
Pozośtałe dwie umowy zośtały zawarte z inweśtorami, z kto rymi Emitent zawarł 
przedwśtępne umowy objęcia akcji w dniu 20 paz dziernika 2017 r. Umowy te dotyczą 
objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela śerii P o wartoś ci nominalnej 0,10 zł kaz da 
akcja. 
 
We wśzyśtkich ww. umowach cena emiśyjna akcji zośtała uśtalona na poziomie 1,07 zł, co 
wynika z pierwotnie poczynionych uśtalen  z inweśtorami i koreśponduje z ceną akcji śerii 
M i N, emitowanych w ramach tego śamego proceśu pozyśkania inweśtoro w. Uchwała 
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zarządu w śprawie podwyz śzenia kapitału zakładowego Spo łki w ramach kapitału 
docelowego z wyłączeniem prawa poboru w tej śprawie zośtała podjęta w dniu 30 
liśtopada 2017 r. Akcje mają zośtac  opłacone nie po z niej niz  do dnia 31 marca 2018 r.  
W celu zabezpieczenia wykonania umo w Marcin Piro g oraz Dariuśz Kucowicz złoz ą do 
dnia 10 lutego 2018 r. oś wiadczenie o poddaniu śię egzekucji w formie aktu notarialnego 
co do wpłaty wkładu pienięz nego na pokrycie akcji, chyba z e do tego terminu w całoś ci 
pokryją obejmowane akcje. Ponadto, jez eli nie wniośą pełnego wkładu pienięz nego w 
terminie do 31 marca 2018r, Spo łce przyśługiwac  będzie kara umowna w wyśokoś ci  
10 % łącznej ceny emiśyjnej.  
 
W odnieśieniu do dwo ch pozośtałych inweśtoro w, udzielili oni Spo łce nieodwołalnego 
pełnomocnictwa do złoz enia oś wiadczenia o poddaniu śię egzekucji w formie aktu 
notarialnego co do wpłaty wkładu pienięz nego, przy zawieraniu umo w przedwśtępnych, 
zaś  kara umowna przyśługująca Spo łce w razie nie wnieśienia całego wkładu pienięz nego 
na pokrycie akcji w umo wionym terminie wynośi 3% łącznej ceny emiśyjnej.  
Łączna wielkoś c  emiśji akcji śerii P wyniośła 4.800.000 akcji  
Spo łka zobowiązała śię do podjęcia niezbędnych kroko w w celu dematerializacji akcji w 
śyśtemie KDPW oraz do dopuśzczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartoś ciowych w Warśzawie S.A., przy czym w 
terminie do dnia 15 lipca 2018 roku Emitent ma przygotowac  poprawny i kompletny 
prośpekt emiśyjny i złoz yc  wniośek o jego zatwierdzenie do Komiśji Nadzoru 
Finanśowego 
 
b) zawarcie umowy dystrybucyjnej z BIOTON SA 
W dniu 12 lutego 2018 roku Spo łka zawarła umowę z BIOTON S.A., w wyniku kto rej 
Spo łka zobowiązała śię śprzedawac  na zaśadzie wyłącznoś ci na terytorium 
Rzeczpośpolitej Polśkiej do BIOTON produkt leczniczy Diśtreptaza® („Produkt”). BIOTON 
zobowiązał śię nabywac  Produkty od Spo łki, a naśtępnie śprzedawac  je wyłącznie na 
terytorium Rzeczypośpolitej Polśkiej. BIOTON zobowiązał śię takz e do aktywnej promocji 
i reklamy Produktu. W zamian za uśługi ś wiadczone przez BIOTON, Emitent zobowiązał 
śię płacic  wynagrodzenie, kto re uzalez nione jeśt od wolumenu śprzedaz y Produktu. 
 
Strony okreś liły umownie Prognozowany Roczny Poziom Zamo wien  (PRPZ) oraz 
Prognozowany Mieśięczny Poziom Zamo wien  (PMPZ) Produktu, kto re zwiękśzają śię w 
kaz dym roku obowiązywania umowy. Strony uśtaliły takz e Minimalny Roczny Limit 
Zamo wien  (MRPZ) i Minimalny Mieśięczny Limit Zamo wien  (MMLZ) Produktu. 
W przypadku realizacji śprzedaz y poniz ej Minimalnego Rocznego Poziomu Zamo wien  
BIOTON zwro ci Emitentowi utracone korzyś ci w pośtaci marz y na Produkcie 
pomniejśzonej o wynagrodzenie, kto re byłoby nalez ne BIOTON, jeś li MRPZ zośtałby 
wykonany. 
 
Strony okreś liły takz e w Umowie limit śkumulowanej wielkoś ci zamo wien  w roku 
kalendarzowym, kto rego przekroczenie uprawnia BIOTON do naliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia za Produkty śprzedane ponad uśtalony limit. 
Umowa zośtała zawarta na czaś okreś lony do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
Umowa moz e byc  rozwiązana w kaz dym czaśie za obopo lną zgodą obu Stron, wyraz oną 
na piś mie.  
 
Umowa moz e byc  wypowiedziana jeś li druga Strona naruśzy iśtotne warunki Umowy, a w 
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śzczego lnoś ci jeś li Biomed utraci moz liwoś c  dośtarczania Produktu, lub zamo wienia 
śkładane przez BIOTON będą niz śze niz  opiśane wyz ej minimalne poziomy zamo wien .  
Rozwiązanie lub wygaś nięcie Umowy nie ma wpływu na jakiekolwiek zaległe 
zobowiązania nalez ne z mocy niniejśzej Umowy, powśtałe przed jej rozwiązaniem lub 
wygaś nięciem, w tym w śzczego lnoś ci na zapłatę zobowiązan  z tytułu ceny za dośtarczone 
Produkty i zobowiązan  z tytułu wynagrodzenia za ś wiadczone uśługi dyśtrybucji 
Produkto w, ani nie ma wpływu na okreś lone w umowie ś rodki prawne, kto re mogą 
przyśługiwac  Stronom na podśtawie niniejśzej Umowy.  
Strony umownie ograniczyły całkowitą łączną odpowiedzialnoś c  BIOTON z tytułu 
częś ciowego lub całkowitego niewykonania lub nienalez ytego wykonania Umowy do 
kwoty 2 500 000 zł.  
 
Pozośtałe warunki umowy nie odbiegają od warunko w powśzechnie śtośowanych przy 
tego typu umowach. Łączna prognozowana wartoś c  Umowy wynośi ok. 45 mln zł w całym 
okreśie jej obowiązywania.  
 
W opinii Zarządu Spo łki podpiśanie Umowy pozwoli na śzybśzy wzrośt wielkoś ci 
śprzedaz y Produktu na rynku krajowym. Uzgodnione w Umowie limity śprzedaz y śą 
wyz śze niz  zakładane przez Emitenta, moz liwe do realizacji właśnymi śiłami śprzedaz y. 
Przełoz y śię to na poprawę marz  i wyniko w finanśowych Emitenta w kolejnych latach, 
począwśzy od roku 2019.  
Oznacza to ro wniez  zmianę śtruktury kośzo w: zmniejśzą śię kośzty śtałe śprzedaz y 
(wynagrodzenia przedśtawicieli), zaśtąpione zośtaną kośztami zmiennymi, 
wynagrodzeniem dla BIOTON zalez nym od wielkoś ci śprzedaz y. 
Realizacja zawartych w Umowie plano w śprzedaz y na rok 2019 i lata kolejne będzie 
moz liwa dzięki uruchomieniu nowego wydziału Diśtreptazy i podwojeniu zdolnoś ci 
produkcyjnych Spo łki. 
 
c) zawarcie umowy na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG10 
W dniu 17 kwietnia 2018 r. zawarta umowa pomiędzy Miniśtrem Zdrowia, w imieniu 
kto rego działa Dyrektor Zakładu Zamo wien  Publicznych przy Miniśtrze Zdrowia 
(„Kupujący”), przedmiotem kto rej jeśt śprzedaz  i dośtawa przez Spo łkę na rzecz 
Miniśterśtwa Zdrowia śzczepionki przeciwgruz liczej BCG 10 w iloś ci: 
1. 36.000 ampułek za łączną cenę brutto 1.281.600,00 PLN z terminem dośtawy 14 dni 

od daty podpiśania umowy. 
2. 48.000 ampułek za łączną cenę brutto 1.708.800,00 PLN z terminem dośtawy do dnia 

28 wrześ nia 2018 r. 
3. 27.375 ampułek za łączną cenę brutto 974.550,00 PLN z terminem dośtawy do dnia 

19 grudnia 2018 r.  
Termin płatnoś ci ceny zośtał okreś lony w umowie na 30 dni od daty nalez ycie 
zrealizowanej dośtawy. 
Pozośtałe warunki Umowy nie odbiegają od warunko w śtośowanych powśzechnie dla 
tego typu umo w. 
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7.3. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z 
innymi podmiotami 

Podmioty powiązane ze Spo łką w 2017 r. to:  
 
  Hurtap S.A. – podmiot jeśt jednośtką kontrolowaną przez Pana Wiktora Napio rę (na 

dzien  publikacji niniejśzego śprawozdania zaśiada w Radzie Nadzorczej Emitenta),  
  Lubfarm S.A. – podmiot jeśt jednośtką zalez ną od Foodpol Sp. z o.o., w kto rej kapitale 

zakładowym Pan Waldemar Sierocki (na dzien  publikacji niniejśzego śprawozdania 
jeśt Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) pośiada 50% udziału,  

  Medicare Sp. z o.o. – podmiot jeśt jednośtką kontrolowaną przez Pana Dariuśza 
Kucowicza (na dzien  publikacji niniejśzego śprawozdania jeśt Członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta),  

  Organizacja Polśkich Dyśtrybutoro w Farmaceutycznych S.A. (OPDF) – podmiot, w 
kto rego Radzie Nadzorczej zaśiadają ośoby na dzien  publikacji niniejśzego 
śprawozdania będące ro wnocześ nie Członkami Rady Nadzorczej Emitenta (Pan 
Dariuśz Kucowicz, Pan Wiktor Napio ra),  

 Klif Sp. z o.o. – podmiot, w kto rym znaczącą iloś c  głośo w pośiadają: Pan Waldemar 
Sierocki oraz Pan Wiktor Napio ra (na dzien  publikacji niniejśzego śprawozdania 
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta), jak ro wniez  Medicare Sp. z o.o. (podmiot 
zalez ny od Pana Dariuśza Kucowicza – na dzien  publikacji niniejśzego śprawozdania 
Członka Rady Nadzorczej Emitenta). Pan Waldemar Sierocki jeśt ro wniez  Preześem 
Zarządu w tym podmiocie. 

 

 
 

Dane liczbowe dotyczące tranśakcji z podmiotami powiązanymi śą zaprezentowane 
poniz ej (dane w tyś. PLN): 
 

Podmiot powiązany 
Sprzedaż 

netto  
w 2017 r. 

Zakupy 
 w 2017 r. 

Należności  -  
saldo na dzień  
31.12.2017 r. 

Pożyczki 
udzielone - 

saldo na dzień 
31.12.2017 r. 

Pożyczki 
otrzymane - 

saldo na dzień 
31.12.2017 r. 

Zobowiązania - 
saldo na dzień 
31.12.2017 r. 

Hurtap S.A.  487 68 263 - - 8 

Lubfarm S.A. -425 96 74 - - 428 

Medicare Sp. z o.o. 392 636 38 - - 380 

Organizacja Polśkich 
Dyśtrybutoro w 
Farmaceutycznych 
S.A. 

