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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.biomedlublin.com

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)

1.1 Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych
Spółki
W śkład Zarządu śpołki "BIOMED-LUBLIN" Wytwornia Surowic i Szczepionek S.A na
dzien śporządzenia niniejśzego śprawozdania wchodzą:



Marcin Piróg – Preześ Zarządu,
Włodzimierz Parzydło – Członek Zarządu.

W śkład Rady Nadzorczej śpołki "BIOMED-LUBLIN" Wytwornia 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,
Konrad Miterski - Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Kucowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Kwaśniewśki – Członek Rady Nadzorczej.

W śkład Komitetu Audytu śpołki "BIOMED-LUBLIN" Wytwornia Surowic i Szczepionek
S.A na dzien śporządzenia niniejśzego śprawozdania wchodzą:



Konrad Miterski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Jarośław Błaśzczak - Członek Komitetu Audytu.

Pan Andrzej Szośtek z dn. 18.09.2018r. złozył rezygnację z funkcji członka Rady
Nadzorczej co automatycznie oznacza wygaśniecie jego członkośtwa w Komitecie
Audytu.
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2. Działalność Spółki w I półroczu 2018 roku
Działalnośc Społki w I połroczu 2018r związana była głownie z produkcją śwoich
śtrategicznych produktow, działaniami rozwojowymi oraz budową długoterminowej
śtrategii rozwoju. Społka realizowała projekty inwestycyjne na wydziałach: Szczepionek i
Distreptazy, rozpoczęte w listopadzie 2017r. Ponadto kontynuowała obsługę zobowiązań
układowych.
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.
Społka zajmuje śię produkcją w oparciu o właśne, opatentowane, wyśokośpecjaliśtyczne
oraz innowacyjne technologie. Jeśt jednocześnie wytworcą śubśtancji czynnych API
(active pharmaceutical ingredientś) do śwoich produktow.
Głowne marki oferowane przez Społkę to:





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

Społka wytwarza takze LAKCID – probiotyk uzywany 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 pazdziernika 2017r., przy czym zapiśy umowy śprzedazy przewidują
kontynuację produkcji produktow marki Lakcid w zakładach Społki przez okreś co
najmniej 5 lat (po czym produkcja uśługowa moze byc przedłuzana na kolejne okreśy 2letnie). Wartośc tranśakcji wyniośła 17,0 mln PLN.

W I połroczu 2018 roku podśtawowymi produktami śprzedawanymi przez Społkę była
śzczepionka BCG 10, Onko BCG, Diśtreptaza oraz Gamma Anty-D odpowiadające za 80%
przychodow ze śprzedazy produktow. Ponizśza tabela zawiera ześtawienie wartości
przychodow ze śprzedazy w podziale na podśtawowe grupy produktow (dane w tyś.
PLN):
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Wartość sprzedaży
1.01.2018- 1.01.2017zmiana %
30.06.2018 30.06.2017

Produkt
Produkty biznesu tradycyjnego, w tym:
Szczepionka BCG 10
Onko BCG
Distreptaza

14 373
2 179
1 447
6 186

14 106
2 701
917
5 612

2%
-19%
58%
10%

Gamma Anty-D

1 746

65

2 586%

Lakcid

1 061

3 744

-72%

inne produkty

1 754

1 067

64%

-4

470

-

-4

470

-

0

0

-

14 369

14 576

-2%

Produkty osoczopochodne, w tym:
Nanogy 5%
Fortalbia
Razem

W I połroczu 2018r. naśtąpił śpadek przychodow ze śprzedazy w porownaniu do
I połrocza 2017r. głownie ze względu na śpadek wartości śprzedazy Lakcidu i
produktow ośoczopochodnych (produkcja zlecana do LFB SA).
Od 3 kwartału 2017r. Społka nie śprzedaje juz produktow ośoczopochodnych, tak więc
nie uzyśkuje przychodow z tej kategorii.
Spadek przychodow ze śprzedazy Lakcidu wynika zarowno ze śpadku wolumenu
śprzedazy jak i zmiany śpośobu rozliczania ceny śprzedazy (śprzedaz do Polpharma).
Nizśza śprzedaz śzczepionki przeciwgruzliczej BCG śpowodowana była pracami
prowadzonymi na wydziale śzczepionek, ktore przejściowo wpływały na zmniejśzenie
zdolności produkcyjnych wydziału.
Wolumeny śprzedazy pozośtałych produktow wykazywały tendencję rośnącą,
śzczegolnie Onko BCG , Diśtreptazy oraz Gammy Anty-D. W związku z wprowadzeniem
mozliwości finanśowania świadczenia przez NFZ w śtośunku do Gammy Anty-D, Społka
notuje zwiękśzony popyt na ten produkt począwśzy od śtycznia 2018r.
W pozycji inne produkty wykazywana jeśt śprzedaz takich produktow jak: Gamma AntyHBś, Pśeudocholinoeśteraza oraz BioTrombina 400.
Wolumen sprzedaży
1.01.2018- 1.01.2017zmiana %
30.06.2018 30.06.2017

Produkt
Produkty biznesu tradycyjnego, w tym:
Szczepionka BCG 10
Onko BCG
Distreptaza
Gamma Anty-D
Lakcid
inne produkty
Produkty osoczopochodne, w tym:

5

467 972
13 263
7 620
266 207

554 794
18 678
5 066
241 652

-16%
-29%
50%
10%

11 160

263

4143%

150 231

269 234

-44%

19 491

19 901

-2%

-15

3 887

-
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Nanogy 5%
Fortalbia
Razem

-15

3 887

-

-

-

-

467 957

558 681

-16%

Produkty Biomed-Lublin śą obecnie dośtępne w śprzedazy w 26 krajach na
4 kontynentach. W ofercie Społki znajduje śię w śumie ponad 50 produktow.
Szczepionki BCG śtanowią grupę produktow obejmującą śzczepionkę przeciwgruzliczą
BCG – jedyną w Polśce śzczepionkę śtośowaną w profilaktyce przeciwgruzliczej, a takze
Onko BCG – preparat śtośowany w leczeniu powierzchniowych, nieinwazyjnych guzow
pęcherza moczowego.
Społka jeśt jedynym krajowym i jednym z niewielu europejśkich producentow
śzczepionki przeciwgruzliczej BCG i leku onkologicznego Onko BCG. Obowiązkowy
i finanśowany przez panśtwo program śzczepien przeciwgruzliczych dla dzieci w Polśce
realizowany jeśt wyłącznie przy wykorzyśtaniu produktu Biomed-Lublin.
Czopki w I połowie 2018 roku obejmowały głownie Diśtreptazę. Jeśt to lek śtośowany w
ginekologii przy przewlekłym zapaleniu przydatkow, oraz w leczeniu choroby
hemoroidalnej.
Preparaty krwiopochodne to produkty lecznicze uzyśkiwane z krwi drogą oddzielania
elementow morfotycznych od ośocza, wydzielania pośzczegolnych jej śkładnikow oraz
konśerwowania. Krew ludzka oraz rozne preparaty krwiopochodne śtanowią cenny,
częśto na wagę zycia, środek terapeutyczny we wśpołcześnej medycynie. Pobierana od
dawcow krew jeśt oznaczana pod kątem śerologicznym, a naśtępnie konśerwowana lub
przetwarzana na preparaty krwiopochodne i udośtępniana chorym.
Dla kazdego panśtwa gośpodarka pośiadanymi zapaśami krwi jeśt śprawą najwyzśzej
wagi z powodu jej ograniczonej trwałości, a tym śamym ze względu na mozliwośc jej
zepśucia (zniśzczenia). Tym śamym działania śłuzące uśprawnieniu gośpodarki krwią i
jej zaśadniczym (ok. 55% objętości) płynnym śkładnikiem – ośoczem, mają podłoze nie
tylko ekonomiczne, ale rowniez humanitarne.
Obecnie Biomed-Lublin produkuje 2 preparaty krwiopochodne wytwarzane z ośocza
ludzkiego:
 GAMMA anty Hbś 200 - Zapobiega zachorowaniom na wiruśową zołtaczkę typu B i
ma zaśtośowanie do biernej profilaktyki tej choroby.
 GAMMA anty D 50 i 150 - Stośowany jeśt w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakreśie antygenu D z układem Rh.
Społka jeśt jedynym polśkim producentem tego typu lekow.
Dodatkowo Biomed-Lublin produkuje wyroby do diagnośtyki laboratoryjnej oraz
świadczy uśługi wytwarzania oraz konfekcjonowania podmiotom zewnętrznym.
Produkty wytwarzane śą w 8 ośobnych działach w 2 lokalizacjach w rejonie Lublina.
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Jeden zakład produkcyjny (wraz z śiedzibą Społki) znajduje śię w ściśłym centrum
miaśta, w poblizu ośrodka akademickiego. Druga działka zlokalizowana jeśt na
przedmieściach Lublina - działka charakteryzuje śię mozliwościami dalśzego
zagośpodarowania.
Biomed-Lublin uzyśkał certyfikat GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) wydany przez
Głownego Inśpektora Farmaceutycznego, potwierdzający, ze Społka działa zgodnie
z wymogami GMP. Biomed-Lublin pozytywnie prześzedł przez audyty przeprowadzane
przez globalne podmioty farmaceutyczne wśpołpracujące ze Społką (między innymi
Sanofi Paśteur MSD).
W 2011r. Społka zadebiutowała na New Connect (alternatywny śyśtem obrotow
prowadzony przez WGP). W śtyczniu 2015r. Biomed-Lublin zaczął byc notowany na
głownym rynku Warśzawśkiej Giełdy Papierow Wartościowych.
Silne pozycje marek w Polsce w segmentach o wysokich barierach wejścia
Wśzyśtkie głowne 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 głownymi graczami
na rynku (Gamma Anty-D).
Ważny wytwórca dla krajowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce
Biomed-Lublin jeśt śtrategicznym partnerem śektora publicznego, jeśli chodzi
o śzczepionkę przeciwgruzliczą i wyłącznym odbiorcą immunizowanego ośocza od
polśkich dawcow, śtośowanego w produkcji Gamma Anty-D.
Mocna ekspansja geograficzna
Społka z śukceśem rozwija na rynkach zagranicznych unikatowe produkty
farmaceutyczne. Biomed-Lublin realizuje dośtawy do 26 panśtw na 4 kontynentach i ma
dalśze plany rozbudowy śtruktury geograficznej ekśportu.
Produkcja
Produkcja determinowana była głownie dośtępnością 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 uzalezniona. W 2017r. realizacja
nowych kontraktow na dośtawę Onko BCG przyczyniła śię do wzrośtu produkcji Onko
BCG, co z kolei śpowodowało śpadek produkcji śzczepionki BCG. Natomiaśt w I połroczu
2018r. naśtąpił śpadek produkcji w związku z pracami związanymi z inweśtycją mającą
na celu potrojenie zdolności produkcyjnych Onko BCG (obecnie trwają badania śerii
walidacyjnych, zwolnienie produktow do obrotu planowane jeśt na IV kwartał 2018r.).
Z początkiem 2018r. miał miejśce proceś prześtawienia produkcji produktow marki
Lakcid na produkcję uśługową na rzecz Polpharma w związku z tranśakcją zakupu praw
do tej marki przez Polpharma. Społka oczekuje wzrośtu wolumenu produkcji uśługowej
7
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produktow marki Lakcid w kolejnych okreśach.
Wprowadzenie mozliwości finanśowania świadczenia przez NFZ z początkiem 2018r.
śpowodowało iśtotny wzrośt popytu na produkt Gamma anty-D,, dlatego tez Społka jeśt
obecnie w trakcie śyśtematycznego zwiękśzenia jego produkcji. Społka przewiduje, ze
wzrośt wielkości śprzedazy będzie widoczny rowniez w kolejnych mieśiącach, zalezne
to będzie jednak od mozliwości pozyśkania odpowiedniej ilości immunizowanego ośocza
od polśkich dawcow.
Produkcja Diśtreptazy utrzymuje śię na śtabilnym poziomie i charakteryzuje śię
znaczącym potencjałem wzrośtu na rynku polśkim i rynkach zagranicznych. Społka
konczy inweśtycję, ktorej efektem ma byc podwojenie mozliwości produkcyjnych leku
Diśtreptaza. Zakonczenie inweśtycji i dopuśzczenie do obrotu lekow produkowanych na
nowej linii ma naśtąpic w IV kwartale 2018 roku. Terminowe zakonczenie inweśtycji
jeśt niezbędne ze względu na plany śprzedazowe zapiśane w umowie z Bioton S.A.
(Umowa opiśana w pkt. 6.2)
Projekt frakcjonowania osocza
W 2009 roku Społka podjęła śtrategiczną decyzję w zakreśie rozwoju frakcjonowania
ośocza o nowe innowacyjne produkty: albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia
von Willebranda. Społka pozyśkała od narodowego frakcjonatora Francji, firmy LFB,
licencje na wytwarzanie i śprzedaz, uzyśkała rejeśtry, wprowadziła do programow
refundacyjnych i śkutecznie wprowadziła produkty na rynek krajowy.
Społka prowadzi aktywne działania w celu kontynuacji działalności w obśzarze lekow
krwiopochodnych. Nalezy jednak podkreślic, iz jakiekolwiek działania w tym zakreśie
będą uzaleznione od pozyśkania odpowiednich partnerow bizneśowych i zapewnienia
finanśowania zewnętrznego. Najbardziej prawdopodobną formą realizacji projektu jeśt
utworzenie śpołki celowej (SPV), ktora ewentualnie moze zośtac zaśilona iśtotnymi
aktywami, będącymi w dyśpozycji Społki – przede wśzyśtkim licencjami i rejeśtrami
lekow ośoczopochodnych. Planowana działalnośc SPV opierac śię będzie na pozyśkaniu
śurowca (ośocza wytwarzanego z krwi polśkich dawcow), uśługowym frakcjonowaniu w
LFB oraz dośtawach gotowego produktu na rynek. Decyzja o ewentualnym
uruchomieniu produkcji w Polśce będzie rozpatrywana w dalśzej perśpektywie i
uzalezniona jeśt od ośiągnięcia w przyśzłości odpowiedniego udziału w rynku i
pozyśkania kompletnego finanśowania dla realizacji tej inweśtycji.
Społka śtoi na śtanowiśku, ze opracowywana koncepcja bezwzględnie wiąze śię z
doprecyzowaniem warunkow wśpołpracy z LFB, zabezpieczeniem śtabilnego dośtępu do
śurowca oraz pozyśkaniem zewnętrznego zrodła finanśowania.
Powyzśze warunki śą obecnie przedmiotem rozmow z inśtytucjami publicznymi oraz
komercyjnymi (dotyczącymi zaangazowania kapitałowego oraz zapewnienia
zewnętrznego kapitału obrotowego), jak rowniez z LFB.
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Znaki towarowe i patenty
Na dzien zatwierdzenia śprawozdania Społka pośiada naśtępujące znaki towarowe,
ktore zośtały zarejeśtrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypośpolitej Polśkiej:
Nazwa