221 - - - - - 

KLIF Sp. z o.o.. - 170 27 488 445 89 

Razem   675 970 402 488 445 905 

 
 

7.4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami 
powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe 

W okreśie śprawozdawczym nie wyśtąpiły iśtotne tranśakcje z jednośtkami powiązanymi 
zawarte na warunkach innych niz  rynkowe. 
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7.5. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku 

obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek 

Poza umową faktoringową z Millennium S.A. opiśaną w punkcie 7.2., Spo łka nie podpiśała 
z adnej umowy dotyczącej zaciągnięcia kredyto w lub poz yczek. 
 

Spo łka nie wypowiedziała tez  z adnej takiej umowy.  
 

Działania Spo łki w zakreśie renegocjacji warunko w śpłaty zobowiązan  wynikających z 
aktualnych umo w kredyto w i poz yczek zośtały omo wione w punkcie 7.2. 
 

7.6. Informacje o udzielonych pożyczkach 

W okreśie śprawozdawczym Spo łka nie udzieliła z adnych poz yczek.  
 

7.7. Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach 

W okreśie śprawozdawczym Spo łka nie udzieliła z adnych poręczen  ani gwarancji. 
 

7.8. Informacje o emisji papierów wartościowych 

Na dzien  zatwierdzenia śprawozdania Spo łka wyemitowała w ramach kapitału 
docelowego łącznie 13.200.000 (śłownie: trzynaś cie miliono w dwieś cie tyśięcy) akcji 
śerii G, H, I N, M, O.  

 
7.9. Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a 

publikowanymi prognozami 

Spo łka nie ogłaśzała prognoz na rok 2017. 
 

7.10. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

W dniu 18 maja 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w śprawie zatwierdzenia projektu 

modernizacji Wydziału Szczepionek. Inweśtycja jeśt w trakcie realizacji. Spółka pośiada 

niezbędne środki pieniężne do jej realizacji. Całkowita wartość nakładów inweśtycyjnych 

wynosi 653 tys. zł. 

  

W grudniu 2017 r. Spółka wznowiła inweśtycję polegającą na dokończeniu  budowy 

nowego Wydziału Szczepionek. Inweśtycja, z powodu braku niezbędnych środków 

pieniężnych zośtała wśtrzymana w roku 2015. Spółka pośiada niezbędne środki 

pieniężne do jej realizacji. Całkowita wartość nakładów inweśtycyjnych wynośi 578 tyś. 

zł. 

Powyżśze inweśtycje śą finanśowane ze środków pozyśkanych z podwyżśzenia kapitału 

zakładowego Spółki. 

  

Spółka opracowuje obecnie również wariant pośtępowania w zakreśie możliwości 

zwiękśzenia zdolności produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu. Budowa nowego 
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zakładu wymagać będzie pozyśkania dodatkowych zewnętrznych źródeł finanśowania. 

Spóła analizuje różne źródła finanśowania inweśtycji, w śzczególności możliwości 

pozyskania dotacji z UE. 

 
7.11. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

W roku 2017 nie dośzło do zmian w podśtawowych zaśadach zarządzania Spo łką. 
 

7.12. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych poszczególnym 
osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę 

Wartoś c  wynagrodzen , nagro d i korzyś ci, wypłaconych pośzczego lnym ośobom 
zarządzającym i nadzorującym Spo łkę przedśtawiono poniz ej (dane w tyś. PLN): 
 

Wynagrodzenie Zarządu 
1.01.2017 -
31.12.2017 

1.01.2016 -
31.12.2016 

Marcin Piro g - Preześ Zarządu 186 - 
Waldemar Sierocki  - Preześ Zarządu - 301 
Andrzej Stachnik – Preześ Zarządu 462 161 
Włodzimierz Parzydło - Członek Zarządu 70 - 
Grzegorz Stefan śki  - Członek Zarządu 43 - 
Agnieśzka Biała  - Członek Zarządu - 375 
Marcuś Preśton - Członek Zarządu - 465 
Grzegorz Zabiegły  - Członek Zarządu - 72 
Adam Siwek  - Członek Zarządu 340 79 
Dariuśz Kucowicz  - Członek Zarządu 162 11 
Razem 1 264 1 464 

 
 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 
1.01.2017 -
31.12.2017 

1.01.2016 -
31.12.2016 

Wiktor Napióra 93 10 
Przemyśław Sierocki 93 11 
Dariusz Kucowicz 70 16 
Staniśław Bogdańśki  - 6 
Zbigniew Hojda  - 6 
Krzyśztof Łyśakowśki  - 6 
Dariusz Maciejuk   16 7 
Jarośław Błaśzczak   68 10 
Joanna Szymańśka-Bulska  17 - 

Waldemar Sierocki 1 - 

Piotr Kwaśniewśki 1 - 

Konrad Miterski 1 - 

Andrzej Szostek - - 

Razem 360 72 
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W okresie od 1.01.2018 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka wypłaciła 
naśtępujące świadczenia na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej: 

Włodzimierz Parzydło – członek zarządu – premia w wyśokości 40.000 zł brutto 
przyznana za okreś pełnienia funkcji członka zarządu w roku 2017 

Dariusz Kucowicz – członek Rady Nadzorczej – premia w wyśokości 60.000 zł brutto 
przyznana za okreś pełnienia funkcji członka zarządu w roku 2017 

 
7.13. Określenie liczby i wartości nominalnej akcji Spółki oraz akcji i 

udziałów w podmiotach zależnych będących w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących Spółkę 

Informacja na temat akcji Spo łki pośiadanych przez członko w Zarządu i Rady Nadzorczej 
Spo łki (śtan na dzien  śporządzenia Sprawozdania) jeśt przedśtawiona poniz ej: 
 

  Liczba akcji  
Liczba 
głosów 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów  

Wartość 
nominalna 

akcji 

Zarząd           

Marcin Piróg 2 000 000 2 000 000 3,48% 2,60% 200 

Włodzimierz Parzydło - - - - - 

Rada Nadzorcza           

Jarośław Błaśzczak - - - - - 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 8,74% 12,72% 502 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 8,34% 12,11% 479 

Dariusz Kucowicz, w 
tym pośrednio przez 
Medicare Sp. z o.o. 

5 523 005 10 296 010 9,61% 13,37% 552 

Konrad Miterski 100 000 100 000 0  0 10 

Piotr Kwaśniewśki - - - - - 

Andrzej Szostek - - - - - 

Razem 17 436 514 9 896 010 30,17% 40,80% 1 743 

Razem akcje  
BIOMED-LUBLIN S.A. 

57 460 410 77 008 390 100,00% 100,00% 5 746 
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7.14. Informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogą w 
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy 

 
a) zawarcie umów objęcia akcji serii P 
W dniu 26 śtycznia 2018 r. zawarte zośtały cztery umowy objęcia akcji z czteroma 
inweśtorami.  
Dwie śpoś ro d czterech umo w zawarte zośtały z: 
 
1. Panem Marcinem Pirógiem będącym Preześem Zarządu Emitenta – wobec złożonej w 

dniu 14 października 2017 roku oferty przez Pana Piróga na objęcie akcji w ramach 

prowadzonego proceśu pozyśkania inweśtorów przez Emitenta. Umowa dotyczy 

objęcia 200.000 akcji na okaziciela śerii P, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

 
2. Panem Dariuszem Kucowiczem będącym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - 

wobec złożonej w dniu 14 października 2017 roku oferty przez Pana Kucowicza na 

objęcie akcji w ramach prowadzonego proceśu pozyśkania inweśtorów przez 

Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela śerii P o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

 
Pozośtałe dwie umowy zośtały zawarte z inweśtorami, z kto rymi Emitent zawarł 
przedwśtępne umowy objęcia akcji w dniu 20 paz dziernika 2017 r. Umowy te dotyczą 
objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela śerii P o wartoś ci nominalnej 0,10 zł kaz da 
akcja. 
We wśzyśtkich ww. umowach cena emiśyjna akcji zośtała uśtalona na poziomie 1,07 zł.  
Łączna wielkoś c  emiśji akcji śerii P wyniośła 4.800.000 akcji  
Akcje zośtały opłacone w śpośo b nalez yty przez inweśtoro w. 
Podwyz śzenie kapitału zakładowego na śkutek emiśji akcji śerii P zośtało zgłośzone do 
właś ciwego Sądu Rejonowego Wydziału Gośpodarczego KRS. Akcje powśtają dopiero po 
zarejeśtrowaniu ich przez Sąd. 
 
b) umowa inwestycyjna z Panem Marcinem Pirógiem  
W dniu 17 lipca 2017 r. Spo łka zawarła z Panem Marcinem Piro giem (Inweśtor) Umowę 
Inweśtycyjną (Umowa).  
Spo łka zobowiązała śię do emiśji warranto w śubśkrypcyjnych na akcje w zakreśie 
zaoferowania Inweśtorowi ich objęcia na łączną iloś c  8 000 000 akcji. Warranty 
śubśkrypcyjne będą mogły zośtac  objęte w czterech tranśzach po 2 000 000 akcji przy 
uśtalonej cenie objęcia akcji (cena A) wynośzącej 1,17 PLN za akcję. Objęcie warranto w 
śubśkrypcyjnych uzalez nione jeśt od realizacji okreś lonych dla kaz dej z Tranśz Mierniko w 
oraz śpełnienia Warunko w, wyśzczego lnionych w programie warranto w:  
Pierwśza Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 wrześ nia 2018 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 1, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 1 , albo 3 mieśiące w przypadku gdy 
Inweśtor nie jeśt Preześem na dzien  ośiągniecia Miernika 1, lecz w obu tych przypadkach 
nie po z niej niz  30 paz dziernika 2018 r.  
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c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa Zarządu Spo łki na dzien  31 marca 2018  
d. Miernik 1:  

• średni arytmetyczny kurś zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warśzawie z okreśu kolejnych 30 dni śeśyjnych 

poprzedzających Dzień Teśtowania Miernika („Średni Kurś Akcji”) na poziomie co 

najmniej 1,70 PLN  

• brak luk płynnościowych w planach Spółki do 31 grudnia 2021 roku 

zatwierdzonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą Spółki i potwierdzony 

porozumieniami/umowami z wierzycielami  

• potwierdzona na Dzień teśtowania Miernika przez nadzorcę wykonania układu 

realizacja warunków przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 10 

czerwca 2016 r. Układu przyjętego w ramach pośtępowania reśtrukturyzacyjnego  

• realizacja zgodnie z planem zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki 

proceśu inweśtycyjnego dotyczącego zwiękśzenia produkcji ONKO BCG  

• brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  

Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 30 wrześ nia 2018 r. do Spo łki o 
śkorygowanie Miernika 1 lub Okreśu teśtowania Miernika 1 i odpowiednio Terminu 
realizacji inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie 
piśemnej pod rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spo łki.  
Druga Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 2: od 1 paz dziernika 2018 r. do 30 marca 2019 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 2, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 2, albo 3 mieśiące w przypadku gdy 
Inweśtor nie jeśt Preześem na dzien  ośiągnięcia Miernika 2, lecz w obu tych przypadkach 
nie po z niej niz  30 kwietnia 2019 r.  
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien  30 wrześ nia 2018 r. oraz śpełnienie śię 
kryterio w okreś lonych w Mierniku 1.  
d. Miernik 2:  

• Średni Kurś Akcji na poziomie co najmniej 2,00 PLN  

• Przygotowanie koncepcji technicznej i biznes planu dla nowego zakładu 

produkcyjnego śzczepionki BCG lub iśtotnego zwiękśzenia mocy produkcyjnych 

śzczepionki BCG zapewniającego możliwości produkcyjne śzczepionki BCG oraz 

ONKO BCG łącznie na poziomie minimum 150 000 opakowań na rok i uzyśkanie 

akceptacji dla Inweśtycji BCG od Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  

• Uśtalenie śtruktury finanśowania Inweśtycji BCG na podśtawie rozmów z 

partnerami biznesowymi (instytucjami finansowymi, publicznymi lub 

podmiotami branżowymi) i uzyśkanie jej akceptacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą 

Spółki  

• Rozpoczęcie produkcji ONKO BCG w oparciu o moce produkcyjne powśtałe w 

wyniku Projektu ONKO BCG  

• Brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  

Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 30 marca 2019 r. do Spo łki o śkorygowanie 
Miernika 2 lub Okreśu teśtowania Miernika 2 i odpowiednio Terminu realizacji 
inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie piśemnej pod 
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rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę Nadzorczą 
Spo łki. 
Trzecia Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 3: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 wrześ nia 2019 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 3, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 3, albo 3 mieśiące w przypadku gdy 
Inweśtor nie jeśt Preześem na dzien  ośiągniecia Miernika 3, lecz w obu tych przypadkach 
nie po z niej niz  30 paz dziernika 2019 r.  
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien  31 marca 2019 r. oraz śpełnienie śię 
kryterio w okreś lonych w Mierniku 1 i 2.  
d. Miernik 3:  

• Średni Kurś Akcji na poziomie co najmniej 2,30 PLN  

• Skorygowana EBITDA za 2018 rok zgodnie ze zaudytowanym sprawozdaniem 

finanśowym za 2018 rok opublikowanym przez Spółkę nie niżśza niż określony 

poziom uzależniony od ewentualnej śprzedaży marki Lakcid w 2017 r.  

• Potwierdzona na Dzień teśtowania Miernika 3 przez Nadzorcę realizacja 

warunków Układu  

• Zamknięcie finanśowania (podpiśanie niezbędnych umów finanśowania) i 

rozpoczęcie realizacji Inweśtycji BCG  

• Brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  

Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 30 wrześ nia 2019 r. do Spo łki o 
śkorygowanie Miernika 3 lub Okreśu teśtowania Miernika 3 i odpowiednio Terminu 
realizacji inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie 
piśemnej pod rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spo łki.  
Czwarta Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.  
Warunki i mierniki dla Tranśzy:  
a. Okreś teśtowania Miernika 4: od 1 paz dziernika 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
b. Termin realizacji inśtrumentu: 3 mieśiące od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 4, 
dla kto rego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 4 ale nie po z niej niz  31 śtycznia 2020 r.  
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien  30 wrześ nia 2019 r. oraz śpełnienie śię 
kryterio w okreś lonych w Mierniku 1, 2 i 3.  
d. Miernik 4:  

• Średni Kurś Akcji na poziomie co najmniej 2,60 PLN  

• Łączny zśumowany poziom Skorygowanej EBITDA w okreśie od 1 lipca 2017 r. do 

30 września 2019 r. zgodnie z opublikowanymi przez Spółkę raportami 

okreśowymi za III i IV kwartał 2017 roku, zaudytowanym rocznym 

śprawozdaniem finanśowym Spółki za 2018 rok oraz opublikowanymi raportami 

okreśowymi za I, II i III kwartał 2019 roku nie niżśza niż określony poziom 

uzależniony od ewentualnej śprzedaży marki Lakcid w 2017 r.  

• Potwierdzona na Dzień teśtowania Miernika 4 przez Nadzorcę realizacja 

warunków Układu  

• Terminowa (zgodna z zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą 

harmonogramem) realizacja Inwestycji BCG  

• Brak prześłanek do ogłośzenia przez Spółkę upadłości  
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Zaśtrzez enie: Inweśtor moz e wyśtąpic  do dnia 31 grudnia 2019 r. do Spo łki o 
śkorygowanie Miernika 4 lub Okreśu teśtowania Miernika 4 i odpowiednio Terminu 
realizacji inśtrumentu. Zmiany te wymagają anekśu do niniejśzej umowy w formie 
piśemnej pod rygorem niewaz noś ci oraz wyraz enia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spo łki.  
 

7.15. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 

W Spo łce nie wyśtępuje program akcji pracowniczych. 
 

7.16. Informacje o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych 

Badanie śprawozdania finanśowego Spo łki za 2017 r. zośtało przeprowadzone przez 
Grant Thornton Frąckowiak śp. z o.o. śp.k. z śiedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego 
Baraniaka 88 E, 61-131 Poznan , wpiśaną na liśtę podmioto w uprawnionych do badania 
śprawozdan  finanśowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidento w pod nr 
4055. Badanie zośtało wykonane na podśtawie umowy z dnia 31 lipca 2018 r. Umowa 
zośtała zawarta na okreś od dnia jej zawarcia do dnia zakon czenia badania śprawozdania 
finanśowego za 2017 rok. Ponadto Grant Thornton Frąckowiak śp. z o.o. śp.k. dokonała 
przeglądu (jednośtkowego) ś ro drocznego śprawozdania finanśowego śporządzonego za 
okreś od 1 śtycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 
 
 

 
Data umowy 

dotycząca okresu 
sprawozdawczego 

Okres trwania 
umowy dotyczącej 

okresu 
sprawozdawczego 

1.01.2017 -
31.12.2017 

1.01.2016 -
31.12.2016 

Obowiązkowe badanie 
rocznego śprawozdania 
finanśowego 

31.07.2018r. od dnia zawarcia 
do zakon czenia 
badania 
finanśowego za 
2017 rok 32 38 

Inne uśługi poś wiadczające, w 
tym przegląd śprawozdania 
finanśowego 

  

20 25 
Uśługi doradztwa 
podatkowego 

  

  
Pozośtałe uśługi 

  
  

Razem 
  

52 63 
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Załącznik 1 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO                              

 

1. Procedury Ładu Korporacyjnego na rynku regulowanym GPW 

 

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz 
miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny, lub zbioru zasad ładu 
korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, 
oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny, lub wszelkich 
odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk w 
zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane 
prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego 
praktykach w zakresie ładu korporacyjnego 
 
Informacja na temat śtanu śtośowania przez Spo łkę̨ rekomendacji i zaśad zawartych w 
Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz śtośowne oświadczenie 
Zarządu Spółki jeśt udośtępnione na śtronie internetowej Spółki pod adreśem 
internetowym: www.biomed.lublin.pl. Spółka w 2017 roku podlegała zbiorowi zasad 
Ładu Korporacyjnego określonemu w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warśzawie z dnia 13 października 2015 roku „Dobre 
Praktyki Spo łek Notowanych na GPW 2016” (zmiany wprowadzone zgodnie z 
przedmiotową uchwałą weśzły w z ycie dnia 1 śtycznia 2016 roku). Zbio r zaśad zośtał 
opublikowany na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/RI_dobre_praktyki. 
  
Zakres, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu 
korporacyjnego  
 
Spo łka w 2017 roku śtośował w całoś ci więkśzoś c  zaśad ładu korporacyjnego, z 
wyjątkiem zaśad opiśanych  poniz ej, kto re nie były śtośowane bądz  śtośowane były w 
ograniczonym zakreśie. 
 
Według aktualnego śtanu śtośowania Dobrych Praktyk Spo łka nie śtośuje 4 rekomendacji: 
II.R.2., III.R.1., VI.R.1., VI.R.2. 
Według aktualnego śtanu śtośowania Dobrych Praktyk Spo łka nie śtośuje 18 zaśad 
śzczego łowych: I.Z.1.3., I.Z.1.7., I.Z.1.9. , I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.10.1., 
II.Z.10.3., II.Z.11., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., III.Z.5., V.Z.5., V.Z.6., VI.Z.4. 
 
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  

I.R.2. Jez eli śpo łka prowadzi działalnoś c  śponśoringową, charytatywną lub inną o 
zbliz onym charakterze, zamieśzcza w 
rocznym śprawozdaniu z działalnoś ci informację na temat prowadzonej polityki w tym 
zakreśie. 
Zasada nie ma zastosowania. 

Komentarz: Spo łka nie prowadzi działalnoś ci śponśoringowej, charytatywnej lub innej o 
zbliz onym charakterze. 
I.Z.1.3. Spo łka prowadzi korporacyjną śtronę internetową i zamieśzcza na niej, w czytelnej 

http://www.biomed.lublin.pl/
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formie i wyodrębnionym miejścu, opro cz informacji wymaganych przepiśami prawa 
śchemat podziału zadan  i odpowiedzialnoś ci pomiędzy członko w zarządu, śporządzony 
zgodnie z zaśadą II.Z.1,  
Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Komentarz: W okreśie reśtrukturyzacji członkowie zarządu wzajemnie śię uzupełniają i 
w obecnej śytuacji nie jeśt celowym dokonywanie podziału zadan , gdyz  zarząd zaśtępuje 
śię wzajemnie. 

I.Z.1.7. Spo łka prowadzi korporacyjną śtronę internetową i zamieśzcza na niej, w czytelnej 
formie i wyodrębnionym miejścu, opro cz informacji wymaganych przepiśami prawa 
opublikowane przez śpo łkę materiały informacyjne na temat śtrategii śpo łki oraz jej 
wyniko w finanśowych. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Materiały informacyjne na temat śtrategii śpo łki oraz jej wyniko w 
finanśowych publikowane śą w momencie uśtalenia takiej śtrategii.  

I.Z.1.9. Spo łka prowadzi korporacyjną śtronę internetową i zamieśzcza na niej, w czytelnej 
formie i wyodrębnionym miejścu, opro cz informacji wymaganych przepiśami prawa 
informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez śpo łkę w 
okreśie ośtatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, termino w 
wypłat oraz wyśokoś ci dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Komentarz: Jez eli w śpo łce zaiśtnieją powyz śze informacje, śpo łka zamieś ci je na śwojej 
śtronie internetowej, jednak w okreśie 5 lat obrotowych śpo łka nie wypłacała dywidendy. 

I.Z.1.10. Spo łka prowadzi korporacyjną śtronę internetową i zamieśzcza na niej, w 
czytelnej formie i wyodrębnionym miejścu, opro cz informacji wymaganych przepiśami 
prawa prognozy finanśowe – jez eli śpo łka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane 
w okreśie co najmniej ośtatnich 5 lat, wraz z informacją o śtopniu ich realizacji. 

Zasada nie ma zastosowania 

Komentarz: Spo łka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finanśowych. 

I.Z.1.15. Spo łka prowadzi korporacyjną śtronę internetową i zamieśzcza na niej, w 
czytelnej formie i wyodrębnionym miejścu, opro cz informacji wymaganych przepiśami 
prawa informację zawierającą opiś śtośowanej przez śpo łkę polityki ro z norodnoś ci w 
odnieśieniu do władz śpo łki oraz jej kluczowych menedz ero w; opiś powinien 
uwzględniac  takie elementy polityki ro z norodnoś ci, jak płec , kierunek wykśztałcenia, 
wiek, doś wiadczenie zawodowe, a takz e wśkazywac  cele śtośowanej polityki 
ro z norodnoś ci i śpośo b jej realizacji w danym okreśie śprawozdawczym; jez eli śpo łka nie 
opracowała i nie realizuje polityki ro z norodnoś ci, zamieśzcza na śwojej śtronie 
internetowej wyjaś nienie takiej decyzji, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Spo łka nie będzie śtośowac  powyz śzej zaśady. Wybo r członko w Zarządu i 
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kluczowych menadz ero w w Spo łce jeśt dokonywany w oparciu o doś wiadczenie, 
kwalifikacje i kompetencje kandydato w zgodnie z obowiązującymi przepiśami prawa w 
zakreśie ro wnego traktowania pracowniko w. 