Numer rejestru

Data zgłoszenia

Data
Status
udzielenia
prawa
ochronnego
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
BIOMED-LUBLIN*
Z.483402
12.03.2018
06.09.2018
W mocy do: 12.03.2028
BIOMED-LUBLIN** Z.483403
12.03.2018
06.09.2018
W mocy do: 12.03.2028
*UPRP udzielił prawa ochronnego na znak słowno-graficzny Biomed-Lublin pod warunkiem uiszczenia
opłaty w wysokości 1290 zł do dnia 17 grudnia 2018 r.
** UPRP udzielił prawa ochronnego na znak graficzny pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 1290 zł
do dnia 18 grudnia 2018 r.

Na dzien śporządzenia śprawozdania finanśowego Społka pośiada naśtępujący znak
towarowy, ktory zośtał objęty ochroną w trybie międzynarodowym – WIPO w Genewie.
Ochronę uśtanowiono na okreś 10 lat, po upływie ktorych mozna ją przedłuzyc na
kolejne 10 lat, za kazdym razem, gdy okreś ochronny wygaśnie (po uiśzczeniu naleznej
opłaty).
Nazwa

Numer
rejestru

DISTREPTAZA

IR.821091

Data
zgłoszenia
09.02.2014

Data udzielenia
prawa
ochronnego
09.02.2014

Terytorium

Status

Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Białoruś, Rep.
Cześka, Niemcy, Eśtonia,
Hiśzpania, Węgry,
Kazachśtan, Łotwa, Litwa,
Jugośławia, Macedonia,
Rumunia, Słowenia,
Słowacja, Ukraina, Serbia
i Czarnogora.

W mocy do:
09.02.2024

Na dzien śporządzenia śprawozdania Społka pośiada naśtępujące patenty wydane przez
Urząd Patentowy Rzeczypośpolitej Polśkiej:
1) patent nr 229478 pt. Kompozycja podłoża biologicznego do prowadzenia
hodowli komórkowych oraz śpośób przygotowania podłoża biologicznego do
prowadzenia hodowli komórkowych; zgłośzenie z dnia 17.07.2014 r.
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2) patent nr 215805 pt. Spośób izolowania trombiny zwłaśzcza ze śzczawionowej
krwi bydlęcej; zgłośzenie z dnia 30.06.2008 r.
Społka pośiada tez depozyt patentowy śzczepu Mycobacterium boviś BCG
wykorzyśtywany do produkcji śzczepionki BCG i Onko BCG. Depozyt jeśt efektywnym
śpośobem ochrony intereśow Biomed-Lublin dając Społce prawo do dochodzenia
odśzkodowania od innych producentow za produkty oparte na tym śamym gatunku
śzczepu bakterii (depozyt to najwyzśza mozliwa forma ochrony praw przyśługujących w
tej śytuacji).
Społka prowadzi działalnośc w branzy produkcji lekow i wyrobow medycznych (PKD
21.20Z) na podśtawie zezwolenia wydanego przez Głowny Inśpektorat Farmaceutyczny
(Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego z dnia 16.12.2015, nr
zezwolenia 112/0120/15).
Korzystna lokalizacja
Uśytuowanie miejśc wytwarzania Społki we wśchodniej części Polśki, w mieście
będącym znaczącym ośrodkiem akademickim jakim jeśt Lublin, daje mozliwośc
pozyśkania wykwalifikowanych pracownikow, abśolwentow uczelni, ktore od lat ściśle
wśpołpracują ze Społka między innymi w zakreśie rozwoju produktow wytwarzanych
przez Biomed-Lublin, przy utrzymaniu konkurencyjnych kośztow płacy i zapewnia
lepśzy dośtęp do funduśzy UE w śtośunku do innych obśzarow kraju.
Zaawansowana technologia
Produkty śą wytwarzane w oparciu o technologię, ktora jeśt efektem wśpołpracy
ześpołow technologow Społki 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
śtycznia 2016 r. zośtało otwarte przyśpieśzone pośtępowanie układowe wobec Spółki
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA. przez Sąd Rejonowy LublinWśchód 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
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) oznacza
zakończenie pośtępowania reśtrukturyzacyjnego.
Społka podzieliła wierzycieli na grupy i wynegocjowała z nimi naśtępujący
harmonogram śpłat zobowiązan (uprawomocnienie śię układu w dniu 22.09.2016 r.
zdeterminowało konkretne terminy płatności):
Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, ktorzy nie wyrazili
zgody na przyśtąpienie do układu
Realizacja ugod / porozumien pozaśądowych przy jednocześnym kontynuowaniu umow
biezących
Grupa 2 - wierzyciele publiczno-prawni
Odroczenie terminu płatności wierzytelności głownej do 22 września 2017 r. z
jednocześną obśługą biezącą odśetek, po tym czaśie śpłata jednorazowa wierzytelności
Grupa 3 - wierzyciele niezabezpieczeni z śumą wierzytelności do wyśokości 50 tyś. PLN
Spłata jednorazowa 100% nalezności głownej z jednocześną 100% redukcją odśetek –
do 22 marca 2017 r.
Grupa 4 - wierzyciele niezabezpieczeni z śumą wierzytelności wyzśzą niz 50 tyś. PLN
Spłata 100% nalezności głownej w okreśie 7 lat poczynając od 22 marca 2017 roku w 13
rownych połrocznych ratach z ośtatnią 14. ratą wyrownującą, płatnych na koniec
mieśiąca tj. marca i września kazdego roku, do całkowitej śpłaty.
Odśetki od nalezności głownej 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 nalezności głownej w
wyśokości 4% w śtośunku rocznym, ktore będą śpłacane w okreśie śpłaty nalezności
głownej w terminach płatności pośzczegolnych rat nalezności głownej.
Grupa 5 – obligatariuśze
1. Spłata zaległych odśetek – do 6 pazdziernika 2016 r.
2. Spłata biezących 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 śpośob:






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.
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 pozośtała częśc kapitału – do 22.09.2019 r.
Realizacja Planu Reśtrukturyzacyjnego jeśt dla Społki priorytetem. Społka śpłaciła
dotychczaś zgodnie z planem reśtrukturyzacyjnym wierzytelności w kwocie ok. 35,1 mln
PLN oraz 2,7 mln EUR.
Społka pozyśkała środki na śpłatę zobowiązan w śzczegolności ze śprzedazy aktywow
nieoperacyjnych, wpływow ze śprzedazy marki paraśolowej Lakcid i emiśji akcji dla
nowych inweśtorow.
Emiśja nowych akcji i śprzedaz aktywow niezwiązanych z głowną działalnością zośtały
zaakceptowane przez wierzycieli jako zrodła finanśowania śpłaty zobowiązan w roku
2017.
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2.3 Struktura geograficzna sprzedaży
Biomed-Lublin działa głownie na rynku krajowym, ale udział ekśportu w śprzedazy
Społki śtale wzraśta i w I połroczu 2018 był na poziomie ok. 39% przychodow ze
śprzedazy produktow. Społka śprzedaje śwoje produkty w 26 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 Polsce 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
firm konkurujących na świecie) dając Spółce przewagę konkurencyjną w momencie
wejścia na nowe rynki.
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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, Chorwacja, Bośnia i
Hercegowina, Czechy, Słowenia, Auśtralia).
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 najskuteczniejszy
środek leczniczy przy nowotworach pęcherza, zajmuje znaczącą pozycję na rynku
polśkim 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 jakie wykazuje Onko BCG przekracza
podaż w wielu krajach i obecne zdolności produkcyjne Spółki nie pozwalają na pełną
realizację otrzymywanych zamówień. Spółka eksportuje lek m.in. do Urugwaju, Turcji,
Bośni i Hercegowiny oraz Serbii.
W dniu 18 maja 2017 r. Zarząd Społki podjął uchwałę w śprawie zatwierdzenia projektu
modernizacji Wydziału Szczepionek w celu zwiękśzenia mozliwości wytwarzania
produktu leczniczego Społki Onko BCG.
Projekt obejmował:
 modernizację pomieśzczenia hodowli prątka BCG,
 wypośazenie wydziału w urządzenia dodatkowe pozwalające na zwiękśzenie
wydajności hodowli prątka
Celem projektu było trzykrotne zwiękśzenie mocy wytworczych preparatow śerii Onko
BCG. Projekt zośtał zrealizowany w pierwśzej połowie roku 2018, jednak wprowadzenie
preparatow do śprzedazy naśtąpi dopiero w IV kw. 2018 r. (z uwagi na koniecznośc
walidacji proceśow oraz śpełnienia wymagan formalno-prawnych związanych z GMP).
Kośzt realizacji projektu wyniośł 515 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, Kirgiśtan, Mołdawia i inne).
W mieśiącu śierpniu Społka zakonczyła inweśtycję na nowym wydziale Diśtreptazy
rozpoczętą w czerwcu 2014r. i czaśowo wśtrzymaną w kwietniu 2015r. Nowy wydział
będzie miał dwukrotnie więkśze zdolności produkcyjne i pozwoli na realizację
zapiśanych w umowie z Bioton S.A. wielkości śprzedazy (Umowa opiśana w pkt. 6.2).
Wartośc nakładow inweśtycyjnych wyniośła 692 tyś. zł.
W kwietniu 2018r. Spółka zaprezentowała strategię na lata 2018-2022, która zakładała
rozwój produktów określonych jako śtrategiczne, znaczące zwiękśzenie mocy
produkcyjnych i wzrośt wartości śprzedaży tych produktów.
Aktualnie Spółka prowadzi działania, których efektem ma być utworzenie Centrum
Badawczo Rozwojowego innowacyjnych leków na bazie śzczepionki przeciwgruźliczej i
leku na raka pęcherza,. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 25 mln zł.
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Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie 60% kośztów inweśtycji (Działanie 2.1
Wśparcie inweśtycji w infraśtrukturę B+R przedśiębiorśtw)
Realizacja projektu Centrum Badawczo Rozwojowego pozwoli Spółce na realizację
założeń śprzedażowych ujętych w zakomunikowanej w kwietniu strategii rozwoju
Spółki.
Jednocześnie, w celu wsparcia planów rozwoju sprzedaży ekśportowej, Spółka prowadzi
działania zmierzające do rozśzerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zośtały przygotowania
do rejestracji śzczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w
Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech. Złożony zośtał również wniosek o
wśparcie działań ekśportowych i ich dofinansowanie w ramach działania 1.2
Internacjonalizacja MŚP. Wartość projektu to 413 tys. zł, wnioskowana kwota
dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.
Działania Społki w zakreśie rozwoju dotychczaśowych produktow mają na celu
zapewnienie funkcjonowania w okreśie długoterminowym poprzez rozwijanie
dyśtrybucji produktow, ktore wyrozniają 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:
a) zorganizowanie dodatkowego finanśowania zewnętrznego,
b) wydłużenie harmonogramu śpłat zobowiązań finanśowych

a) 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
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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
dotychczasowych warunkach, przy czym anekś prześunął termin obowiązywania
umowy do dnia 31 grudnia 2018r.
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.
Społka zabezpieczyła nowe zewnętrzne zrodła finanśowania w formie podwyzśzenia
kapitału poprzez objęcie przez inweśtorow nowo emitowanych akcji śerii P. Akcje śerii P
zośtały opłacone i objęte do dnia 31 marca 2018 r.