I.Z.1.16. Spo łka prowadzi korporacyjną śtronę internetową i zamieśzcza na niej, w 
czytelnej formie i wyodrębnionym miejścu, opro cz informacji wymaganych przepiśami 
prawa informację na temat planowanej tranśmiśji obrad walnego zgromadzenia - nie 
po z niej niz  w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Emitent uznaje komentowaną zaśadę za dobrą praktykę korporacyjną 
jednak z uwagi na aktualną śtrukturę akcjonariatu brak jeśt koniecznoś ci zapewnienia 
tranśmiśji obrad walnego zgromadzenia. Dlatego tez  na śtronie internetowej Emitenta nie 
zośtały zamieśzczone takie informacje. W przypadku podjęcia decyzji w zakreśie 
tranśmiśji obrad walnego zgromadzenia informacje te zośtaną niezwłocznie uzupełnione. 
Ponadto nieśtośowanie tej zaśady jeśt podyktowane względami technicznymi i 
finanśowymi, kto re wiąz ą śię z wdroz eniem śyśtemu tranśmiśji danych. 

I.Z.1.20. Spo łka prowadzi korporacyjną śtronę internetową i zamieśzcza na niej, w 
czytelnej formie i wyodrębnionym miejścu, opro cz informacji wymaganych przepiśami 
prawa zapiś przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Spo łka nie prowadzi zapiśu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio i 
wideo. Spo łka zamieśzcza na śtronie internetowej informacje przewidziane prawem, 
umoz liwiając akcjonariuśzom zapoznanie śię ze śprawami będącymi przedmiotem obrad 
walnego zgromadzenia. Uchwały wraz z uzaśadnieniem podaje śię do publicznej 
wiadomoś ci w wymaganych terminach w formie raporto w biez ących i zamieśzcza śię na 
śtronie internetowej ogłośzenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem 
obrad, projektami uchwał i uzaśadnieniem. Po zakon czeniu obrad Walnego Zgromadzenia 
Spo łka podaje do publicznej wiadomoś ci informacje o podjętych uchwałach wraz z 
informacją o wynikach głośowania. Pośiedzenia protokołowane śą przez Notariuśza a 
protokoły znajdują śię w Spo łce. W ocenie śpo łki taka forma informowania o przebiegu 
Walnych Zgromadzen  jeśt wyśtarczająca dla zachowania pełnej tranśparentnoś ci oraz 
zabezpiecza prawa akcjonariuśzy w tym zakreśie. 

I.Z.2. Spo łka, kto rej akcje zakwalifikowane śą do indekśo w giełdowych WIG20 lub 
mWIG40, zapewnia dośtępnoś c  śwojej śtrony internetowej ro wniez  w języku angielśkim, 
przynajmniej w zakreśie wśkazanym w zaśadzie I.Z.1. Niniejśzą zaśadę powinny śtośowac  
ro wniez  śpo łki śpoza powyz śzych indekśo w, jez eli przemawia za tym śtruktura ich 
akcjonariatu lub charakter i zakreś prowadzonej działalnoś ci. 

Zasada nie ma zastosowania. 

Komentarz: Spo łka nie śtośuje powyz śzej zaśady, poniewaz  nie jeśt zakwalifikowana do 
indekśo w giełdowych WIG20 lub mWIG40, a śtruktura akcjonariatu nie przemawia za jej 
zaśtośowaniem. 
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II. Zarząd i Rada Nadzorcza 

II.R.2. Ośoby podejmujące decyzję w śprawie wyboru członko w zarządu lub rady 
nadzorczej śpo łki powinny dąz yc  do 
zapewnienia wśzechśtronnoś ci i ro z norodnoś ci tych organo w, między innymi pod 
względem płci, kierunku wykśztałcenia, wieku i doś wiadczenia zawodowego. 
 
Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
 
Komentarz: Spo łka nie pośiada śformalizowanej polityki ro z norodnoś ci, niemniej 
dokłada wśzelkich śtaran , aby jej władze i kadra kierownicza były zro z nicowane ze 
względu na płec , wiek, wykśztałcenie, doś wiadczenie zawodowe itp. Spo łka nie moz e 
zagwarantowac  pełnego prześtrzegania zaśad polityki ro z norodnoś ci przez wśzyśtkie 
gremia, dokonujące wyboru władz Spo łki, w śzczego lnoś ci Walne Zgromadzenie. 
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialnoś ci za pośzczego lne obśzary działalnoś ci 
śpo łki pomiędzy członko w zarządu powinien byc  śformułowany w śpośo b jednoznaczny 
i przejrzyśty, a śchemat podziału dośtępny na śtronie internetowej śpo łki. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Kodekś śpo łek handlowych przewiduje, z e śprawy w śpo łce akcyjnej śą 
prowadzone przez zarząd w śpośo b kolegialny, a jedynie fakultatywnie moz e byc  
przeprowadzony formalny podział obowiązko w. Spo łka nie wprowadziła takiego 
formalnego podziału (a w konśekwencji ro wniez  jego śchematu), przy czym, zdaniem 
zarządu, brak wprowadzenia takiego podziału nie ma negatywnego wpływu na efektywne 
zarządzanie Spo łką. Sprawia to, z e Emitent decyduje śię na odśtąpienie od śtośowania 
zaśady, jednak nie wyklucza iz  w przyśzłoś ci podział odpowiedzialnoś ci zośtanie 
wprowadzony. W przypadku wprowadzenia śchematu organizacyjnego zośtanie on 
niezwłocznie opublikowany na śtronie internetowej Spo łki. 

II.Z.10.1. ocenę śytuacji śpo łki, z uwzględnieniem oceny śyśtemo w kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje 
wśzyśtkie iśtotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaśzcza dotyczące raportowania 
finanśowego i działalnoś ci operacyjnej. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: W Spo łce nie zośtały formalnie wyodrębnione śyśtemy kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. W 
konśekwencji rada nadzorcza nie pośiada faktycznych moz liwoś ci do śporządzenia i 
przedśtawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych śyśtemo w. Sprawia to, z e 
Emitent decyduje śię na odśtąpienie od śtośowania zaśady. 

II.Z.10.3. ocenę śpośobu wypełniania przez śpo łkę obowiązko w informacyjnych 
dotyczących śtośowania zaśad ładu korporacyjnego, okreś lonych w Regulaminie Giełdy 
oraz przepiśach dotyczących informacji biez ących i okreśowych przekazywanych przez 
emitento w papiero w wartoś ciowych. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
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Komentarz: Zarząd przedśtawi Radzie Nadzorczej rekomendację co do śtośowania tej 
zaśady w przyśzłoś ci. 

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje śprawy mające byc  przedmiotem uchwał 
walnego zgromadzenia. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Emitent uznaje komentowaną zaśadę za dobrą praktykę korporacyjną, 
jednak z uwagi na aktualną śtrukturę akcjonariatu rada nadzorcza Spo łki rozpatruje i 
opiniuje śprawy mające byc  przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia jedynie w 
zakreśie przewidzianym w śtatucie Spo łki oraz w kodekśie śpo łek handlowych. W 
przypadku zmiany śtruktury akcjonariatu, Emitent rozwaz y śtośowanie komentowanej 
zaśady. 

III. Systemy i funkcje wewnętrzne 

III. R. 1. Spo łka wyodrębnia w śwojej śtrukturze jednośtki odpowiedzialne za realizację 
zadan  w pośzczego lnych śyśtemach lub funkcjach, chyba z e wyodrębnienie jednośtek 
organizacyjnych nie jeśt uzaśadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalnoś ci 
prowadzonej przez śpo łkę. 
Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Z uwagi na rozmiar Spo łka nie pośiada w śwojej śtrukturze wyodrębnionych 
jednośtek odpowiedzialnych za realizację zadan  śyśtemo w kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego. 
III.Z.1. Za wdroz enie i utrzymanie śkutecznych śyśtemo w kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd 
śpo łki. Komentarz śpo łki dotyczący śpośobu śtośowania powyz śzej zaśady.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: W Spo łce nie zośtały formalnie wyodrębnione śyśtemy kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. W 
konśekwencji zarząd nie moz e odpowiadac  za wdroz enie i utrzymanie tych śyśtemo w. W 
przypadku jednak ewentualnego wyodrębnienia w śtrukturze Emitenta pośzczego lnych 
śyśtemo w, zarząd będzie odpowiedzialny za ich śkuteczne wdroz enie oraz utrzymanie.  

III.Z.2. Z zaśtrzez eniem zaśady III.Z.3, ośoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, 
audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpoś rednio preześowi lub innemu członkowi 
zarządu, a takz e mają zapewnioną moz liwoś c  raportowania bezpoś rednio do rady 
nadzorczej lub komitetu audytu.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Z uwagi na niewielki rozmiar funkcjonowania śpo łka nie widzi potrzeby 
wyodrębniania ośoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audytem wewnętrznym 
i compliance. Ponadto nie zośtały formalnie wyodrębnione śyśtemy zarządzania 
ryzykiem, audyt wewnętrzny oraz compliance. W przypadku jednak ewentualnego 
wyodrębnienia w śtrukturze Emitenta pośzczego lnych śyśtemo w, ośoby odpowiedzialne 
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za nie podlegac  będą bezpoś rednio preześowi lub innemu członkowi zarządu, a takz e 
zośtanie im zapewniona moz liwoś c  raportowania bezpoś rednio do rady nadzorczej lub 
komitetu audytu.  

III.Z.3. W odnieśieniu do ośoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych ośo b 
odpowiedzialnych za realizację jej zadan  zaśtośowanie mają zaśady niezalez noś ci 
okreś lone w powśzechnie uznanych, międzynarodowych śtandardach praktyki 
zawodowej audytu wewnętrznego.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz: W śpo łce nie zośtała formalnie wyodrębniona funkcja audytu 
wewnętrznego, a konśekwencji w śtrukturze Emitenta brak jeśt ośoby kierującej taką 
funkcją czy innych ośo b odpowiedzialnych za realizację jej zadan . W przypadku jednak 
ewentualnego wyodrębnienia w śtrukturze Emitenta funkcji audytu wewnętrznego, do 
ośoby kierującej tą funkcją oraz innych ośo b odpowiedzialnych za realizację jej zadan  
zaśtośowanie będą miały zaśady niezalez noś ci okreś lone w powśzechnie uznanych, 
międzynarodowych śtandardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  

III.Z.4. Co najmniej raz w roku ośoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 
wyodrębnienia w śpo łce takiej funkcji) i zarząd przedśtawiają radzie nadzorczej właśną 
ocenę śkutecznoś ci funkcjonowania śyśtemo w i funkcji, o kto rych mowa w zaśadzie III.Z.1, 
wraz z odpowiednim śprawozdaniem.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: W śpo łce nie zośtały formalnie wyodrębnione śyśtemy kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. W 
konśekwencji zarząd jak ro wniez  ośoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny nie mogą 
przedśtawiac  radzie nadzorczej właśnej oceny śkutecznoś ci funkcjonowania śyśtemo w i 
funkcji, o kto rych mowa w zaśadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim śprawozdaniem. W 
przypadku jednak ewentualnego wyodrębnienia w śtrukturze Emitenta pośzczego lnych 
śyśtemo w, Emitent planuje śtośowanie komentowanej zaśady.  

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje śkutecznoś c  śyśtemo w i funkcji, o kto rych mowa w 
zaśadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o śprawozdania okreśowo dośtarczane jej 
bezpoś rednio przez ośoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd śpo łki, jak ro wniez  
dokonuje rocznej oceny śkutecznoś ci funkcjonowania tych śyśtemo w i funkcji, zgodnie z 
zaśadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w śpo łce działa komitet audytu, monitoruje on 
śkutecznoś c  śyśtemo w i funkcji, o kto rych mowa w zaśadzie III.Z.1, jednakz e nie zwalnia 
to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny śkutecznoś ci funkcjonowania tych 
śyśtemo w i funkcji.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: W Spo łce nie zośtały formalnie wyodrębnione śyśtemy i funkcje, o kto rych 
mowa w zaśadzie III.Z.1. Dlatego tez  nie jeśt moz liwe monitorowanie śkutecznoś ci ich 
funkcjonowania. W przypadku ewentualnego wyodrębnienia w śtrukturze Emitenta 
pośzczego lnych śyśtemo w, Emitent planuje śtośowanie komentowanej zaśady. 
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IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 

IV.R.2. Jez eli jeśt to uzaśadnione z uwagi na śtrukturę akcjonariatu lub zgłaśzane śpo łce 
oczekiwania akcjonariuśzy, o ile śpo łka jeśt w śtanie zapewnic  infraśtrukturę techniczną 
niezbędna dla śprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzyśtaniu 
ś rodko w komunikacji elektronicznej, powinna umoz liwic  akcjonariuśzom udział w 
walnym zgromadzeniu przy wykorzyśtaniu takich ś rodko w, w śzczego lnoś ci poprzez: 1) 
tranśmiśję obrad walnego zgromadzenia w czaśie rzeczywiśtym, 2) dwuśtronną 
komunikację w czaśie rzeczywiśtym, w ramach kto rej akcjonariuśze mogą wypowiadac  
śię w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejścu innym niz  miejśce obrad 
walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, ośobiś cie lub przez pełnomocnika, prawa głośu 
w toku walnego zgromadzenia. 

Zasada nie ma zastosowania.  

Komentarz: W ocenie Spo łki, z uwagi na śtrukturę akcjonariatu, obecnie obowiązujące 
zaśady udziału w Walnych Zgromadzeniach umoz liwiają właś ciwą i efektywną realizację 
praw wynikających z akcji i wyśtarczająco zabezpieczają intereśy wśzyśtkich 
akcjonariuśzy, w tym mniejśzoś ciowych. 
 
IV.R.3. Spo łka dąz y do tego, aby w śytuacji gdy papiery wartoś ciowe wyemitowane przez 
śpo łkę śą przedmiotem obrotu w ro z nych krajach (lub na ro z nych rynkach) i w ramach 
ro z nych śyśtemo w prawnych, realizacja zdarzen  korporacyjnych związanych z nabyciem 
praw po śtronie akcjonariuśza naśtępowała w tych śamych terminach we wśzyśtkich 
krajach, w kto rych śą one notowane. 
 
Zasada nie ma zastosowania.  

Komentarz: Akcje Spo łki śą notowane jedynie na Giełdzie Papiero w Wartoś ciowych w 
Warśzawie S.A. 

IV.Z.2. Jez eli jeśt to uzaśadnione z uwagi na śtrukturę akcjonariatu śpo łki, śpo łka zapewnia 
powśzechnie dośtępną tranśmiśję obrad walnego zgromadzenia w czaśie rzeczywiśtym. 

Zasada nie ma zastosowania.  

Komentarz: Emitent uznaje komentowaną zaśadę za dobrą praktykę korporacyjną 
jednak z uwagi na śtrukturę akcjonariatu oraz brak zgłośzen  oczekiwania akcjonariuśzy, 
Emitent nie zapewnia powśzechnie dośtępnej tranśmiśję obrad walnego zgromadzenia w 
czaśie rzeczywiśtym. Ponadto, nieśtośowanie tej zaśady podyktowane jeśt względami 
technicznymi i finanśowymi związanymi z ewentualnym wdroz eniem tej zaśady. W 
przypadku zmiany śtruktury akcjonariatu lub zgłośzenia śpo łce oczekiwan  akcjonariuśzy 
w zakreśie przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzyśtaniu ś rodko w 
komunikacji elektronicznej i tranśmiśji obrad w czaśie rzeczywiśtym, Emitent rozwaz y 
śtośowanie komentowanej zaśady. 

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 

V.Z.5. Przed zawarciem przez śpo łkę iśtotnej umowy z akcjonariuśzem pośiadającym co 
najmniej 5% ogo lnej liczby głośo w w śpo łce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca 
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śię do rady nadzorczej o wyraz enie zgody na taką tranśakcję. Rada nadzorcza przed 
wyraz eniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej tranśakcji na intereś śpo łki. 
Powyz śzemu obowiązkowi nie podlegają tranśakcje typowe i zawierane na warunkach 
rynkowych w ramach prowadzonej działalnoś ci operacyjnej przez śpo łkę z podmiotami 
wchodzącymi w śkład grupy kapitałowej śpo łki.  

W przypadku, gdy decyzję w śprawie zawarcia przez śpo łkę iśtotnej umowy z podmiotem 
powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji śpo łka 
zapewnia wśzyśtkim akcjonariuśzom dośtęp do informacji niezbędnych do dokonania 
oceny wpływu tej tranśakcji na intereś śpo łki.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Statut Spo łki nie zawiera kompetencji Rady Nadzorczej do wyraz ania zgody 
na okreś lone umowy zawierane przez śpo łkę z podmiotami powiązanymi. Ewentualna 
zmiana pośtanowien  Statutu uzalez niona jeśt od decyzji akcjonariuśzy śpo łki głośujących 
w ramach Walnego Zgromadzenia, śtąd Spo łka nie moz e zagwarantowac , ze zmiana taka 
zośtanie dokonana w przyśzłoś ci. Sprawia to, z e śpo łka decyduje śię na odśtąpienie od 
śtośowania zaśady. 

V.Z.6. Spo łka okreś la w regulacjach wewnętrznych kryteria i okolicznoś ci, w kto rych moz e 
dojś c  w śpo łce do konfliktu intereśo w, a takz e zaśady pośtępowania w obliczu konfliktu 
intereśo w lub moz liwoś ci jego zaiśtnienia. Regulacje wewnętrzne śpo łki uwzględniają 
między innymi śpośoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konflikto w 
intereśo w, a takz e zaśady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w 
rozpatrywaniu śprawy objętej lub zagroz onej konfliktem intereśo w. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Komentarz: Spo łka obecnie nie pośiada regulacji wewnętrznych okreś lających kryteria i 
okolicznoś ci, w kto rych moz e dojś c  do konfliktu intereśo w, a takz e zaśad pośtępowania w 
obliczu konfliktu intereśo w lub moz liwoś ci jego zaiśtnienia. Spo łka po przeprowadzeniu 
weryfikacji funkcjonującej w tym zakreśie praktyki, rozwaz y moz liwoś c  wprowadzenia 
tego typu regulacji w przyśzłoś ci. 

VI. Wynagrodzenia 

VI.R.1. Wynagrodzenie członko w organo w śpo łki i kluczowych menedz ero w powinno 

wynikac  z przyjętej polityki wynagrodzen . 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz: Spo łka nie pośiada śformalizowanej polityki wynagrodzen . Ze względu na 

śzczego łowe pośtanowienia zawarte w Statucie Spo łki, Spo łka nie moz e przyjąc  

przedmiotowej rekomendacji w obecnym brzmieniu. Zgodnie z § 23 uśt. 3 pkt 5 Statutu 

Spo łki „Wynagrodzenie Członko w Zarządu uśtala Rada Nadzorcza.” Natomiaśt 

wynagrodzenie Członko w Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 392 § 1 Kodekśu śpo łek 

handlowych, uśtalane jeśt uchwałą Walnego Zgromadzenia Spo łki. 

VI.R.2. Polityka wynagrodzen  powinna byc  ś ciś le powiązana ze śtrategią śpo łki, jej celami 
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kro tko- i długoterminowymi, długoterminowymi intereśami i wynikami, a takz e powinna 

uwzględniac  rozwiązania śłuz ące unikaniu dyśkryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Spo łka nie śtośuje powyz śzej zaśady. 

Komentarz: Patrz wyjaś nienie do VI.R.1. 

VI.R.3. Jez eli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do śpraw wynagrodzen , w zakreśie 

jego funkcjonowania ma zaśtośowanie zaśada II.Z.7. 

Zasada nie ma zastosowania.  

Komentarz: W radzie nadzorczej nie funkcjonuje komitet do śpraw wynagrodzen . 

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny byc  tak śkonśtruowane, by między innymi 
uzalez niac  poziom wynagrodzenia członko w zarządu śpo łki i jej kluczowych menedz ero w 
od rzeczywiśtej, długoterminowej śytuacji finanśowej śpo łki oraz długoterminowego 
wzrośtu wartoś ci dla akcjonariuśzy i śtabilnoś ci funkcjonowania przedśiębiorśtwa.  

Zasada nie ma zastosowania.  

Komentarz: Spo łka nie pośiada obecnie programo w motywacyjnych. Natomiaśt formę i 
śtrukturę wynagrodzen  członko w Zarządu uśtala Rada Nadzorcza. 

VI.Z.2. Aby powiązac  wynagrodzenie członko w zarządu i kluczowych menedz ero w z 
długookreśowymi celami bizneśowymi i finanśowymi śpo łki, okreś pomiędzy 
przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych inśtrumento w 
powiązanych z akcjami śpo łki, a moz liwoś cią ich realizacji powinien wynośic  minimum 2 
lata.  

Zasada nie ma zastosowania.  

Komentarz: W Spo łce nie funkcjonują śyśtemy motywacyjne oparte na opcjach lub 
innych inśtrumentach opartych na akcjach Spo łki. 

VI.Z.4. Spo łka w śprawozdaniu z działalnoś ci przedśtawia raport na temat polityki 
wynagrodzen , zawierający co najmniej:  

1) ogólną informację na temat przyjętego w śpółce śyśtemu wynagrodzeń,  

2) informacje na temat warunków i wyśokości wynagrodzenia każdego z członków 

zarządu, w podziale na śtałe i zmienne śkładniki wynagrodzenia, ze wśkazaniem 

kluczowych parametrów uśtalania zmiennych śkładników wynagrodzenia i zaśad 

wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania śtośunku pracy, 

zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla 

śpółki i każdej jednośtki wchodzącej w śkład grupy kapitałowej,  

3) informacje na temat przyśługujących pośzczególnym członkom zarządu i 

kluczowym menedżerom pozafinanśowych śkładników wynagrodzenia,  

4) wśkazanie iśtotnych zmian, które w ciągu ośtatniego roku obrotowego naśtąpiły 

w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,  
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5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej 

celów, w śzczególności długoterminowego wzrośtu wartości dla akcjonariuśzy i 

śtabilności funkcjonowania przedśiębiorśtwa.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. 

Komentarz: Spo łka aktualnie nie pośiada przyjętej polityki wynagrodzen . Zaśady i 
wyśokoś c  wynagrodzenia Zarządu uśtala Rada Nadzorcza a zaśady i wyśokoś c  
wynagrodzenia Członko w Rady uśtala Walne Zgromadzenie. Spo łka publikuje informacje 
dotyczące wynagrodzen  Członko w organo w Spo łki w raportach rocznych. 

 
2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów 

kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 
sporządzania sprawozdań finansowych 

Za śyśtem kontroli wewnętrznej w Spo łce i jego śkutecznoś c  w proceśie śporządzania 
śprawozdan  finanśowych i raporto w okreśowych przygotowywanych i publikowanych 
zgodnie z obowiązującymi Spo łkę przepiśami odpowiedzialny jeśt Zarząd.  
 
W związku z wejś ciem w z ycie Uśtawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
śamorządzie, podmiotach uprawnionych do badania śprawozdan  finanśowych oraz o 
nadzorze publicznym, śpo łki notowane na rynku regulowanym mają obowiązek 
uśtanowic  Komitet Audytu. Obowiązek powołania Komitetu Audytu ma na celu przede 
wśzyśtkim śpowodowac  więkśze zaangaz owanie członko w rady nadzorczej w kweśtiach 
śprawozdawczoś ci finanśowej. W przypadku gdy śkład Rady Nadzorczej jeśt 
pięcioośobowy wo wczaś zadania Komitetu Audytu mogą zośtac  powierzone Radzie 
Nadzorczej. 
 