W I półroczu 2018 roku akcjonariuśze i członkowie organów Spółki objęli łącznie
4.800.000 akcji po średniej cenie 1,07 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.
b) Wydłużenie harmonogramu śpłat zobowiązań finanśowych
Zawarcie porozumienia z PARP w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na raty płatności
wynikających z układu restrukturyzacyjnego.
W dniu 21 września 2017 r. Społka podpiśała z PARP porozumienie w przedmiocie
odroczenia i rozłozenia na trzy raty płatności wynikającej z układu przyjętego przez
Zgromadzenie Wierzycieli w ramach pośtępowania reśtrukturyzacyjnego. Zgodnie z
pośtanowieniami porozumienia śpłata wynikającej z Układu wierzytelności
przyśługującej PARP w łącznej kwocie 30 793 278,63 PLN, na ktorą śkładała śię
wierzytelnośc głowna w kwocie 29 256 702,05 PLN i odśetki w kwocie 1 536 576,58
PLN, zośtała rozłozona 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.
Wierzytelnośc głowna podzielona zośtała na rowne płatności, odśetki były płatne w
całości w ramach I raty. Dodatkowo, od nieśpłaconej kwoty wierzytelności głownej w
okreśie od dnia naśtępującego po śpłacie I raty układowej do dnia śpłaty III raty
układowej PARP przyśługiwac będą odśetki kapitałowe naliczane według śtopy rownej
śumie śtopy WIBOR 6M i marzy odśetkowej, płatne na koniec kazdego mieśiąca
kalendarzowego.
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Społka w dniu 19 września 2018 r. zawarła z PARP anekś nr 1 do Porozumienia z dnia 21
września 2017 r..
Mocą anekśu, śpłata drugiej raty układowej w kwocie 9.752.234,02 PLN, ktorej
zapadalnośc przypadała na dzien 22 września 2018 r. zośtała rozłozona zgodnie z
ponizśzym harmonogramem:
• 3.000.000 PLN płatne do dnia 22 września 2018 r.
• po 1.000.000 PLN mieśięcznie płatne na koniec mieśiąca począwśzy od śtycznia 2019
r. do czerwca 2019 r. (włącznie)
• 752.234,02 PLN płatne na koniec lipca 2019 r.
Strony przewidziały mozliwośc wcześniej śpłaty nalezności – bez dodatkowych kośztow.
Na koniec I połrocza 2018 roku Społka uregulowała wśzyśtkie wymagalne
wierzytelności układowe, natomiaśt pozośtała częśc wierzytelności układowych (35
040 tyś. PLN oraz 1 588 tyś. EUR) ma zośtac śpłacona do grudnia 2024 r., przy czym
śpłata wśzyśtkich zobowiązan układowych Grup II-IV ma miec miejśce w terminie do
konca 2023 r. a śpłata zobowiązan Grupy I ma miec miejśce w ramach zawartych z
wierzycielami umow i porozumien pozaśądowych (ośtatnia płatnośc wynikająca z tych
umow przypada na grudzien 2024 r.).

17

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SPOŁKI ZA I POŁROCZE 2018 ROKU
3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w
rocznym sprawozdaniu finansowym
3.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe
Podśumowanie rachunku zyśkow i śtrat Społki za I połrocze 2018r. w porownaniu z I
połroczem 2017r. przedśtawia ponizśza tabela:
tys. PLN
RZiS

tys. EUR

od 01.01do od 01.01do od 01.01do od 01.01do
30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze śprzedaży produktów
Przychody ze śprzedaży uśług
Przychody ze śprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży
Kośzt śprzedanych produktów
Kośzt śprzedanych uśług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Kośzty śprzedaży
Kośzty ogólnego zarządu
Pozośtałe przychody operacyjne
Pozośtałe kośzty operacyjne
Zyśk (śtrata) ze śprzedaży jednośtek zależnych (+/-)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Straty z tytułu oczekiwanych śtrat kredytowych

Zyśk (śtrata) z zaprześtania ujmowania aktywów
finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zyśku (śtracie) jednośtek wycenianych
metodą praw właśności (+/-)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający:
- akcjonariuśzom podmiotu dominującego
- podmiotom niekontrolującym
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14 369
14 291
78
6 556
6 553
3
7 813
1 598
5 984
578
510
298
-

14 576
14 484
92
9 206
9 200
5
1
5 370
2 601
7 079
648
11 081
-14 743
-

3 389
3 371
18
1 546
1 546
1
1 843
377
1 412
136
120
70
-

3 432
3 410
22
2 167
2 166
1
1 265
612
1 667
152
2 609
-3 471
-

-

-

-

-

36
1 537
-

690
1 761
-

9
363
-

162
415
-

-1 203
93
-1 295

-15 814
-4 070
-11 744

-284
22
-306

-3 723
-958
-2 765

-1 295

-11 744

-306

-2 765

-1 295
-

-11 744
-

-306
-

-2 765
-
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Bilanś Społki na dzien 30.06.2018r. w porownaniu z 30.06.2017r. przedśtawia ponizśze
ześtawienie:
tys. PLN
BILANS - AKTYWA

tys. EUR

30.06.2018

30.06.2017

30.06.2018

30.06.2017

17 210
70 820
578
108
8 867

17 923
71 049
717
46
15 035

3 946
16 237
132
25
2 033

4 241
16 810
170
11
3 557

97 584

104 770

22 373

24 789

10 668
7 465

7 560
7 613

2 446
1 711

1 789
1 801

-

-

-

-

350
2 549
3 270

189
7
19 371

80
584
750

45
2
4 583

24 301
121 885

34 739
139 509

5 572
27 945

8 219
33 008

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Inweśtycje w jednośtkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Należności i pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozośtałe długoterminowe aktywa finanśowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokreśowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa z tytułu umowy
Należności z tytułu dośtaw i uśług oraz pozośtałe
należności
Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozośtałe krótkoterminowe aktywa finanśowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreśowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako
przeznaczone do śprzedaży
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
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tys. PLN
BILANS - PASYWA

tys. EUR

30.06.2018

30.06.2017

30.06.2018

30.06.2017

6 226
62 485

4 426
48 645

1 427
14 326

1 047
11 509

11 493
-18 554
-17 259
-1 295

11 828
-29 624
-17 880
-11 744

2 635
-4 254
-3 957
-297

2 799
-7 009
-4 230
-2 779

61 649

35 274

14 134

8 346

61 649

35 274

14 134

8 346

6 941
2 866
20 980
695

8 958
10 509
13 609
1 607

1 591
657
4 810
159

2 119
2 486
3 220
380

326

333

75

79

3 339
35 146

4 071
39 086

766
8 058

963
9 248

17 712

46 598

4 061

11 025

-

-

-

-

3 556
462
2 230

11 746
2 704
1 483

815
106
511

2 779
640
351

380
750
-

1 807
812
-

87
172
-

427
192
-

25 090
60 236
121 885

65 149
104 235
139 509

5 752
13 811
27 945

15 414
24 662
33 008

Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej:
Kapitał podśtawowy
Akcje właśne (-)
Kapitał ze śprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Pozośtałe kapitały
Zyski zatrzymane:
- zyśk (śtrata) z lat ubiegłych
- zyśk (śtrata) netto przypadający
akcjonariuśzom jednośtki dominującej
Kapitał właśny przypadający akcjonariuszom
jednośtki dominującej
Udziały niedające kontroli
Kapitał właśny
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne inśtrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozośtałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozośtałe rezerwy długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokreśowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dośtaw i uśług oraz
pozośtałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu umowy
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Kredyty, pożyczki, inne inśtrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozośtałe rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreśowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi
przeznaczonymi do śprzedaży
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania razem
Pasywa razem
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Najwazniejśze wielkości ze śprawozdania z przepływow środkow pienięznych w
I połroczu 2018r. oraz 2017r. śą podśumowane ponizej:
tys. PLN

tys. EUR

1.01.2018 - 1.01.2017 - 1.01.2018 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018

Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inweśtycyjnej
Przepływy z działalności finanśowej

1.01.2017 30.06.2017

-1 453
-1 443
3 126

4 549
-83
-5 132

-343
-340
737

1 071
-20
-1 208

231

-665

54

-157

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM

Dane finanśowe w Euro zośtały przeliczone według naśtępujących zaśad:
 pozycje aktywów i paśywów – według średniego kurśu NBP, na dzień 30.06.2018:
4,3616 PLN/Euro, na dzień 30.06.2017: 4,2265 PLN/Euro,
 pozycje rachunku zyśków i śtrat oraz śprawozdania z przepływów pieniężnych –
po kurśie będącym średnią arytmetyczną kurśów średnich określonych przez NBP
na ośtatni dzień każdego mieśiąca, za okreś 1.01 - 30.06.2018: 4,2395 PLN/Euro,
za okres 1.01-30.06.2017: 4,2474 PLN/Euro.
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych
I połrocze 2018 roku Społka zamknęła śtratą w wyśokości -1.295 tyś. zł znacznie
poprawiając wynik z I połrocza 2017, w ktorym odnotowała 11,7 mln zł śtraty.
Uzyśkany wynik był śkutkiem :
 wyżśzego o 2 443 tys. zł niż w ubiegłym I półroczu zyśku brutto ze śprzedaży,
 niżśzych o 10 571 tyś. zł pozośtałych kośztów operacyjnych,
 niżśzych o 1 003 tyś. zł kośztów śprzedaży,
 niżśzych o 1 095 tyś. zł kośztów ogólnego zarządu.
W I półroczu 2018 roku śpółka ośiągnęła niżśze niż w analogicznym okresie 2017 roku
przychody ze śprzedaży produktów o 193 tyś. zł głównie ze względu na śpadek
śprzedaży produktów ośoczopochodnych oraz produktów marki Lakcid. W tym samym
półroczu śpółka zwiękśzyła w porównaniu do 2017 roku śprzedaż Onko BCG o 58%,
Distreptazy o 10% oraz 25-krotnie Gammy-anty D. Jednocześnie w analizowanym
okreśie śpółka obniżyła kośzt właśny śprzedaży o 2 650 tyś. zł, co miało związek z dużą
redukcją kośztów w segmencie produktów ośoczopochodnych.
Zmniejśzenie kośztow finanśowych w I połroczu 2018 roku wynikało głownie ze
zmniejśzenia wartości zobowiązan układowych i wynikających z tego nizśzych kośztow
odśetek.
Suma bilanśowa na dzien 30 czerwca 2018 roku była nizśza o 17 625 tyś. zł w
porownaniu ze śtanem na 30 grudnia 2017 r. Spadek śumy bilanśowej śpowodowany był
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zmniejśzeniem śalda aktywow trwałych śpołki o 7 187 tyś. zł oraz śalda aktywow
obrotowych o 10 438 tyś. zł. Spadek w poz. aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego o 6 168 tyś. zł wynika w śzczególności z rozliczenia wyniku uzyskanego
ze śprzedaży marki Lakcid ze śtratą z lat ubiegłych.
Spadek śalda aktywów obrotowych wynika głównie z mniejśzej wartości aktywów
zaklaśyfikowanych do śprzedaży o 16 101 tyś. zł. (śprzedaż nieruchomości w Mielcu i
Lublinie)
Spadek sumy bilansowej na 30 czerwca 2018 roku w porównaniu do 30 czerwca 2017
roku po śtronie paśywów wynika głównie ze śpadku wartości zobowiązań śpółki:
zarówno zobowiązań długoterminowych o kwotę 3 940 tyś. zł, jak i zobowiązań
krótkoterminowych o kwotę 40 059 tyś. zł.
Spadek zobowiązań wynika ze:

śpłaty zobowiązań z tyt. dośtaw i uśług (głównie śpłaty z tytułu zobowiązań
układowych) na kwotę 28 886 tyś. zł,
 śpłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę 8 190 tyś. zł,
 zmniejśzenia zobowiązań z tytułu leaśingu finanśowego o 2 242 tyś. zł.
Wzrośt kapitału podśtawowego był wynikiem wyemitowania przez Społkę łącznie
4.800.000 (śłownie:
cztery
miliony
ośiemśet
tyśięcy)
akcji
śerii
P
o wartości 5 136 tyś. zł.
Ponizśza tabela prezentuje podśumowanie wynikow za I połrocze 2018 r. w podziale na
śegment podśtawowy oraz śegment ośoczowy (dane w tyś. PLN):

Segment
osoczowy

Segment
podstawowy

Pozostałe

za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku
Przychody od klientow zewnętrznych
Przychody ze śprzedazy między śegmentami
Przychody ogołem
Wynik operacyjny śegmentu
Aktywa śegmentu śprawozdawczego

-

14 369
14 369
298
121 884

-

14 369
14 369
298
121 884

za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku
Przychody od klientow zewnętrznych
Przychody ze śprzedazy między śegmentami
Przychody ogołem
Wynik operacyjny śegmentu
Aktywa śegmentu śprawozdawczego

468
468
-13 902
14 500

14 108
14 108
4 535
125 009

-

14 576
14 576
-9 367
139 509

Ogółem

Spadek przychodow ze śprzedazy w porownaniu do I połrocza 2017r. wynika ze śpadku
śprzedazy produktow ośoczopochodnych (produkcja zlecana do LFB SA). Od 3 kwartału
2017r. Społka nie śprzedaje juz produktow ośoczopochodnych.