W celu zapewnienia, aby przygotowywane śprawozdania finanśowe Spo łki śpełniały 
cechy rzetelnoś ci, kompletnoś ci i zgodnoś ci z obowiązującymi przepiśami – zaro wno w 
zakreśie ich zawartoś ci, jak i terminowoś ci w przedśiębiorśtwie Spo łki śtośowany jeśt 
śyśtem kontroli i zarządzania ryzykiem w proceśie śporządzania śprawozdan  
finanśowych. Syśtem ten funkcjonuje w oparciu o takie elementy jak:  
 

 przyjęte i śtośowane zaśady obiegu dokumentów oraz ich akceptacji, umożliwiające 
kompletne ujmowanie wśzyśtkich danych kśięgowych, 

 przyjęte odpowiednie kryteria doboru i oceny pracowników zaangażowanych w 
proceś śporządzania śprawozdań finanśowych, legitymujących śię właściwymi 
kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem adekwatnymi do powierzonych im 
funkcji i zadań,  

 śtośowanie w śpośób ciągły zaśad wynikających z Uśtawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości, 

 prowadzenie kśiąg rachunkowych w śyśtemie informatycznym. Dośtęp do zaśobów 
informacyjnych śyśtemu informatycznego ograniczony jeśt wyłącznie do 
upoważnionych ośób w zakreśie wykonywania przez nich obowiązków. 

 
Ponadto roczne śprawozdania finanśowe Spo łki podlegają badaniu przez niezalez nego 
biegłego rewidenta, zaś  po łroczne śprawozdania finanśowe Spo łki podlegają przeglądowi 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDetailsServlet%3Fid%3DWDU19941210591&ei=djAmVYkNyNxoo6mByAs&usg=AFQjCNGobld4uVXEnX6u7zRze4miN3E7Lg&sig2=l-yLiVZUJTuouhi29tn3vg&bvm=bv.90237346,d.d2s
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDetailsServlet%3Fid%3DWDU19941210591&ei=djAmVYkNyNxoo6mByAs&usg=AFQjCNGobld4uVXEnX6u7zRze4miN3E7Lg&sig2=l-yLiVZUJTuouhi29tn3vg&bvm=bv.90237346,d.d2s
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przez niezalez nego biegłego rewidenta. Zapewnia to dodatkową kontrolę w odnieśieniu 
do śporządzanych śprawozdan  finanśowych oraz śtośowanych wewnętrznych proceśo w 
kontroli. Zalecenia audytora powśtałe w wyniku dokonanego badania śą wdraz ane przez 
Spo łkę i uwzględniane w kolejnych okreśach. 
Mając na uwadze powyz śze, w ocenie Zarządu śtośowany w przedśiębiorśtwie Emitenta 
śyśtem kontroli i zarządzania ryzykiem w proceśie śporządzania śprawozdan  
finanśowych śpełnia śwoje zadania i jeśt adekwatny do śtruktury Spo łki. 
 
 

3. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji 

Poniz śza tabela przedśtawia śtrukturę akcjonariatu ze śzczego łowym wykazem 
akcjonariuśzy pośiadających co najmniej 5% udziału w głośach na Walnym Zgromadzeniu 
Spo łki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuśzy z art. 69 Uśtawy o Ofercie Publicznej) 
na dzien  śporządzenia niniejśzego śprawozdania. 
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 8,34% 12,11% 

Przemyśław Sierocki 4 785 083 9 320 166 8,33% 12,10% 

Organizacja Polśkich Dyśtrybutorów       
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005 6 273 005 10,92% 8,15% 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 8,74% 12,72% 

Dariusz Kucowicz w tym: 5 523 005 10 296 010 9,61% 13,37% 

pośrednio poprzez Medicare Sp.  z o.o. 4 773 005 9 546 010 8,31% 12,40% 

Value Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z Wydzielonym 
Subfunduśzem 1 zarządzany przez 
AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 

4 236 261 4 236 261 7,37% 5,50% 

Pozostali (<5%) 26 829 547 27 761 350 46,69% 36,05% 

RAZEM 57 460 410 77 008 390 100,00% 100,00% 

 
  

4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają 
specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

Spo łka nie emitowała papiero w wartoś ciowych dających śpecjalne uprawnienia 
kontrolne. 
 
 

5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu 

Nie wyśtępują z adne ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głośu, takie jak: 
ograniczenie wykonywania prawa głośu przez pośiadaczy okreś lonej częś ci lub liczby 
głośo w, ograniczenie czaśowe dotyczące wykonywania prawa głośu lub zapiśy zgodnie z 
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kto rymi, przy wśpo łpracy Emitenta, prawa kapitałowe związane z papierami 
wartoś ciowymi śą oddzielone od pośiadania papiero w wartoś ciowych. 
 
 

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa 
własności papierów wartościowych Emitenta  

Statut Emitenta nie przewiduje z adnych pośtanowien  dotyczących ograniczen  
przenośzenia akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.  
 
Zgodnie z § 12 Statutu Spo łki  akcje imienne, na piśemne z ądanie akcjonariuśza mogą byc  
zamienione przez Zarząd na akcje na okaziciela. Zgoda co do zamiany powinna byc  
udzielona w terminie 30 dni od daty przedśtawienia piśemnego z ądania. Odmowa winna 
zawierac  obiektywnie uzaśadnione powody. W razie zamiany akcji imiennych na akcje na 
okaziciela uprzywilejowanie zamienionych akcji imiennych wygaśa. 
 
Zgodnie z § 12 Statutu Spo łki  uśt. 4.Statutu Spo łki zamiana akcji na okaziciela na akcje 
imienne jeśt niedopuśzczalna. 
 
Zgodnie z § 13 Statutu Spo łki zbycie akcji imiennej na rzecz ośoby nie wpiśanej jako 
akcjonariuśz do kśięgi akcyjnej Spo łki wymaga zgody Rady Nadzorczej z zaśtrzez eniem, 
iz  zbycie przez akcjonariuśza akcji na rzecz zśtępnych i wśtępnych nie wymaga zgody 
Spo łki. W wypadku nie wyraz enia zgody przez Zarząd Spo łki na zbycie akcji i 
powiadomienia o tym akcjonariuśza na piś mie, Zarząd Spo łki w terminie 2 mieśięcy od 
dnia zgłośzenia Spo łce zamiaru przenieśienia akcji, wśkaz e nabywcę akcji, kto ry nabędzie 
je za cenę wyznaczoną przez Zarząd Spo łki. Nabywca akcji, wśkazany przez Spo łkę 
zobowiązany jeśt zapłacic  cenę odpowiadającą wartoś ci rynkowej akcji, według śtanu z 
dnia nabycia. Nabywca akcji wśkazany przez Spo łkę zapłaci cenę za nabywane akcje w 
terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy nabycia akcji. 
Statut Emitenta nie uśtanawia z adnych innych niz  wymienione powyz ej zaśad 
dotyczących zmiany praw pośiadaczy akcji Spo łki, kto re miałyby bardziej znaczący zakreś 
niz  jeśt to wymagane przepiśami prawa. 
 
 

7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających 
oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub 
wykupie akcji  

Skład, powołanie, odwołanie i kadencja Zarządu 
 
Zarząd Emitenta działa na podśtawie obowiązujących przepiśo w prawa, w śzczego lnoś ci 
Kodekśu śpo łek handlowych i Statutu Spo łki. 
 
Zgodnie z § 15 Statutu Zarząd śkłada śię z 1 do 5 ośo b w tym Preześa i  Członko w Zarządu 
wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wśpo lną pięcioletnią kadencję, z 
zaśtrzez eniem pośtanowien  uśt. 2. Członkowie Zarządu, po zakon czeniu kadencji mogą 
byc  wybierani ponownie. 
 
Członkowie Zarządu oraz Preześ Zarządu powołani do śkładu Zarządu po dniu 1 śtycznia 
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2016 roku, wybierani będą na wśpo lną czteroletnią kadencję. 
 
Decyzję w śprawie iloś ci Członko w Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. 
 
Preześa Zarządu i Członko w Zarządu Spo łki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w 
głośowaniu tajnym bezwzględną więkśzoś cią głośo w obecnych, pod warunkiem, z e w 
pośiedzeniu ucześtniczy co najmniej 50%  członko w Rady Nadzorczej danej kadencji. 
 
Mandat Preześa i Członka Zarządu wygaśa najpo z niej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego śprawozdanie finanśowe za ośtatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
 
Zarząd Spo łki pod przewodnictwem Preześa zarządza Spo łką i reprezentuje ją na 
zewnątrz podejmując decyzje we wśzyśtkich śprawach nie zaśtrzez onych do właś ciwoś ci 
innych organo w. 
 
Na Preześa Zarządu i Członko w Zarządu mogą byc  wybierane ośoby śpoś ro d 
akcjonariuśzy lub śpoza ich grona. 
 
Pracami Zarządu kieruje Preześ Zarządu. 
 
Zarząd kieruje działalnoś cią Spo łki zgodnie z przepiśami prawa, śtatutu Spo łki oraz 
regulaminami organo w Spo łki. 
 
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną więkśzoś cią głośo w w obecnoś ci co najmniej 
połowy śkładu Zarządu. W przypadku ro wnej iloś ci głośo w decyduje głoś Preześa 
Zarządu. 
 
Szczego łowy tryb działania Zarządu okreś la Regulamin uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  
 
Zgodnie z § 16 Statutu, do śkładania oś wiadczen  woli w zakreśie praw i obowiązko w 
Spo łki oraz do podpiśywania w imieniu Spo łki uprawnieni śą: 
 
a) w przypadku Zarządu jednoośobowego, 
 
- preześ śamodzielnie, lub 
- dwo ch prokurento w łącznie. 
 
b) w przypadku Zarządu wieloośobowego: 
 
- preześ zarządu łącznie z członkiem zarządu lub , 
- dwo ch członko w zarządu łącznie lub 
- członek zarządu łącznie z prokurentem lub 
- dwo ch prokurento w łącznie. 
 
Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spo łką wymagają uchwały Zarządu. 
Zgodnie  z § 10 Statutu Zarząd Spo łki jeśt upowaz niony do podwyz śzenia kapitału 
zakładowego Spo łki poprzez emiśję nowych akcji o łącznej wartoś ci nominalnej nie 
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więkśzej niz  1 800 000 złotych (śłownie: jeden milion ośiemśet tyśięcy złotych) (kapitał 
docelowy). 
W granicach kapitału docelowego, na podśtawie niniejśzego upowaz nienia Zarząd 
uprawniony jeśt do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyz śzenia kapitału 
zakładowego Spo łki poprzez emiśję nowych akcji. Upowaz nienie Zarządu do 
podwyz śzania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygaśa z dniem 30 
czerwca 2019 r. 
Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd moz e pozbawic  akcjonariuśzy w całoś ci lub częś ci 
prawa poboru w śtośunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 
Stośownie do dalśzych zapiśo w niniejśzego paragrafu śtatutu, Zarząd decyduje o 
wśzyśtkich śprawach związanych z podwyz śzeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego.  
 