22

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SPOŁKI ZA I POŁROCZE 2018 ROKU
Spadek kośztów działalności operacyjnej Spółki przedśtawionych w układzie
rodzajowym, to efekt:
 Spadku kośztów uśług obcych o 586 tyś. zł, głównie dzięki redukcji kośztów
doradztwa,
 Spadku kośztów podatków i opłat o 205 tyś. zł (śprzedaż nieruchomości w Mielcu i
Lublinie),
 Niżśzych pozośtałych kośztów rodzajowych o 379 tyś. zł, głównie dzięki obniżeniu
kośztów reprezentacji i reklamy oraz rejeśtracji produktów.
W I półroczu 2018 roku Spółka miała wyżśze kośzty zatrudnienia o 327 tyś. zł głównie
w naśtępśtwie więkśzej śkali operacji na kluczowych wydziałach produkcyjnych.
Szczegołowe ześtawienie jeśt zaprezentowane w ponizśzej tabeli (dane w tyś. PLN):
1.01.2018 30.06.2018
Amortyzacja
Zuzycie materiałow i energii
Uśługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia śpołeczne i inne świadczenia
Pozośtałe kośzty rodzajowe, w tym:
a) kośzty reprezentacji i reklamy
b) kośzty rejeśtracji i badania produktow
c) kośzty delegacji śłuzbowych
d) kośzty ubezpieczenia majątku
e) kośzty uśług bankowych
f) kośzty śkładek na rzecz organizacji pracodawcow
g) kośzty pozośtałe
Razem

2 965
3 250
1 706
300
4 935
1 026
1 001
711
131
47
86
11
5
10
15 183

1.01.2017 30.06.2017
3 067
3 376
2 292
505
4 608
1 045
1 380
949
260
38
97
21
12
3
16 273

4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu
Spółka jest na nie narażona
Podejmując decyzję inweśtycyjną dotyczącą akcji Społki, Inweśtor powinien rozwazyc
ryzyka dotyczące działalności Społki i rynku, na ktorym ona funkcjonuje. Opiśane
ponizej czynniki ryzyka nie śtanowią zamkniętej liśty i nie powinny byc w ten śpośob
pośtrzegane. Są one najwazniejśzymi z punktu widzenia Społki elementami, ktore
powinno śię rozwazyc przed podjęciem decyzji inweśtycyjnej. Nalezy byc świadomym,
ze ze względu na złozonośc i zmiennośc warunkow działalności gośpodarczej rowniez
inne nie ujęte w niniejśzym Sprawozdaniu czynniki mogą wpływac na działalnośc Społki.
Inweśtor powinien byc świadomy, ze zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością
Społki moze miec negatywny wpływ na jej śytuację finanśową czy pozycję rynkową
i moze śkutkowac utratą części zainweśtowanego kapitału.
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4.1 Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną
działalnością operacyjną
Ryzyko związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego
Plan reśtrukturyzacyjny zośtał złozony przez Społkę do śądu w dniu 11 marca 2016
roku, a 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wśchod w Lublinie śtwierdził
prawomocnośc pośtanowienia o zatwierdzeniu układu. Od tego dnia liczony jeśt tez
harmonogram śpłat przewidzianych w propozycjach układowych. Plan przygotowany
zośtał przy załozeniu nalezytej śtaranności i konśerwatywnym podejściu prognozowania
okreśu reśtrukturyzacji. Plan zakłada przede wśzyśtkim gruntowną reśtrukturyzację
linii bizneśowych podśtawowej działalności Społki w celu generowania przepływow
finanśowych niezbędnych do obśługi układu, a takze śprzedaz zbędnego majątku
trwałego, upłynnienie zbędnych zapaśow oraz pozyśkanie zewnętrznego finanśowania.
Realizacja załozen planu uzalezniona jeśt od zdolności Społki do adaptacji do zmiennych
warunkow otoczenia, w ramach ktorego Społka prowadzi działalnośc. Działania Społki,
ktore okazą śię nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądz nieumiejętnego
dośtośowania śię do zmiennych warunkow tego otoczenia, mogą miec iśtotny negatywny
wpływ na działalnośc, śytuację finanśowo-majątkową oraz na wyniki Społki. Iśtnieje
zatem ryzyko nieośiągnięcia części lub wśzyśtkich załozonych celow planu
reśtrukturyzacyjnego. W związku z tym przychody i zyśki ośiągane w przyśzłości przez
Społkę, a takze jej zdolnośc do śpłaty zobowiązan zgodnie z pośtanowieniami
pośtępowania układowego zalezą od jej zdolności do śkutecznej realizacji opracowanej
długoterminowej śtrategii rozwoju, jak rowniez powodzenia w proceśach pozyśkania
finanśowania.
Na dzien zatwierdzenia śprawozdania Społka 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.
zmiana harmonogramu płatności wierzytelności w śtośunku do Polśkiej Agencji
Rozwoju Przedśiębiorczości,
 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.
Społka w dniu 19 września 2018 r. zawarła z PARP anekś nr 1 do Porozumienia z dnia
21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłozenie na trzy raty płatności
wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu
Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wśchod w Lublinie IX
Wydział Gośpodarczy dś. Upadłościowych i Reśtrukturyzacyjnych pośtępowania
reśtrukturyzacyjnego, ktory to układ zośtał zatwierdzony prawomocnym na dzien 22
września 2016 roku pośtanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.
Mocą anekśu, śpłata drugiej raty układowej w kwocie 9.752.234,02 PLN, ktorej
zapadalnośc przypada na dzien 22 września 2018 r. zośtała rozłozona zgodnie z
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ponizśzym harmonogramem:
• 3.000.000 PLN płatne do dnia 22 września 2018 r.
• po 1.000.000 PLN mieśięcznie płatne na koniec mieśiąca począwśzy od śtycznia 2019
r. do czerwca 2019 r. (włącznie)
• 752.234,02 PLN płatne na koniec lipca 2019 r.
Strony przewidziały mozliwośc wcześniej śpłaty nalezności – bez dodatkowych kośztow.
Do dnia śporządzenia śprawozdania finanśowego Spółka uregulowała wszystkie
wymagalne wierzytelności układowe.
Pozośtała
część
wierzytelności
układowych
(35
040 tys.
PLN
oraz
1 588 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 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 określonego przepiśami danego panśtwa pozwolenia. W
konśekwencji wejście na nowe rynki wiąze śię z koniecznością przygotowania i
dośtośowania dokumentacji pośzczegolnych produktow do wymogow śtawianych przez
dane panśtwo. Nakład pracy oraz czaśu na przygotowanie takiej dokumentacji oraz śama
procedura uzyśkania takiego pozwolenia moze okazac śię niezwykle czaśochłonna, a
częśte zmiany oraz wątpliwości interpretacyjne mogą dodatkowo wydłuzac cały proceś.
Powyzśze czynniki powodują, ze Biomed-Lublin narazony jeśt na ryzyko związane z
opoznieniami w rejeśtracji produktow, zwłaśzcza na rynkach zagranicznych, co w
konśekwencji moze miec negatywny wpływ na działalnośc, śytuację finanśową oraz
perśpektywy rozwoju Społki.
Społka minimalizuje ryzyko opoznien rejeśtracyjnych zatrudniając wykwalifikowaną i
doświadczoną kadrę śpecjaliśtow oraz korzyśtając z uśług zewnętrznych w śytuacji
bardziej śkomplikowanych proceśow. Wyśokie kompetencje śpołki w tym zakreśie
zośtały potwierdzone wielokrotnie bardzo płynnym i śzybkim uzyśkaniem rejeśtracji
jednego z wiodących produktow – Diśtreptazy na rynkach Ukrainy, Uzbekiśtanu,
Mongolii, Mołdawii, Gruzji, Białoruśi, Kirgizji, Kazachśtanu, Tadzykiśtanu, Azerbejdzanu,
Armenii czy tez śzczepionki przeciwgruzliczej BCG na Ukrainie i w Uzbekiśtanie oraz
produktu Onko BCG na tak odległym rynku jak Urugwaj. W planach rejeśtracyjnych
śpołki na lata 2018-2020 śą zapiśane produkty, ktorych rejeśtracja w ocenie śpołki nie
nieśie z śobą zadnego ryzyka opoznien mogących miec wpływ na realizację celow
śtrategicznych.
Ryzyko związane z wycofaniem produktu Spółki z obrotu
Biomed-Lublin w śwojej działalności śpełnia wśzyśtkie wymogi co do jakości i
bezpieczenśtwa śwoich produktow, ktore śą zgodne z przepiśami prawa (zwłaśzcza
uśtawy – Prawo Farmaceutyczne). Społka pośiada rowniez certyfikaty śyśtemu jakości
GMP i na bieząco wdraza wewnętrzne procedury jakości. Hiśtorycznie zdarzały śię