Statut Spo łki nie przewiduje dodatkowych uprawnien  dla Zarządu Spo łki w zakreśie 
prawa do podjęcia decyzji o wykupie akcji Spo łki. 
Zgodnie z § 11 Statutu, Akcje mogą byc  umarzane za zgodą akcjonariuśza w drodze jej 
nabycia przez Spo łkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji naśtępuje za 
wynagrodzeniem. Wyśokoś c  wynagrodzenia zośtanie okreś lona w uchwale Walnego 
Zgromadzenia. Wynagrodzenie za umorzone akcje moz e byc  wypłacane wyłącznie z 
czyśtego zyśku Spo łki Umorzenie akcji wymaga obniz enia kapitału zakładowego. 
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, kto ra powinna okreś lac  w 
śzczego lnoś ci: podśtawę prawną umorzenia, wyśokoś c  wynagrodzenia przyśługującego 
akcjonariuśzowi za umorzone akcje oraz śpośo b obniz enia kapitału zakładowego. 
 
 

8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta 

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodekśu śpo łek handlowych zmiana śtatutu wymaga uchwały 
walnego zgromadzenia i wpiśu do Krajowego Rejeśtru Sądowego. 
 
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodekśu śpo łek handlowych w ogłośzeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia, w kto rego porządku obrad jeśt przewidziano zamierzoną zmianę śtatutu, 
nalez y powołac  dotychczaś obowiązujące pośtanowienia, jak ro wniez  treś c  
projektowanych zmian. Jez eli  jeśt to uzaśadnione znacznym zakreśem zamierzonych 
zmian, ogłośzenie moz e zawierac  projekt nowego tekśtu śtatutu wraz z wyliczeniem 
nowych lub zmienionych pośtanowien  śtatutu. 
 
Zgodnie z art. 415 Kodekśu śpo łek handlowych uchwała dotycząca zmiany śtatutu, zapada 
więkśzoś cią trzech czwartych głośo w, jednakz e uchwała dotycząca zmiany śtatutu 
zwiękśzająca ś wiadczenie akcjonariuśzy lub uśzczuplająca prawa przyznane ośobiś cie 
pośzczego lnym akcjonariuśzom wymaga zgody wśzyśtkich akcjonariuśzy kto rych 
dotyczy.  
 
 

9. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych 
uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Walne Zgromadzenie odbywa śię w oparciu o przepiśy prawa, w śzczego lnoś ci w oparciu 
o przepiśy Kodekśu śpo łek handlowych. Walne Zgromadzenie odbywa śię na terenie 
Rzeczypośpolitej Polśkiej, w śiedzibie Spo łki lub w Warśzawie, w terminie okreś lonym w 
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ogłośzeniu na śtronie internetowej śpo łki oraz w raporcie biez ącym przekazywanym 
zgodnie z przepiśami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do inśtrumento w 
finanśowych do zorganizowanego śyśtemu obrotu oraz o śpo łkach publicznych. 
 
Walne Zgromadzenie moz e byc  zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Prawo do 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyśługuje Zarządowi Spo łki, gdy 
uzna to za wśkazane, jak ro wniez  akcjonariuśzowi reprezentującemu co najmniej połowę 
kapitału zakładowego Spo łki lub co najmniej połowę ogo łu głośo w w Spo łce. Natomiaśt 
akcjonariuśz lub akcjonariuśze reprezentujący co najmniej jedną dwudzieśtą kapitału 
zakładowego Spo łki mogą z ądac  zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta i umieśzczenia okreś lonych śpraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Takie 
z ądanie nalez y złoz yc  Zarządowi Spo łki na piś mie lub w pośtaci elektronicznej. Jez eli w 
terminie dwo ch tygodni od dnia przedśtawienia z ądania Zarządowi Spo łki Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie nie zośtanie zwołane, śąd rejeśtrowy moz e upowaz nic  do zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuśzy wyśtępujących z tym z ądaniem. 
Sąd wyznacza wo wczaś przewodniczącego tego Zgromadzenia. 
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalez y w śzczego lnoś ci: 
 

 rozpatrzenie i zatwierdzanie śprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
śprawozdania finanśowego za ubiegły rok obrotowy, 

 podjęcie uchwały o podziale zyśków lub o śpośobie pokrycia śtrat, 
 udzielanie członkom organów Spółki abśolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków, 
 zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
 zmiana śtatutu Spółki, 
 podwyżśzenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
 połączenie, przekśztałcenie, podział Spółki, 
 rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów, 
 emiśja obligacji zamiennych lub z prawem pierwśzeńśtwa i emiśja warrantów 
 subskrypcyjnych, 
 tworzenie i znośzenie kapitałów rezerwowych, 
 umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, 
 wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedśiębiorśtwa oraz 

uśtanowienie na nim prawa użytkowania, 
 pośtanowienia dotyczące rośzczeń o naprawie śzkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub śprawowania zarządu lub nadzoru, 
 uśtalanie śkładu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie 

jej członków, 
 uśtalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
 podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym 

śtatutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub 
akcjonariuszy, 

 określanie dnia uśtalenia prawa do dywidendy i terminów jej wypłaty, 
 powzięcie uchwały o przymuśowym wykupie akcji. 

 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną więkśzoś cią głośo w, jez eli 
przepiśy kodekśu śpo łek handlowych lub Statut Spo łki nie śtanowią inaczej. 
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Akcjonariuśze mogą ucześtniczyc  w Walnym Zgromadzeniu ośobiś cie lub mogą byc  na 
nich reprezentowani przez pełnomocniko w. Zgodnie z przepiśami KSH, prawo 
ucześtniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spo łki mają tylko ośoby będące akcjonariuśzami 
Spo łki na śześnaś cie dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzien  rejeśtracji 
ucześtnictwa w Walnym Zgromadzeniu – tzw. record date). 
 
Na podśtawie art. 401 § 1 k.ś.h akcjonariuśz lub akcjonariuśze reprezentujący co najmniej 
5% kapitału zakładowego mogą z ądac  umieśzczenia okreś lonych śpraw w porządku 
obrad najbliz śzego Walnego Zgromadzenia. Z ądanie moz e byc  zgłośzone w formie 
elektronicznej. Z ądanie powinno byc  zgłośzone Zarządowi Spo łki nie po z niej niz  21 dni 
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierac  uzaśadnienie lub 
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Z ądanie moz e 
zośtac  zgłośzone w pośtaci elektronicznej. 
 
Na mocy art. 401 § 5 k.ś.h. kaz dy akcjonariuśz ma prawo podczaś walnego zgromadzenia 
zgłaśzac  projekty uchwał dotyczące śpraw wprowadzonych do porządku obrad. 
Akcjonariuśz lub akcjonariuśze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego 
mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaśzac  Spo łce na piś mie lub przy 
wykorzyśtaniu ś rodko w komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące śpraw 
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub śpraw, kto re mają zośtac  
wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 k.ś.h.). 
Na podśtawie art. 385 § 3 k.ś.h. wybo r Rady Nadzorczej, na wniośek akcjonariuśzy 
reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien byc  
dokonany w drodze głośowania oddzielnymi grupami na najbliz śzym walnym 
zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spo łki przewiduje inny śpośo b powołania Rady 
Nadzorczej. Akcjonariuśze reprezentujący na walnym zgromadzeniu tę częś c  akcji, kto ra 
przypada z podziału ogo lnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu 
przez liczbę członko w Rady Nadzorczej, mogą utworzyc  oddzielną grupę celem wyboru 
jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozośtałych 
członko w Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 k.ś.h.). Mandaty w Radzie Nadzorczej 
nieobśadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuśzy, utworzoną zgodnie z zaśadami 
podanymi powyz ej, obśadza śię w drodze głośowania, w kto rym ucześtniczą wśzyścy 
akcjonariuśze Emitenta, kto rych głośy nie zośtały oddane przy wyborze członko w Rady 
Nadzorczej wybieranych w drodze głośowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.ś.h.). 
W wymienionych powyz ej głośowaniach kaz dej akcji przyśługuje tylko jeden głoś bez 
przywilejo w lub ograniczen  (art. 385 § 9 k.ś.h.). 
 
W przypadku gdy podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia jeśt śprzeczna ze śtatutem 
Spo łki bądz  dobrymi obyczajami i godzi w intereśy Emitenta lub ma na celu 
pokrzywdzenie akcjonariuśza śtośownie do art. 422 § 1 k.ś.h., akcjonariuśz moz e 
wytoczyc  przeciwko Spo łce powo dztwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne 
Zgromadzenia Spo łki. Do wyśtąpienia z powo dztwem uprawniony jeśt: 
 

 zarząd, rada nadzorcza oraz pośzczególni członkowie tych organów, 
 akcjonariuśz, który głośował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej 

podjęciu zażądał zaprotokołowania śwojego śprzeciwu, 
 akcjonariuśz bezzaśadnie niedopuśzczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
 akcjonariuśz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w 
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przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały 
w śprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 424 § 2 k.ś.h. w przypadku śpo łki publicznej powo dztwo o uchylenie 
uchwały Walnego Zgromadzenia nalez y wnieś c  w terminie mieśiąca od dnia otrzymania 
przez akcjonariuśza wiadomoś ci o uchwale, nie po z niej jednak niz  w terminie trzech 
mieśięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
 
 

10.  Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku 
obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących 
lub administracyjnych emitenta oraz ich komitetów 

W śkład Zarządu śpo łki "BIOMED-LUBLIN" Wytwo rnia Surowic i Szczepionek S.A na dzien  
śporządzenia niniejśzego śprawozdania wchodzą: 
 

 Marcin Piróg – Preześ Zarządu,  

 Włodzimierz Parzydło – Członek Zarządu. 
 
W 2017 r. miały miejśce naśtępujące zmiany w Zarządzie Spółki:  
 

 w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2017, mocą 
której z funkcji Preześa Zarządu z dniem 28 czerwca 2017 r. odwołany zośtał Pan 
Andrzej Stachnik, 

 w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2017, mocą 
której z funkcji Członka Zarządu z dniem 28 czerwca 2017 r. odwołany zośtał Pan 
Adam Siwek, 

 w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2017, mocą 
której z dniem 28 czerwca 2017 r. na funkcję Preześa Zarządu powołany zośtał 
Pan Marcin Piróg, 

 w dniu  29 września 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 31/2017, mocą 
której z dniem 29 września 2017 r. na funkcję Członka Zarządu powołany zośtał 
Pan Włodzimierz Parzydło, 

 w dniu  29 września 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 32/2017, mocą 
której z dniem 29 września 2017 r. na funkcję Członka Zarządu powołany zośtał 
Pan Grzegorz Stefańśki, 

 w dniu 27 listopada 2017 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze śkutkiem na 
dzień 30 liśtopada 2017 r. złożył Pan Dariuśz Kucowicz. 

 
 
W okreśie od zakon czenia roku obrotowego 2017 do dnia śporządzenia niniejśzego 
śprawozdania w śkładzie Zarządu Spo łki miały miejśce naśtępujące zmiany: 
 

 w dniu 12 kwietnia 2018 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze śkutkiem na 
dzień 13 kwietnia 2018 r. złożył Pan Grzegorz Stefańśki. 

 
 
Zgodnie ze Statutem Spo łki, Zarząd śkłada śię z 1 (jednego) do 5 (pięciu) ośo b w tym 
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Preześa Zarządu i Członko w Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata i jeśt kadencją 
wśpo lną. Zarząd jeśt powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. 
Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła śię w dniu 1 lutego 2016 r. i zakon czy śię w dniu  
1 lutego 2020 r. 
 
Zarząd Spo łki pod przewodnictwem Preześa zarządza Spo łką i reprezentuje ją na 
zewnątrz podejmując decyzje we wśzyśtkich śprawach nie zaśtrzez onych do właś ciwoś ci 
innych organo w.  Zarząd kieruje działalnoś cią Spo łki zgodnie z przepiśami prawa, śtatutu 
Spo łki oraz regulaminami organo w Spo łki.  
 
Zarząd moz e powoływac  prokurento w. Ponadto do załatwiania śpraw okreś lonego 
rodzaju lub okreś lonych czynnoś ci Zarząd Spo łki moz e udzielac  pełnomocnictw 
śzczego lnych. Powołanie prokurenta wymaga zgody wśzyśtkich członko w Zarządu, 
odwołac  prokurę moz e kaz dy członek Zarządu. 
 
Do śkładania oś wiadczen  woli w zakreśie praw i obowiązko w Spo łki oraz do 
podpiśywania w imieniu Spo łki uprawnieni śą: 
 
a) w przypadku Zarządu jednoośobowego, 
 

 prezes samodzielnie, lub 
 dwóch prokurentów łącznie. 

 
b) w przypadku Zarządu wieloośobowego: 
 

 preześ zarządu łącznie z członkiem zarządu lub  
 dwóch członków zarządu łącznie lub 
 członek zarządu łącznie z prokurentem lub 
 dwóch prokurentów łącznie. 

 
Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spo łką wymagają uchwały Zarządu. 
 
W śkład Rady Nadzorczej śpo łki "BIOMED-LUBLIN" Wytwo rnia Surowic i Szczepionek 
S.A na dzien  śporządzenia niniejśzego śprawozdania wchodzą: 
 

 Jarośław Błaśzczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Wiktor Napióra – Zaśtępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

 Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,  

 Andrzej Szostek – Członek Rady Nadzorczej,  

 Konrad Miterski - Członek Rady Nadzorczej, 

 Dariusz Kucowicz – Członek Rady Nadzorczej, 

 Piotr Kwaśniewśki – Członek Rady Nadzorczej. 

 
W 2017 r. miały miejśce naśtępujące zmiany w Radzie Nadzorczej: 
 

 W dniu 12 grudnia 2017 r.  rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła 
Pani Joanna Szymańśka-Bulska, 
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 W dniu 12 grudnia 2017 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan 
Dariusz Maciejuk, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan 
Przemyśław Sierocki, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

uchwałą nr 5/2017 powołało Pana Dariuśza Kucowicza na członka Rady 

Nadzorczej, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

uchwałą nr 6/2017 powołało Pana Waldemara Sierockiego na członka Rady 

Nadzorczej, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

uchwałą nr 7/2017 powołało Pana Konrada Miterśkiego na członka Rady 

Nadzorczej, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

uchwałą nr 8/2017 powołało Pana Piotra Kwaśniewśkiego na członka Rady 

Nadzorczej, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

uchwałą nr 10/2017 powołało Pana Andrzeja Szośtka na członka Rady Nadzorczej. 

 
W okreśie od zakon czenia roku obrotowego 2017 do dnia śporządzenia niniejśzego 
oś wiadczenia w śkładzie Rady Nadzorczej Spo łki nie zaśzły z adne zmiany ośobowe. 
 
Zgodnie ze Statutem Spo łki, Rada Nadzorcza śkłada śię z 5 (pięciu) do 8 (oś miu) członko w. 
Liczebnoś c  Rady Nadzorczej uśtala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 
5 (pięc ) lat i jeśt kadencją wśpo lną. Rada Nadzorcza jeśt powoływana i odwoływana przez 
Walne Zgromadzenie. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła śię w dniu 30 
czerwca 2016 r. i zakon czy śię w dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza śprawuje nadzo r 
na działalnoś cią Spo łki. 
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej nalez ą naśtępujące śprawy, wymienione w § 23 uśt 3 
Statutu Spo łki tj.: 
 

 ocena śprawozdania Zarządu z działalnoś ci Spo łki i śprawozdania finanśowego za 
ubiegły rok obrotowy, w zakreśie ich zgodnoś ci z kśięgami i dokumentami, jak i ze 
śtanem faktycznym oraz ocena wniośko w Zarządu co do podziału zyśko w i pokrycia 
śtrat, jak ro wniez  śkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego piśemnego 
śprawozdania z wyniko w powyz śzych ocen; 

 zawieśzanie w waz nych powodo w w czynnoś ciach pośzczego lnych lub wśzyśtkich 
członko w Zarządu; 

 delegowanie członko w Rady Nadzorczej do czaśowego wykonywania czynnoś ci 
członko w Zarządu, nie mogących śprawowac  śwoich czynnoś ci; 

 powoływanie i odwoływanie członko w Zarządu; 
 uśtalanie warunko w zatrudnienia i wyśokoś ci wynagrodzenia członko w Zarządu; 
 wyraz anie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu 

Spo łki; 
 wyraz anie zgody na udzielenie prokury; 
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 wyraz anie zgody na przyśtąpienie do nowych śpo łek lub innych podmioto w, a takz e 
nabycie, zbycie oraz obciąz enie przez Spo łkę akcji lub udziało w w innych śpo łkach 
lub innych tytuło w ucześtnictwa innych podmioto w; 

 wyraz anie zgody na tworzenie oddziało w, filii i przedśtawicielśtw w kraju i za 
granicą, jak ro wniez  oś rodko w badawczo – rozwojowych, zakłado w wytwo rczych, 
handlowych i uśługowych; 

 zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych plano w działalnoś ci Spo łki 
(budz etu Spo łki), plano w śtrategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub 
wieloletnich plano w rzeczowych lub finanśowych; 

 wyraz enie zgody na nabycie i zbycie nieruchomoś ci, uz ytkowania wieczyśtego lub 
udziału w nieruchomoś ci; 

 wyraz anie zgody na dokonanie przez Spo łkę darowizny; 
 wyraz anie zgody na zaciąganie zobowiązan  lub rozporządzanie prawami o wartoś ci 

przewyz śzającej pojedynczo lub w śerii podobnych czynnoś ci w okreśie kolejnych 6 
(śześ ciu) mieśięcy począwśzy od pierwśzej takiej czynnoś ci 20.000.000,00 
(dwadzieś cia miliono w) złotych, o ile nie wynikają one w śpośo b wyraz ny z 
rocznego budz etu Spo łki lub planu śtrategicznego Spo łki; 

 zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jez eli Zarząd nie zwoła go w 
terminie okreś lonym w przepiśach Kodekśu śpo łek handlowych lub w niniejśzym 
Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jez eli zwołanie go Rada 
uzna za wśkazane. 

 wybo r biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania śprawozdania finanśowego 
Spo łki. 

 
 
 
W śkład Komitetu Audytu śpo łki "BIOMED-LUBLIN" Wytwo rnia Surowic i Szczepionek 
S.A na dzien  śporządzenia niniejśzego śprawozdania wchodzą: 
 

 Konrad Miterski - Przewodniczący Komitetu Audytu,  

 Andrzej Szostek - Członek Komitetu Audytu, 

 Jarośław Błaśzczak - Członek Komitetu Audytu. 

 

W okreśie od zakon czenia roku obrotowego 2017 do dnia śporządzenia niniejśzego 
śprawozdania w śkładzie Komitetu Audytu miały miejśce naśtępujące zmiany: 
 

 W dniu 16 śtycznia 2018 r. Rada Nadzorcza powołała na członków Komitetu 

Audytu Pana Konrada Miterśkiego oraz Pana Andrzeja Szośtka. Powyżśze było 

wynikiem zmian w Radzie Nadzorczej i złożonymi rezygnacjami w dniu 12 grudnia 

2017 r. z członkośtwa w Radzie Nadzorczej Pani Joanny Szymańśkiej Bulśkiej oraz 

Pana Dariuśza Maciejuka, którzy pełnili również funkcje członków Komitetu 

Audytu. 

 

Komitet Audytu śkłada śię z trzech członko w - Przewodniczącego oraz dwo ch Członko w 
Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu śą powoływani przez Radę Nadzorczą śpoś ro d jej 
członko w.  Przynajmniej jeden członek komitetu audytu pośiada wiedzę i umiejętnoś ci w 
zakreśie rachunkowoś ci lub badania śprawozdan  finanśowych. Członkowie komitetu 
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audytu pośiadają wiedzę i umiejętnoś ci z zakreśu branz y, w kto rej działa jednośtka 
zaintereśowania publicznego. Warunek ten uznaje śię za śpełniony, jez eli przynajmniej 
jeden członek komitetu audytu pośiada wiedzę i umiejętnoś ci z zakreśu tej branz y lub 
pośzczego lni członkowie w okreś lonych zakreśach pośiadają wiedzę i umiejętnoś ci z 
zakreśu tej branz y. 
 
Zgodnie z art. 130 uśtawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorśkich oraz nadzorze publicznym, do zadan  komitetu audytu nalez y m.in.:  
 

1) monitorowanie: 

a) proceśu śprawozdawczości finanśowej, 

b) śkuteczności śyśtemów kontroli wewnętrznej i śyśtemów zarządzania ryzykiem 

oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakreśie śprawozdawczości finanśowej, 

c) wykonywania czynności rewizji finanśowej, w śzczególności przeprowadzania przez 

firmę audytorśką badania, z uwzględnieniem wśzelkich wniośków i uśtaleń Komiśji 

Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie 

audytorskiej; 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezalez noś ci biegłego rewidenta i firmy audytorśkiej, 
w śzczego lnoś ci w przypadku, gdy na rzecz jednośtki zaintereśowania publicznego 
ś wiadczone śą przez firmę audytorśką inne uśługi niz  badanie; 

3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego 
jednośtki zaintereśowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaś nianie, w jaki 
śpośo b badanie to przyczyniło śię do rzetelnoś ci śprawozdawczoś ci finanśowej w 
jednośtce zaintereśowania publicznego, a takz e jaka była rola komitetu audytu w proceśie 
badania; 

4) dokonywanie oceny niezalez noś ci biegłego rewidenta oraz wyraz anie zgody na 
ś wiadczenie przez niego dozwolonych uśług niebędących badaniem w jednośtce 
zaintereśowania publicznego; 

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorśkiej do przeprowadzania badania; 

6) opracowywanie polityki ś wiadczenia przez firmę audytorśką przeprowadzającą 
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorśką oraz przez członka śieci firmy 
audytorśkiej dozwolonych uśług niebędących badaniem; 

7) okreś lanie procedury wyboru firmy audytorśkiej przez jednośtkę zaintereśowania 
publicznego; 

8) przedśtawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub 
kontrolnemu, lub organowi, o kto rym mowa w art. 66 uśt. 4 uśtawy z dnia 29 wrześ nia 
1994 r. o rachunkowoś ci, rekomendacji, o kto rej mowa w art. 16 uśt. 2 rozporządzenia nr 
537/2014, zgodnie z politykami, o kto rych mowa w pkt 5 i 6; 

9) przedkładanie zalecen  mających na celu zapewnienie rzetelnoś ci proceśu 
śprawozdawczoś ci finanśowej w jednośtce zaintereśowania publicznego. 
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Komitet Audytu powołany zośtał od dnia 21 paz dziernika 2017 r. uchwałą Rady 
Nadzorczej nr 38/2017 z dnia 6 liśtopada 2017 r. w śkładzie: 

1. Joanna Szymańśka-Bulska – Przewodnicząca Komitetu Audytu 

2. Dariusz Maciejuk – Członek Komitetu Audytu 

3. Jarośław Błaśzczak – Członek Komitetu audytu 

W dniu 12 grudnia 2017 r. rezygnacje z członkośtwa w Radzie Nadzorczej złoz yli Joanna 
Szyman śka-Bulśka oraz Dariuśz Maciejuk, co z mocy prawa oznaczało wygaś nięcie 
mandatu członka Komitetu Audytu. 

 

 
 
 
 
 
 

Marcin Piro g 
Preześ Zarządu 

 
 

     Włodzimierz Parzydło 
Członek Zarządu 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lublin, 27 kwietnia 2018 r. 
 
 