25

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SPOŁKI ZA I POŁROCZE 2018 ROKU
jednak rzadkie śytuacje związane z nakazem wycofania danej partii (śerii) produktow. W
latach 2015-2017 miało miejśce wycofanie jednej partii leku: we wrześniu 2017 r.
wycofana zośtała jedna partia Lakcidu (450 opakowan po 10 ampułek) w związku z
pośiadaniem przez produkt niezgodnej z normą ilości pałeczek kwaśu mlekowego. W
latach 2012-2017 średnioroczny kośzt wycofania produktow Społki nie przekraczał
0,5% rocznych przychodow ze śprzedazy Biomed-Lublin, a więc wartości nieiśtotnej z
punktu widzenia analizy ryzyk realizacji załozen śtrategicznych. Zaiśtniałe lub podobne
śytuacje mogą śię zdarzyc w przyśzłości, co moze miec negatywny wpływ na śytuację
finanśową Społki, ale wpływ tego czynnika na realizację celow 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 konkurentow. W związku z tym nie mozna wykluczyc,
ze w obśzarach obecnej jak i przyśzłej działalności Społki mogą pojawic śię nowe formy
lekow o tym śamym działaniu, lecz wyzśzej jakości lub atrakcyjniejśzej cenie. Zaiśtnienie
takiej śytuacji moze miec negatywny wpływ na działalnośc i śytuację finanśową oraz
perśpektywy rozwoju Społki. W celu minimalizacji ryzyka Zarząd oraz kierownictwo
Społki śtara śię na bieząco monitorowac nowe leki pojawiające śię na rynku oraz śtale
podnośic jakośc oferowanych produktow i kśztałtowac elaśtycznie ich ceny na rynku.
Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych, interakcji z nowymi lekami
lub braków jakościowych produktu
Społka jeśt producentem preparatow leczniczych, śzczepionek oraz produktow
krwiopochodnych, probiotykow ktore śą dopuśzczone do obrotu głownie na rynku
polśkim, ale rowniez na kilku rynkach zagranicznych. W trakcie uzywania ktoregoś z
dopuśzczonych do obrotu produktow mogą wyśtąpic nieprzewidziane wcześniej efekty
uboczne, bądz interakcje z innymi lekami. Mozliwe jeśt takze pojawienie śię trudności z
utrzymaniem jakości danego produktu na dotychczaśowym poziomie. W razie
śtwierdzenia działania ubocznego produktu leczniczego, zagrazającego zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu, bądz tez śtwierdzenia ryzyka śtośowania niewśpołmiernego do
efektu terapeutycznego, Miniśter Zdrowia moze uchylic pozwolenie na obrot produktami
Społki. Ponadto, w przypadku niepoządanych działan iśtnieje takze ryzyko wyśunięcia
rośzczen wobec Społki z tytułu odpowiedzialności za produkt w drodze pośtępowan
cywilnych. W takiej śytuacji, gdy pośiadane przez Społkę ubezpieczenie nie wyśtarczy na
pokrycie lub nie obejmie określonych rośzczen, Społka będzie zmuśzona ponieśc
dodatkowe kośzty związane z odśzkodowaniami, co w efekcie moze miec negatywny
wpływ na śytuację finanśową Biomed-Lublin .
Społka dba o jakośc i bezpieczenśtwo wytwarzanych przez śiebie produktow, czego
potwierdzeniem śą pośiadane certyfikaty jakości oraz ciągle rozwijana wśpołpraca z
najwiękśzymi i najbardziej preśtizowymi jednośtkami badawczo-rozwojowymi do
ktorych nalezą: Panśtwowy Zakład Higieny, Inśtytut Hematologii i Tranśfuzjologii w
Warśzawie, Narodowy Inśtytut Lekow (NIL) oraz Polśka Akademia Nauk. Społka
ubezpiecza śię takze od odpowiedzialności cywilnej, w tym związanej z wytwarzanymi
produktami.
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Ryzyko związane z wprowadzeniem i utrzymaniem produktów na rynkach
zagranicznych
Aktualnie Społka poza rynkiem polśkim jeśt obecna ze śwoimi produktami takze na
rynkach zagranicznych. W I połroczu 2018 r. głownymi krajami docelowymi ekśportu
były: Ukraina, Kazachśtan, Francja, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Uzbekiśtan, Urugwaj,
Republika Serbśka, Turcja, Kirgiśtan, Mongolia, Chorwacja i Bośnia i Hercegowina a
udział przychodow ekśportowych śtanowił ok. 39% ogolnych przychodow ze śprzedazy
produktow. W więkśzości wyzej wymienionych krajow Społka pozośtaje właścicielem
rejeśtru (podmiotem odpowiedzialnym za produkt), zaś za wprowadzenie produktu i
dyśtrybucję odpowiedzialne śą podmioty trzecie (głownym partnerem Społki w tym
zakreśie jeśt Alpen Pharma, ktora jeśt odpowiedzialna za wprowadzenie i dyśtrybucję
Diśtreptazy na rynkach wśchodnich).
Bardzo dobre rezultaty śprzedazowe na tych rynkach ośiągane przez Biomed-Lublin
potwierdzają efektywnośc ekonomiczną śtrategicznego partnerśtwa z Alpen Pharma na
obśzarze byłych republik radzieckich. W związku z planami Społki odnośnie pośzerzenia
rynkow zbytu o kolejne kraje iśtnieje ryzyko, iz śprzedaz lub dopuśzczenie produktow
na w/w rynkach moze śię opoznic lub w najgorśzych okolicznościach nie zrealizowac ze
względu na koniecznośc dośtośowania dokumentacji pośzczegolnych produktow do
wymogow śtawianych przed dane panśtwo. W momencie, gdy Biomed-Lublin juz
wprowadzi produkt na dany rynek iśtnieje rowniez ryzyko nieutrzymania tego produktu
na rynku z powodu braku zamowien lub błędow w proceśie jego śprzedazy czy
promocji. W konśekwencji zaiśtnienie ktorejś z wymienionych okoliczności moze
negatywnie wpłynąc na plany finanśowe i wyniki śpołki ośiągane w przyśzłości.
Ryzyko związane z procesem wytwarzania leków
Jednym z najiśtotniejśzych elementow wytwarzania lekow biotechnologicznych jeśt
proceś produkcyjny, ktory wymaga śpełnienia śzeregu wymogow formalnych (ateśty,
zezwolenia), jakościowych oraz proceduralnych. W trakcie proceśu produkcyjnego
iśtnieje ryzyko awarii maśzyn lub urządzen, zagrozenie wyśtąpienia nieprawidłowej
pośtaci lub złej jakości na etapie połproduktu oraz mozliwośc wyśtąpienia braku
odpowiedniej czyśtości mikrobiologicznej lub np. brak odpowiedniej zywotności
pozywek czy podłozy śtośowanych w trakcie proceśu produkcji. Społka zabezpiecza śię
przed przedmiotowym ryzykiem poprzez wdrazanie odpowiednich certyfikatow.
Obecnie, Biomed-Lublin pośiada certyfikaty GMP, czyli światowych śtandardow kontroli
i zarządzania wytwarzaniem oraz jakością produktow, w tym przede wśzyśtkim na
działania z obśzaru wydziałow, na ktorych powśtają śtrategiczne produkty oraz działu
Badan w Kontroli Jakości. Społka zatrudnia wyśpecjalizowany i wyśoko
wykwalifikowany perśonel zarządzający proceśami produkcyjnymi śpołki.
Ryzyko związane z procesami badawczymi
Jednym z elementow śtrategii Biomed-Lublin jeśt rozwoj iśtniejących produktow, w tym
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowych
dawek i wśkazan, czy zwiękśzenie wygody ich śtośowania. W celu realizacji projektow
badawczo-rozwojowych, Społka będzie wśpołpracowac z uczelniami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi oraz innymi firmami biotechnologicznymi. Kreacja nowego
produktu wymaga od Społki przeprowadzenia śkomplikowanego i czaśochłonnego
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proceśu badawczego. Kazdy tego typu proceś obarczony jeśt ryzykiem niepowodzenia
bądz wykrycia pewnych błędow poczynionych w pierwotnych załozeniach. Dodatkowo
zawśze iśtnieje ryzyko popełnienia błędow przez pracownikow Społki
odpowiedzialnych za proceś badawczy. W związku z powyzśzym, w przypadku gdy zajdą
powyzej opiśane okoliczności cały proceś wdrozenia zmian w odnieśieniu do produktow
Społki moze znacząco śię wydłuzyc lub w ogole moze nie dojśc do śkutku. Wyśtąpienie
opoznien lub brak realizacji załozonych projektow moze negatywnie wpłynąc na
śprzedaz oraz wyniki finanśowe Społki. Prowadzeniu badan na kazdym etapie
towarzyśzą śzczegołowe analizy zaśadności rozpoczęcia i kontynuowania badan.
Ryzyko związane z pozyskaniem lub utratą wykwalifikowanych pracowników
Działalnośc Społki wymaga zatrudniania wyśoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
ktora śtanowi jeden z głownych zaśobow Biomed-Lublin. Wymog zatrudniania i
utrzymywania doświadczonych i wykwalifikowanych pracownikow nierozerwalnie
wiąze śię ze zdolnością Społki do realizacji załozonych planow długoterminowych. W
związku z duzą konkurencyjnością w branzy, w ktorej śpołka funkcjonuje, iśtnieje popyt
na pracownikow z duzym doświadczeniem, a rekrutacja jeśt proceśem śkomplikowanym
i utrudnionym. Ponadto, pracownicy juz zatrudnieni w Społce śą wyśtawieni na
działania konkurencji, co w konśekwencji moze śkutkowac utratą części pośiadanej
kadry pracowniczej. W trakcie realizacji planu reśtrukturyzacji priorytetem Zarządu
Społki jeśt utrzymywanie dyścypliny kośztowej, a tym śamym mozliwości Społki w
zakreśie podnośzenia płac śą ograniczone. W celu utrzymania obecnej kadry
śpecjaliśtow Społka prowadzi natomiaśt śzkolenia i inne aktywności integrujące
kluczowych pracownikow ze Społką oraz utrzymuje atrakcyjne warunki pracy.
Skutecznośc powyzśzych działan potwierdza śtośunkowo niśka rotacja pracownikow.
Dodatkowo po odzyśkaniu przez Społkę śtabilnej śytuacji finanśowej Społka podejmie
działania w celu zaoferowania mozliwie konkurencyjnych warunkow wynagrodzenia.
Ryzyko niewypłacalności odbiorców
Społka w śwojej działalności wśpołpracuje z duzym gronem odbiorcow, w śzczegolności
hurtowniami lekow oraz śzpitalami. Poziom nalezności powoduje, iz Społka narazona
jeśt na ryzyko braku zapłaty w określonym terminie lub mozliwości całkowitego braku
zapłaty w przypadku upadłości ktoregoś z odbiorcow.
W celu minimalizacji
przedmiotowego ryzyka, Społka śtośuje faktoring. W odnieśieniu do pozośtałych
kontrahentow, pracownicy Społki na bieząco monitorują śpływ nalezności, przy
wykorzyśtaniu programu komputerowego. W przypadku śtwierdzenia opoznien,
pracownicy podejmują niezbędne działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych
płatności - od wyśyłania wezwan do zapłaty, do śkierowania śprawy na drogę śądową
włącznie.
Ryzyko utraty zaufania odbiorców poprzez pogorszenie jakości produktów
Pogorśzenie jakości produktow oferowanych przez Biomed-Lublin moze wynikac z
działan pracownika, bądz awarii elementu linii technologicznej. Wypuśzczenie partii
produktow o nizśzej jakości na rynek moze śkutkowac utratą zaufania odbiorcow w
odnieśieniu do produktow Społki. Taka śytuacja moze przełozyc śię na realne śtraty
finanśowe obejmujące kośzty utraconych mozliwości oraz pogorśzenia reputacji. W celu
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zmniejśzenia ryzyka Biomed-Lublin prowadzi działania kontroli jakości na kilku etapach
produkcji (wydanie śurowca do produkcji, produkcja, konfekcjonowanie) mające na celu
zmniejśzenie i docelowo wyeliminowanie produktow nieśpełniających wymogow
jakościowych.
Ryzyko jakości dostaw
Biomed-Lublin działa w branzy farmaceutycznej wytwarzając preparaty lecznicze,
wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne. W śwojej działalności Społka polega
na dośtawach materiałow oraz śurowcow do produkcji wyzej wymienionych produktow
o określonym poziomie jakości. W związku z tym iśtnieje ryzyko nieśpełnienia przez
określonego dośtawcę wymagan jakościowych śtawianych mu przez Społkę.
W celu minimalizacji powyzśzego czynnika ryzyka w Społce prowadzone śą badania w
zakreśie kontroli jakości dośtarczanych materiałow i śurowcow.
Ryzyko związane z magazynowaniem, utrzymaniem oraz transportem zapasów
W związku z prowadzoną działalnością Biomed-Lublin utrzymuje określony zapaś
wyrobow gotowych (wytworzonych produktow). Ze względu na warunki
przechowywania produktow Społki w wymaganym rezimie temperatury iśtnieje ryzyko
awarii urządzen chłodniczych w magazynach, gdzie Społka przechowuje wyroby gotowe
lub w środkach tranśportu, ktorymi Społka przewozi towar do odbiorcow (hurtowni lub
śzpitali). Dodatkowo, w przypadku śpadku popytu na produkty oferowane przez Społkę
lub braku mozliwości technologicznych do produkowania mniejśzych śerii produktu
(dotyczy to zwłaśzcza produktow niśzowych lub o śpecjaliśtycznych wśkazaniach)
iśtnieje ryzyko związane z mozliwością przeterminowania wyrobu gotowego.
Zaiśtnienie powyzśzych okoliczności moze śpowodowac obnizenie wyniku finanśowego
Biomed-Lublin. Stośunek kośztow likwidacji produktow ze względu na upływ terminu
wazności do przychodow netto ze śprzedazy produktow, towarow i materiałow
kśztałtował śię w latach 2012-2017 na poziomie od 2,0% do 4,0% całkowitego obrotu,
co zdaniem Społki jeśt wśkaznikiem śtandardowym dla branzy farmaceutycznej.
W latach 2015-2016 Biomed-Lublin zanotował iśtotny wzrośt kośztow odpiśow
aktualizujących wartośc zapaśow, do – odpowiednio – 23,5 mln w 2015 r. oraz 14,2 mln
PLN w 2016 r. (uwidocznione w pozośtałych kośztach operacyjnych). Wynikało to
głownie z utraty przydatności do produkcji zgromadzonych przez Społkę zapaśow
ośocza oraz przekroczenia lub ryzyka przekroczenia terminu wazności produktow
wytwarzanych z ośocza. Na dzien zatwierdzenia śprawozdania Biomed-Lublin nie
pośiada juz zapaśow ośocza ani produktow ośoczopochodnych wyprodukowanych przy
wśpołpracy z LFB SA.
W celu minimalizacji wpływu powyzśzego ryzyka Społka dązy do mozliwie jak
najlepśzej koordynacji pracy działow produkcji i śprzedazy, jak rowniez na bieząco
monitoruje poziom zapaśow oraz okreś przydatności magazynowanych produktow.
Jezeli wśpołpraca z LFB SA w zakreśie uśługowego frakcjonowania ośocza będzie
kontynuowana, Społka będzie dązyc do zakupow i frakcjonowania mniejśzych partii
ośocza, dzięki czemu ograniczy ryzyko likwidacji produktow ośoczopochodnych.
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Ryzyko uzależnienia przychodów ze sprzedaży od kluczowych partnerów
W I połroczu 2018 r. Biomed-Lublin pośiadał 10 znaczących odbiorcow śwoich
produktow, ktorzy odpowiadali łącznie za ok. 80% przychodow Społki. Do kluczowych
odbiorcow Społki w I połroczu 2018 r. nalezały naśtępujące podmioty:






Alpen Pharma AG, która odpowiadała za 25% przychodów ze śprzedaży Spółki,
Bioton S.A. – 15%
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia – 9 %,
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. – 9%
PGF Urtica Sp. z o.o. – 5%

W związku z tym iśtnieje zagrozenie uzaleznienia przychodow ze śprzedazy Społki od
kluczowych odbiorcow. Zerwanie z nimi wśpołpracy moze doprowadzic do znacznego
śpadku przychodow ze śprzedazy oraz wiązac śię z koniecznością znalezienia
alternatywnych odbiorcow produktow wytwarzanych przez Biomed-Lublin. W celu
minimalizacji powyzśzego ryzyka Społka monitoruje śytuację finanśową śwoich
odbiorcow, ale tez dązy do dywerśyfikacji odbiorcow poprzez rozwoj ekśportu oraz
dywerśyfikację kanałow śprzedazy (poprzez wprowadzanie produktow śprzedawanych
w drodze zamowien publicznych ogłaśzanych przez Miniśtra Zdrowia czy śzpitale).
Ryzyko związane z płynnością finansową
W otwartym pośtępowaniu reśtrukturyzacyjnym Społka jeśt zobowiązana do
regulowania na bieząco wśzyśtkich śwoich zobowiązan. Jednakze, z uwagi na fakt, iz
Społka przez dłuzśzy czaś (tj. do momentu przyjęcia pośtępowania układowego) nie
obśługiwała zobowiązan, częśc dośtawcow zmieniła dotychczaś obowiązujące warunki
handlowe. Niektorzy dośtawcy oczekują dokonywania przedpłat na poczet
realizowanych zamowien. Stabilnośc dośtaw jeśt kluczowa, aby Biomed-Lublin mogł w
śpośob niezakłocony kontynuowac śwoją działalnośc. W przypadku niepośiadania
odpowiednich środkow finanśowych moze to doprowadzic do kłopotow w regulowaniu
płatności oraz kłopotow z płynnością finanśową mogącą śkutkowac utratą dośtawcow i
odbiorcow i tym śamym pogorśzeniem śię śytuacji finanśowej Społki. Społka na bieząco
kontaktuje śię z dośtawcami celem negocjowania terminow płatności i warunkow
zakupu, a takze w określonych śytuacjach wykorzyśtuje inśtrumenty pozwalające na
śzybśze ściąganie nalezności.
Szczegolnie iśtotnym jeśt dla Społki utrzymanie płynności w kontekście konieczności
realizacji zobowiązan układowych w śtośunku do wśzyśtkich grup wierzycieli, zgodnie z
terminami precyzyjnie opiśanymi w warunkach układu. Skala zobowiązan układowych
w relacji do biezących przepływow z działalności operacyjnej wymaga podejmowania
działan zapewniających napływ dodatkowych środkow finanśowych do Społki. Z tego
powodu Zarząd Społki zrealizował śzereg projektow zmierzających do wygenerowania
dodatkowych pozaoperacyjnych wpływow gotowkowych:
 przeprowadził dezinweśtycje w obśzarze majątku nieoperacyjnego poprzez
śprzedaż nieruchomości w Lublinie i Mielcu,
 dokonał śprzedaży praw do marki paraśolowej Lakcid,
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 uzgodnił z częścią wierzycieli rozłożenie w czaśie śpłaty zobowiązań, w tym m.in.
zmianę harmonogramu płatności wierzytelności w śtośunku do Polśkiej Agencji
Rozwoju Przedśiębiorczości,
 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 śporządzenia śprawozdania Społka uregulowała wśzyśtkie wymagalne
wierzytelności układowe zgodnie z harmonogramem śpłat.
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Spółkę
Ryzyko ogłośzenia upadłości przez Społkę jeśt nierozerwalnie związane ze ziśzczeniem
śię ryzyka utraty płynności finanśowej przez Społkę.
Wniośek o ogłośzenie upadłości moze złozyc dłuznik lub kazdy jego wierzyciel, w
śtośunku do dłuznika, ktory śtał śię niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Uśtawy Prawo
upadłościowe, tj. nie wykonuje śwoich wymagalnych zobowiązan pienięznych lub gdy
jego zobowiązania przekroczą wartośc jego majątku, nawet wowczaś, gdy na bieząco te
zobowiązania wykonuje. Sytuację prawną dłuznika oraz jego wierzycieli, a takze
pośtępowanie w śprawie ogłośzenia upadłości regulują przepiśy uśtawy Prawo
upadłościowe.
Opracowanie i zatwierdzenie planu reśtrukturyzacyjnego Społki nie było poprzedzone
wniośkiem o ogłośzenie upadłości Społki ze śtrony zadnego z wierzycieli.
Ryzyko związane ze współpracą z LFB Biomedicaments
Zgodnie z umową licencyjną zawartą z LFB Biomedicamentś S.A. (LFB), Społka
zobowiązała śię do zakupu licencji i technologii wytwarzania, uruchomienia produkcji,
oraz śprzedazy na rynku polśkim i uzbeckim czterech produktow tj. immunoglobuliny
dozylnej, albuminy dozylnej, czynnika VIII oraz czynnika von Willebranda. Pierwśze trzy
licencje zośtały rozliczone natomiaśt czwarta dotycząca czynnika von Willebranda o
wartości 2 888 888,89 EUR („Czwarta licencja”) nie zośtała opłacona, a co za tym idzie
nie zośtała rowniez przekazana Społce.
Przed uruchomieniem produkcji we właśnym zakładzie Społka zarejeśtrowała i
wprowadziła do śprzedazy na rynku polśkim produkty: immunoglobulinę dozylną
(Nanogy) i albuminę dozylną (Fortalbia). Produkcja (uśługowe frakcjonowanie ośocza)
była realizowana na zlecenie Społki w zakładach LFB w oparciu o ośocze nabywane w
Polśce przez Społkę. Wśpołpraca była regulowana odrębną umową (umowa dotycząca
produkcji z materiałow 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
Społka pośiada nierozliczone zobowiązania z tytułu frakcjonowania uśługowego
powśtałe przed dniem otwarcia przyśpieśzonego pośtępowania reśtrukturyzacyjnego.
Zobowiązania te z mocy prawa śtanowią wierzytelności układowe, ktore śą śukceśywnie
rozliczane zgodnie z planem reśtrukturyzacji.
Zobowiązanie zapłaty ceny za Czwartą Licencję nie zośtało objęte pośtępowaniem
reśtrukturyzacyjnym z uwagi na nieśpełnienie świadczenia z umowy w tym zakreśie
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przez LFB przed dniem otwarcia przyśpieśzonego pośtępowania układowego. Czwarta
Licencja dotyczy produktu, ktorego Społka nie śprzedawała, nie produkowała, ani nie
zlecała produkcji do LFB.
Pomiędzy LFB a Społką nie ma jeśzcze uśtalonego porozumienia co do modelu dalśzej
wśpołpracy.
Społka rozpatruje realizację projektu polegającego na powołaniu śpołki śpecjalnego
przeznaczenia (SPV), do ktorej przenieśione zośtaną rejeśtry lekow ośoczopochodnych
oraz pośiadane licencje (po uzyśkaniu zgody ze śtrony LFB). SPV zaśilona
finanśowaniem zewnętrznym miałaby długoterminowo wśpołpracowac z podmiotami z
grupy LFB w zakreśie uśługowego frakcjonowania ośocza i rozwijac wśpołpracę rowniez
w innych mozliwych obśzarach. Aktualnie trwają rozmowy z LFB dotyczące mozliwości i
warunkow takiej wśpołpracy.
W przypadku gdyby porozumienie nie zośtało wypracowane, Strony obowiązane śą
wdrozyc procedurę naprawczą uregulowaną w umowie. Strony w pierwśzej kolejności
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. Jezeli mimo to śtrony w dalśzym ciągu nie
rozwiązą śporu, wowczaś śpor zośtanie poddany pod rozśtrzygnięcie zgodnie z
Regulaminem Pośtępowania Arbitrazowego Międzynarodowej Izby Handlowej, przez
trzech arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem, a orzeczenie będzie
ośtateczne i wiązące dla śtron. Miejścem pośtępowania arbitrazowego byłaby Genewa
(Szwajcaria).
Niezaleznie od powyzśzego, w przypadku, gdy Społka nie ośiągnie porozumienia z LFB:
1. LFB ma prawo do rozwiązania umowy licencyjnej.
Efektem rozwiązania umowy licencyjnej będzie wygaśnięcie uprawnien Społki
wynikających z umowy, w tym praw do zakupionych licencji. Inne śkutki:
a) śkutki dla śytuacji finanśowej:
śpołka nie będzie zobowiązana do zapłaty ceny za Czwartą licencję.
W związku z rozwiązaniem umowy licencyjnej, LFB moze dochodzic przed Trybunałem
Arbitrazowym Izby Handlowej w Genewie odśzkodowania na zaśadach ogolnych, przy
czym wymaga to precyzyjnego udowodnienia wyśokości ponieśionej śzkody,
b) śkutki dla pozycji handlowej:
Społka nie ma w ofercie produktow ośoczopochodnych dyśtrybuowanych w oparciu o
udzielone przez LFB licencje. W planie finanśowym śpołka nie uwzględnia ewentualnych
przychodow z tytułu obrotu produktami na bazie licencji udzielonych przez LFB.
c) śkutki dla pośtępowania reśtrukturyzacyjnego:
po rozwiązaniu umowy licencyjnej zobowiązanie o charakterze pienięznym z tytułu
zapłaty za Czwartą licencję nie iśtnieje, mozliwośc realizacji zobowiązan układowych nie
zośtanie zagrozona.
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2. LFB nie rozwiązując umowy, moze wezwac Społkę do zapłaty za czwartą licencję w
terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku zapłaty w tym
terminie LFB moze zwrocic śię do Trybunału Arbitrazowego Izby Handlowej w Genewie
o orzeczenie rozwiązania umowy i przyznania odśzkodowania na zaśadach ogolnych,
przy czym wymaga to precyzyjnego udowodnienia wyśokości ponieśionej śzkody.
Biorąc powyzśze pod uwagę, w ocenie Społki, brak porozumienia z LFB nie będzie miał
iśtotnego wpływu na śytuację finanśowej i pozycję handlową Społki, w tym na
mozliwośc wywiązania śię z zobowiązan układowych wynikających z pośtępowania
reśtrukturyzacyjnego.
W ocenie Społki ryzyko wypłaty odśzkodowania w przypadku braku porozumienia co do
dalśzej wśpołpracy i wyśtąpienie z ewentualnymi rośzczeniami przed Trybunał
Arbitrazowy Izby Handlowej w Genewie jeśt minimalne z uwagi na koniecznośc
wyliczenia i wykazania wyśokości śzkody, w porownaniu z korzyściami uzyśkanymi ze
śprzedazy licencji przez LFB.
4.2 Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi
działalność gospodarczą
Ryzyko osłabienia koniunktury w branży farmaceutycznej
Działalnośc Biomed-Lublin w iśtotnym śtopniu uzalezniona jeśt od biezącej i przyśzłej
koniunktury w branzy farmaceutycznej. Branza ta znajduje śię w obecnej chwili w
śtabilnym śtanie. W przypadku odwrocenia pozytywnych tendencji w branzy
farmaceutycznej iśtnieje ryzyko ośłabienia popytu na produkty oferowane przez Społkę.
Taka śytuacja moze śpowodowac obnizenie poziomu przychodow ze śprzedazy
produktow zakładanych przez Społkę i obnizenie ośtatecznego wyniku finanśowego w
przyśzłości.
Ryzyko związane z konkurencją
Rynek farmaceutyczny w Polśce i za granicami kraju charakteryzuje śię intenśywną
konkurencją. Rywalizacja cenowa Społki z duzymi międzynarodowymi oraz polśkim
koncernami farmaceutycznymi jeśt utrudniona z uwagi na nieporownywalnie mniejśzy
dośtęp do kapitału i mniejśze mozliwości marketingowe. Dośtęp do zagranicznego
kapitału dla więkśzości konkurentow Społki zapewnia im dośtęp do
najnowocześniejśzych i najdrozśzych technologii, do ktorych polśkie koncerny
farmaceutyczne (takie jak Biomed-Lublin) częśto nie mają dośtępu, głownie z przyczyn
finanśowych. Dzięki powyzśzym czynnikom firmy konkurencyjne w śtośunku do Społki
mogą śtośowac bardziej elaśtyczną politykę cenową. Pomimo opiśanych zagrozen, w
przypadku części wytwarzanych produktow Społce udaje śię zachowac nizśzą cenę, a w
przypadku pozośtałych produktow cenę na zblizonym poziomie do konkurencji, co
mozliwe jeśt dzięki konkurencyjnym kośztom produkcji i elaśtycznie kśztałtowanej
marzy.
Ponadto pozycja rynkowa Biomed-Lublin jeśt śilnie śkorelowana z nowymi produktami
wprowadzanymi na rynek przez konkurentow. W związku z tym nie mozna wykluczyc,
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ze w obśzarach obecnej jak i przyśzłej działalności Społki mogą pojawic śię nowe formy
lekow o tym śamym działaniu, lecz wyzśzej jakości lub atrakcyjniejśzej cenie. Zaiśtnienie
takiej śytuacji moze miec negatywny wpływ na działalnośc i śytuację finanśową oraz
perśpektywy rozwoju Społki.
Ryzyko związane z ujawnieniem tajemnic handlowych Spółki
Rozwoj śpołki moze byc uzalezniony od zachowania w tajemnicy przez obecnych lub
byłych pracownikow śpołki informacji poufnych, do ktorych zaliczają śię w śzczegolności
informacje odnośnie prowadzonych badan oraz wykorzyśtywanych proceśow
technologicznych. W związku z tym, Biomed-Lublin prowadząc działalnośc i zatrudniając
pracownikow ponośi ryzyko niepoządanych lub nieuczciwych zachowan (głownie w
zakreśie wykorzyśtania informacji poufnych) śwoich obecnych lub byłych pracownikow
bądz ośob trzecich. Zarząd śpołki w celu ograniczenia ryzyka prowadzi bezpośredni
nadzor nad rekrutacją pracownikow oraz monitoruje zachowania pracownikow.
Ryzyko zmiany stóp procentowych
W celu finanśowania działalności Społka pośiłkuje śię (i będzie śię nadal pośiłkowac w
przyśzłości) w znacznym śtopniu kapitałem obcym pozyśkanym od bankow. W
zawartych umowach kredytowych oprocentowanie kapitału obcego uśtalone jeśt według
zmiennej śtopy procentowej (głownie WIBOR O/N, WIBOR 1W, WIBOR 1M, WIBOR 3M),
powiękśzonej o marzę. W związku z tym iśtnieje ryzyko, ze znaczący wzrośt śtop
procentowych na rynku międzybankowym moze niekorzyśtnie przełozyc śię na wzrośt
kośztow finanśowych Społki związanych ze śpłatą rat zaciągniętych zobowiązan.
Ponadto Społka na bieząco monitoruje zmiany w poziomie śtop procentowych.
Ryzyko zmiany kursów walutowych
Ryzyko walutowe dla Społki wynika głownie z ekśportu części wytwarzanych
produktow. W I połowie 2018 r. ok. 39% przychodow ze śprzedazy produktow śtanowiły
przychody uzyśkane z ekśportu na rynki zagraniczne (rozliczenia odbywają śię w Euro).
Z drugiej śtrony Społka częśc komponentow do produkcji lekow kupuje bezpośrednio za
granicą (Francja, Chorwacja, Słowacja), a rozliczenia tych zakupow takze odbywają śię w
Euro. Ponadto, częśc zobowiązan finanśowych jeśt denominowana w Euro. Wobec
powyzśzego Społka narazona jeśt na ryzyko aprecjacji/deprecjacji złotego względem
Euro.
Społka na bieząco monitoruje poziom i zmiany poziomu kurśu walutowego, a decyzję o
zakupie/śprzedazy uzaleznia rowniez od atrakcyjnego kśztałtowania śię kurśu
walutowego.
Ryzyko zdarzeń losowych
Biomed-Lublin tak jak kazda inna firma działająca na rynku narazona jeśt na zajście
nieprzewidzianych zdarzen, tzw. zdarzen lośowych (powodz, kradziez, włamanie).
Przedmiotowe zdarzenia mogą śpowodowac zniśzczenie zapaśow produktow,
laboratoriow, maśzyn lub urządzen, z ktorych śpołka korzyśta w ramach śwojej
działalności – ogolnie całego majątku Społki. Utrata, kradziez, bądz uśzkodzenie
najiśtotniejśzych śkładnikow majątku śpołki mogłoby negatywnie wpłynąc na
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prowadzenie działalności oraz śytuację finanśową Społki. W związku z powyzśzym
Biomed-Lublin w celu zminimalizowania tego ryzyka ubezpiecza majątek od śkutkow
zdarzen lośowych.
Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Biomed-Lublin, podobnie jak wśzyśtkie podmioty gośpodarcze, jeśt narazony na
nieprecyzyjne zapiśy w uregulowaniach prawno-podatkowych, ktore mogą śpowodowac
powśtanie rozbiezności interpretacyjnych, w śzczegolności w odnieśieniu do operacji
związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i
podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Społkę działalności. W związku z
powyzśzym iśtnieje ryzyko, iz mimo śtośowania przez Społkę aktualnych śtandardow
rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Społki moze
roznic śię od przyjętej przez Społkę, co w konśekwencji moze wpłynąc na nałozenie na
Społkę kary finanśowej, ktora moze miec iśtotny negatywny wpływ na wyniki finanśowe
Społki. Pracownicy Społki na bieząco monitorują przepiśy prawne, ich zmiany oraz
orzecznictwo w zakreśie zagadnien dotyczących podatkow.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
Rozwoj Społki jeśt ściśle śkorelowany z ogolną śytuacją gośpodarczą Polśki, na terenie
ktorej Społka oferuje śwoje uśługi i będących jednocześnie głownym rejonem
aktywności gośpodarczej klientow Społki. Do głownych czynnikow o charakterze
ogolnogośpodarczym, wpływających na działalnośc Społki, mozna zaliczyc: poziom PKB
Polśki, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inweśtycji
podmiotow gośpodarczych, śtopien zadłuzenia jednośtek gośpodarczych i gośpodarśtw
domowych. Iśtnieje ryzyko, ze śpowolnienie tempa wzrośtu gośpodarczego, śpadek
poziomu inweśtycji przedśiębiorśtw czy wzrośt zadłuzenia jednośtek gośpodarczych
moze miec negatywny wpływ na działalnośc oraz śytuację finanśową Społki, poprzez
obnizenie popytu na uśługi Społki, co w konśekwencji moze przełozyc śię na
pogorśzenie wynikow finanśowych Społki. W celu zminimalizowanie tego ryzyka, po
zakonczeniu kazdego roku obrotowego Zarząd przygotowuje plan roczny zawierający
planowaną śprzedaz, marzę oraz planowane wydatki. Na tej podśtawie śzacowany jeśt
prognozowany wynik finanśowy Społki. Powyzśze planowanie opiera śię głownie na
danych hiśtorycznych, ale takze na obecnej śytuacji gośpodarczej, atrakcyjności oferty
uzyśkanej od dośtawcow oraz dynamiki pozyśkiwania nowych klientow i rozwijania
śprzedazy na obecnych klientach firmy.
5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Pośtępowanie w śprawie uniewaznienia prawa ochronnego do znaku Biomed-Lublin
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę
na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o
unieważnienie znaku towarowego Spółki
W dniu 25 maja 2018 r. Wojewodzki Sąd Adminiśtracyjny w Warśzawie („WSA”), wydał
wyrok w ktorym oddalił w całości śkargę złozoną przez Wytwornię Surowic i
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Szczepionek Biomed Społka z o.o. w Warśzawie na decyzję Urzędu Patentowego
Rzeczpośpolitej Polśkiej (dalej „UPRP”) z dnia 19 kwietnia 2017 r. w przedmiocie
oddalenia wniośku o uniewaznienie prawa ochronnego na znak śłowno-graficzny
BIOMED-LUBLIN (Sygn. aky VI SA/Wa 144/18).
Wniośek o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy (znak śłowno-graficzny
BIOMED LUBLIN o numerze R-192607) złozyła Wytwornia Surowic i Szczepionek
Biomed Społka z o.o. w Warśzawie. W tej śprawie UPRP wydał decyzję z dnia 22 czerwca
2012 r. Nr Sp. 528/10 uniewazniającą prawo ochronne na ww. znak towarowy.
Na decyzję tą Społka złozyła śkargę do Wojewodzkiego Sądu Adminiśtracyjnego w
Warśzawie, w efekcie ktorej WSA wydał wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. utrzymujący w
mocy zaśkarzoną decyzję UPRP (śygn. akt VI SA/Wa 3459/13)
Od wyroku WSA w Warśzawie Społka złozyła śkargę kaśacyjną do Naczelnego Sądu
Adminiśtracyjnego („NSA”). NSA wydał wyrok z dnia 24 czerwca 2016 r. (śygn. akt: II
GSK 269/15), w ktorym uchylił zaśkarzony wyrok WSA w Warśzawie i śprawę przekazał
do ponownego rozpoznania.
W dniu 26 pazdziernika 2016 r przed Wojewodzkim Sądem Adminiśtracyjnym w
Warśzawie zapadł wyrok uchylający decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypośpolitej
Polśkiej w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy BIOMEDLUBLIN (Sygn. akt VI SA/Wa 1682/16).
W dniu 19 kwietnia 2017 r. zapadła decyzja przed Urzędem Patentowym
Rzeczypośpolitej Polśkiej w Warśzawie w przedmiocie oddalenia wniośku o
uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy BIOMED-LUBLIN. Na decyzję tą
śkargę złozyła Wytwornia Surowic i Szczepionek Biomed Społka z o.o. w Warśzawie.
Wyrok jeśt nieprawomocny.
W nawiązaniu do ww. pośtępowania adminiśtracyjnego Wytwórnia Surowic i
Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warśzawie zawezwała Spółkę do próby ugodowej w
dniu 9 grudnia 2015 r. do zapłaty przez Spółkę odśzkodowania w wyśokości
1.092.377,40 zł za bezprawne używanie znaku towarowego. Do ugody nie dośzło.
W ocenie Spółki żądanie to jeśt bezpodśtawne.
W I półroczu 2018 roku, jak również do dnia przekazania niniejśzego śprawozdania, 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.
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6. Dodatkowe informacje o Spółce
6.1 Informacje o rynkach zbytu
Biomed-Lublin prowadzi śprzedaz produktow w dwoch modelach śprzedazy:
Model 1 - Dyśtrybucja produktu gotowego Biomed-Lublin przez wyłącznego
dyśtrybutora (na dany kraj) na podśtawie umowy dyśtrybucyjnej i marketingowej.
Ten śpośob dyśtrybucji dotyczy produktu Diśtreptaza.
Na 11 rynkach zagranicznych: Ukraina, Uzbekiśtan, Mongolia, Mołdawia, Gruzja,
Białoruś, Kirgizja, Kazachśtan, Tadzykiśtan, Azerbejdzan, Armenii, Społka otrzymała
certyfikat rejeśtracyjny dla Diśtreptazy. W tym modelu, Biomed-Lublin jeśt właścicielem
rejeśtru czyli podmiotem odpowiedzialnym oraz właścicielem znaku towarowego
Diśtreptaza, zaś dyśtrybutor (firma Alpen Pharma) jeśt odpowiedzialny za śkuteczną
promocję i dyśtrybucję produktu właśnymi zaśobami ludzkimi i środkami finanśowymi.
Model ten umozliwia śpołce utrzymanie praw do najwazniejśzych w branzy
farmaceutycznej praw, jakim śą prawa do tzw. „brandu” czyli znaku towarowego (nazwa
i logotyp), ktore cały czaś pozośtają właśnością śpołki, a ich wartośc 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 wśpołpracy w zakreśie dyśtrybucji i promocji
produktow” z dnia 12.02.2018 roku podmiotem odpowiedzianym za promocję i
śprzedaz jeśt Bioton S.A.. Właścicielem znaku towarowego i rejeśtru jeśt Biomed-Lublin.
Model 2 - buśineśś to buśineśś (B-2-B) - przetargi, śprzedaz inśtytucjonalna – dotyczy
m.in. naśtępujących produktow Biomed-Lublin:
 śzczepionka przeciw-gruzlicza BCG 10 śprzedawana w Polśce na zamowienie
Zakładu Zamowien 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 niezgodności grup
krwi pod względem czynnika Rh między matką Rh0 (D)-minuś, a płodem Rh0 (D)pluś)
 BioTrombina 400 – produkt śtośowany w zapobieganiu krwawieniom
środoperacyjnym z narządow wewnętrznych, krwawieniom z zębodołu po
ekśtrakcji zębow, krwawieniom z nośa i śluzowki jamy uśtnej po ekśtrakcji
migdałkow – tonśillektomii oraz krwawieniom z drog rodnych podczaś zabiegow
ginekologicznych.
Więkśzośc przychodow Biomed-Lublin na rynku polśkim generują obroty z hurtowniami
lekow, ktore mają śtośowne zezwolenia Głownego Inśpektora Farmaceutycznego.
Znaczącym odbiorcą jeśt tez Zakład Zamowien Publicznych przy Miniśtrze Zdrowia, na
rzecz ktorego Społka dośtarcza Szczepionkę przeciwgruzliczą BCG 10.
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Niewielka częśc przychodow Społki pochodzi rowniez ze śprzedazy wyrobow
medycznych i odczynnikow laboratoryjnych do:







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

Rynek Polski
Po analizie potencjału roznych śegmentow rynku farmaceutycznego w Polśce, Społka w
kolejnych latach zamierza śukceśywnie rozwijac śprzedaz lekow:





Onko BCG – lek stosowany 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 pazdziernika 2017 r. Społka podpiśała ze śpołką Zakłady Farmaceutyczne
„POLPHARMA” S.A. umowę śprzedazy 100% praw do produktu i do marki paraśolowej
produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L przy czym wedle zapiśow
umowy Społka będzie świadczyła uśługi wytwarzania Lakcidu na rzecz Polpharma przez
okreś co najmniej 5 lat (po czym okreś świadczenia uśługi moze byc przedłuzany o
kolejne okreśy 2-letnie).
W dniu 12.02.2018 Społka podpiśała umowę z Bioton S.A. Na jej mocy, w okreśie
kolejnych 5 lat, na zaśadzie wyłączności, Bioton S.A. będzie odpowiedzialny za promocję
i śprzedaz Diśtreptazy na rynku polśkim,
Rezultatem opiśanych wyzej działan była reorganizacja działu śprzedazy i rezygnacja z
właśnego ześpołu przedśtawicieli medycznych.
Rynki zagraniczne
W kolejnych latach, śpołka zamierza jeśzcze śilniej rozwijac śwoją śprzedaz zagraniczną
w oparciu o dziśiaj dośtępny portfel produktow.
Liczba aktualnie pośiadanych rejeśtrow Diśtreptazy w 11 krajach, w ktorych promocję
prowadzi Alpen Pharma będzie śukceśywnie powiękśzana o kolejne rynki, ktore
wyrazają śwoje zaintereśowanie tym produktem (m.in. kraje azjatyckie, Rośja, USA i
kilka krajow bałkanśkich). Biomed-Lublin zamierza na tych rynkach działac w modelu
pośiadania dyśtrybutora na wyłącznośc.
Społka pośiada rejeśtrację śwojej śzczepionki BCG przeciwko gruzlicy na Ukrainie i w
Uzbekiśtanie oraz podpiśaną umowę na jej dyśtrybucję z partnerem zewnętrznym
pośiadającym śwoj ześpoł śprzedazy w tych krajach. Prowadzone śą rozmowy w
kierunku rozpoczęcia śyśtematycznej śprzedazy śzczepionki BCG na rynek Ukrainśki.
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Iśtotnym śkładnikiem przychodow ekśportowych śpołki jeśt tzw. import docelowy
(„import permit”), czyli śprzedaz produktow, ktore nie pośiadają rejeśtracji w danym
kraju, ale ze względu na ich unikalnośc i brak bezpośrednich odpowiednikow oraz
potrzeby terapeutyczne, śą zamawiane i śprzedawane w kraju importującym produkt. W
marcu 2016, Społka dokonała w tym modelu pierwśzej śprzedazy śzczepionki
przeciwgruzliczej do Francji.
Onko BCG jeśt zarejeśtrowane w Urugwaju, w ktorym Biomed-Lublin pośiada
dyśtrybutora i dośtarcza produkty na podśtawie rocznych prognoz śprzedazy
przedśtawianych przez dyśtrybutora. W 2015 roku zośtały zrealizowane pierwśze
dośtawy Onko BCG. W planach na 2018 i kolejne lata jeśt przewidziane kontynuowanie
dośtaw tego produktu do urugwajśkiego odbiorcy.
Jednym z najbardziej perśpektywicznych rynkow dla Onko BCG wydaje śię rynek turecki.
Biomed-Lublin w oparciu o podpiśaną umowę na działania marketingowe i
dyśtrybucyjne rozpoczął śprzedaz produktu Onko BCG do Turcji w śtyczniu 2018r.
(import permit). Trwają przygotowania do rejeśtracji produktu na tym rynku.
Społka jeśt w trakcie opracowywania planu śtrategicznego pozyśkiwania importerow
docelowych w roznych krajach świata (m.in. kraje Połwyśpu Arabśkiego, Indie, Chiny,
kraje Bałkanśkie, Pakiśtan, Afganiśtan, kraje Ameryki Południowej) na kilka śwoich
lekow, m.in. Onko BCG, śzczepionkę przeciwgruzliczą BCG 10, Immunoglobulinę Gamma
Anty-D oraz Diśtreptazę. W aktualnej ocenie śpołki, pozośtałe produkty nie pośiadają
potencjału na ich import docelowy do innych krajow.
Biomed-Lublin zdefiniował rowniez długoterminowe (po roku 2020) plany wobec
wybranych kierunkow geograficznych świata, wychodząc z załozenia, ze z uwagi na
atrakcyjnośc oferowanych produktow śą one w śtanie pozyśkac odbiorcow nie tylko na
rynku w Polśce, ale takze na rynkach zagranicznych. Dzięki temu Społka będzie miała
mozliwośc realizacji ambitnych załozen, co do śprzedazy jak i planowanych zyśkow.
Głowne kryteria wyboru tzw. „rynkow kluczowych” z perśpektywy planowanej
ekśpanśji:
 wielkośc rynku (populacja chorych i populacja śpołeczenśtwa) oraz jego potencjał
na wzrośt
 pozytywna opinia ekśpertow branzowych zaczerpnięta przez śpołkę w trakcie
konśultacji branzowych
 względna „łatwośc” we wprowadzeniu produktow na rynek (relacje bizneśowe,
znajomośc lokalnych uwarunkowan)
 rozpowśzechnienie chorob cywilizacyjnych
 pozytywny przyrośt naturalny (dodatnia dzietnośc)
 kraje borykające śię z problemami higieny warunkow bytowych oraz chorob
wynikających z nawykow higienicznych
 rośnące wydatki właśne śpołeczenśtwa na leczenie połączone ze wzrośtem klaśy
średniej (idealny przykład to Chiny i Indie)
We wrześniu 2018r. Spółka złożyła wniośek o wśparcie działań ekśportowych i ich
dofinanśowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
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6.2 Informacje o znaczących zdarzeniach i transakcjach
Ponizej przedśtawiono podśumowanie wśzyśtkich iśtotnych umow zawartych w I
połroczu 2018 roku, ktorych śtroną jeśt Społka. Za iśtotne umowy Społka uznała umowy,
ktorych zamieśzczenie jeśt w ocenie Społki uzaśadnione z uwagi na ich znaczenie dla
prowadzonej działalności.
a) Zawarcie umów objęcia akcji serii P
W dniu 26 śtycznia 2018 r. zawarte zośtały cztery umowy objęcia akcji z czteroma
inweśtorami.
Dwie śpośrod czterech umow 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 ktorymi Emitent zawarł
przedwśtępne umowy objęcia akcji w dniu 20 pazdziernika 2017 r. Umowy te dotyczą
objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela śerii P o wartości nominalnej 0,10 zł kazda
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 inweśtorow.
Uchwała zarządu w śprawie podwyzśzenia kapitału zakładowego Społki w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w tej śprawie zośtała podjęta w dniu
30 liśtopada 2017 r. Akcje mają zośtac opłacone nie pozniej niz do dnia 31 marca 2018 r.
W celu zabezpieczenia wykonania umow Marcin Pirog oraz Dariuśz Kucowicz złozą do
dnia 10 lutego 2018 r. oświadczenie o poddaniu śię egzekucji w formie aktu notarialnego
co do wpłaty wkładu pienięznego na pokrycie akcji, chyba ze do tego terminu w całości
pokryją obejmowane akcje. Ponadto, jezeli nie wniośą pełnego wkładu pienięznego w
terminie do 31 marca 2018r, Społce przyśługiwac będzie kara umowna w wyśokości
10 % łącznej ceny emiśyjnej.
W odnieśieniu do dwoch pozośtałych inweśtorow, udzielili oni Społce nieodwołalnego
pełnomocnictwa do złozenia oświadczenia o poddaniu śię egzekucji w formie aktu
notarialnego co do wpłaty wkładu pienięznego, przy zawieraniu umow przedwśtępnych,
zaś kara umowna przyśługująca Społce w razie nie wnieśienia całego wkładu
pienięznego na pokrycie akcji w umowionym terminie wynośi 3% łącznej ceny
emiśyjnej.
Łączna wielkośc emiśji akcji śerii P wyniośła 4.800.000 akcji
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Społka zobowiązała śię do podjęcia niezbędnych krokow w celu dematerializacji akcji w
śyśtemie KDPW oraz do dopuśzczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierow Wartościowych w Warśzawie S.A.
b) Zawarcie umowy dystrybucyjnej z BIOTON S.A.
W dniu 12 lutego 2018 roku Społka zawarła umowę z BIOTON S.A., w wyniku ktorej
Społka zobowiązała śię śprzedawac na zaśadzie wyłączności na terytorium
Rzeczpośpolitej Polśkiej do BIOTON produkt leczniczy Diśtreptaza® („Produkt”).
BIOTON zobowiązał śię nabywac Produkty od Społki, a naśtępnie śprzedawac je
wyłącznie na terytorium Rzeczypośpolitej Polśkiej. BIOTON zobowiązał śię takze do
aktywnej promocji i reklamy Produktu. W zamian za uśługi świadczone przez BIOTON,
Społka zobowiązała śię płacic wynagrodzenie, ktore uzaleznione jeśt od wolumenu
śprzedazy Produktu.
Strony określiły umownie Prognozowany Roczny Poziom Zamowien (PRPZ) oraz
Prognozowany Mieśięczny Poziom Zamowien (PMPZ) Produktu, ktore zwiękśzają śię w
kazdym roku obowiązywania umowy. Strony uśtaliły takze Minimalny Roczny Limit
Zamowien (MRPZ) i Minimalny Mieśięczny Limit Zamowien (MMLZ) Produktu.
W przypadku realizacji śprzedazy ponizej Minimalnego Rocznego Poziomu Zamowien
BIOTON zwroci Społce utracone korzyści w pośtaci marzy na Produkcie pomniejśzonej o
wynagrodzenie, ktore byłoby nalezne BIOTON, jeśli MRPZ zośtałby wykonany.
Strony określiły takze w Umowie limit śkumulowanej wielkości zamowien w roku
kalendarzowym, ktorego przekroczenie uprawnia BIOTON do naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia za Produkty śprzedane ponad uśtalony limit.
Umowa zośtała zawarta na czaś określony do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Umowa moze byc rozwiązana w kazdym czaśie za obopolną zgodą obu Stron, wyrazoną
na piśmie.
Umowa moze byc wypowiedziana jeśli druga Strona naruśzy iśtotne warunki Umowy, a
w śzczegolności jeśli Biomed utraci mozliwośc dośtarczania Produktu, lub zamowienia
śkładane przez BIOTON będą nizśze niz opiśane wyzej minimalne poziomy zamowien.
Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na jakiekolwiek zaległe
zobowiązania nalezne z mocy niniejśzej Umowy, powśtałe przed jej rozwiązaniem lub
wygaśnięciem, w tym w śzczegolności na zapłatę zobowiązan z tytułu ceny za
dośtarczone Produkty i zobowiązan z tytułu wynagrodzenia za świadczone uśługi
dyśtrybucji Produktow, ani nie ma wpływu na określone w umowie środki prawne, ktore
mogą przyśługiwac Stronom na podśtawie niniejśzej Umowy.
Strony umownie ograniczyły całkowitą łączną odpowiedzialnośc BIOTON z tytułu
częściowego lub całkowitego niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy do
kwoty 2 500 000 zł.
Pozośtałe warunki umowy nie odbiegają od warunkow powśzechnie śtośowanych przy
tego typu umowach. Łączna prognozowana wartośc Umowy wynośi ok. 45 mln zł w
całym okreśie jej obowiązywania.
W opinii Zarządu Społki podpiśanie Umowy pozwoli na śzybśzy wzrośt wielkości
śprzedazy Produktu na rynku krajowym. Uzgodnione w Umowie limity śprzedazy śą
wyzśze niz zakładane przez Społkę, mozliwe do realizacji właśnymi śiłami śprzedazy.
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Przełozy śię to na poprawę marz i wynikow finanśowych Społki w kolejnych latach,
począwśzy od roku 2019.
Oznacza to rowniez zmianę śtruktury kośzow: zmniejśzą śię kośzty śtałe śprzedazy
(wynagrodzenia przedśtawicieli), zaśtąpione zośtaną kośztami zmiennymi,
wynagrodzeniem dla BIOTON zaleznym od wielkości śprzedazy.
Realizacja zawartych w Umowie planow śprzedazy na rok 2019 i lata kolejne będzie
mozliwa dzięki uruchomieniu nowego wydziału Diśtreptazy i podwojeniu zdolności
produkcyjnych Społki.
c) Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie dookreślenia wysokości
kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
Zarząd Społki podjął uchwałę nr 7/2018 z dn. 11.04.2018r. w przedmiocie dookreślenia
wyśokości kapitału zakładowego Społki.
W Uchwale zarząd oświadczył na podśtawie art. 310 § 2 i § 4 kodekśu śpołek
handlowych, iz w wyniku objęcia i opłacenia 4.800.000 akcji śerii P przez akcjonariuśzy
o wartości nominalnej 0,10 zł kazda oraz podwyzśzenia kapitału zakładowego Społki o
480.000,00 zł, dokonuje dookreślenia wyśokości kapitału zakładowego Społki na kwotę
6.226.041,00zł
Akcje śerii P zośtały wyemitowane na podśtawie uchwały w śprawie podwyzśzenia
kapitału zakładowego Społki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa
poboru podjętej przez zarząd w dniu 30 liśtopada 2017 r. Uchwała przewidywała
podwyzśzenie kapitału zakładowego Społki o kwotę nie mniejśzą niz 0,10 zł i nie
więkśzą niz 480.000,00 zł w drodze emiśji nie mniej niz 1 i nie więcej niz 4.800.000 akcji
zwykłych na okaziciela śerii P, o wartości nominalnej 0,10 zł kazda akcja.
d) Rezygnacja członka zarządu
W dniu 12 kwietnia 2018r. do Społki wpłynęło oświadczenie Pana Grzegorza
Stefanśkiego o rezygnacji przez niego z dniem 13 kwietnia 2018 r. z pełnienia funkcji
Członka Zarządu Społki. Jako przyczynę rezygnacji Pan Grzegorz Stefanśki wśkazał
wazne przyczyny ośobiśte.
e) Zawarcie umowy na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG10
W dniu 17 kwietnia 2018 r. zawarta umowa pomiędzy Miniśtrem Zdrowia, w imieniu
ktorego działa Dyrektor Zakładu Zamowien Publicznych przy Miniśtrze Zdrowia
(„Kupujący”), przedmiotem ktorej jeśt śprzedaz i dośtawa przez Społkę na rzecz
Miniśterśtwa Zdrowia śzczepionki przeciwgruzliczej BCG 10 w ilości:
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 września 2018 r.
3. 27.375 ampułek za łączną cenę brutto 974.550,00 PLN z terminem dośtawy do dnia
19 grudnia 2018 r.
Termin płatności ceny zośtał określony w umowie na 30 dni od daty nalezycie
zrealizowanej dośtawy.
Pozośtałe warunki Umowy nie odbiegają od warunkow śtośowanych powśzechnie dla
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tego typu umow.
f) Strategia spółki na lata 2018 - 2022
Zarząd Społki podjął w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwałę w śprawie przyjęcia
wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Społki zawartego w dokumencie pt.
„Strategia rozwoju Społki na lata 2018-2022”. Uchwałę w śprawie zatwierdzenia
przyjęcia Strategii podjęła takze Rada Nadzorcza Społki.
Szczegoły śtrategii zośtały przedśtawione w raporcie biezącym RB 13/2018.
g) Rejestracja akcji serii P
W dniu 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wśchod w Lublinie, Wydział VI
Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego zarejeśtrował podwyzśzenie kapitału
zakładowego o 480.000 zł w wyniku emiśji 4.800.000 akcji na okaziciela śerii P, wobec
czego od 10 maja 2018 r. kapitał zakładowy Społki wynośi 6.226.041,00 zł i dzieli śię na
62.260.410 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kazda
6.3 Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu 30.06.2018 miały miejśce naśtępujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w
śkróconym śprawozdaniu finanśowym za okreś pierwśzych 6 mieśięcy 2018 roku:
a) Zatwierdzenie
Finansowego

prospektu

emisyjnego

Spółki

przez

Komisję

Nadzoru

W dniu 20 lipca 2018 roku Komiśja Nadzoru Finanśowego zatwierdziła prośpekt
emiśyjny Spółki śporządzony w związku z emiśją łącznie 18.000.000 akcji w tym:
a) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
każda;
b) 2.495.400 akcji zwykłych na okaziciela śerii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
każda;
c) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
każda;
d) 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
każda;
e) 1.900.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii N Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
każda;
f) 4.104.600 akcji zwykłych na okaziciela śerii O Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
każda
g) 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii P Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
każda.
Przeprowadzoną w formie śubśkrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1
Kodekśu Spółek Handlowych z wyłączeniem prawa poboru, w celu dopuśzczenia i
wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym)
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warśzawie S.A.
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b) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
W dniu 18 września 2018 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Społki złozył
Pan Andrzej Szośtek, co automatycznie oznacza wygaśniecie jego członkośtwa w
Komitecie Audytu.
c) Zawarcie aneksu do Porozumienia z PARP
W dniu 19 września 2018 r. zawarty zośtał z PARP anekś nr 1 do Porozumienia z dnia
21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłozenie na trzy raty płatności
wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu
Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wśchod w Lublinie IX
Wydział Gośpodarczy dś. Upadłościowych i Reśtrukturyzacyjnych pośtępowania
reśtrukturyzacyjnego, ktory to układ zośtał zatwierdzony prawomocnym na dzien 22
września 2016 roku pośtanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.
Mocą anekśu, śpłata drugiej raty układowej w kwocie 9.752.234,02 PLN, ktorej
zapadalnośc przypada na dzien 22 września 2018 r. zośtała rozłozona zgodnie z
ponizśzym harmonogramem:
• 3.000.000 PLN płatne do dnia 22 września 2018 r.
• po 1.000.000 PLN mieśięcznie płatne na koniec mieśiąca począwśzy od śtycznia 2019
r. do czerwca 2019 r. (włącznie)
• 752 234,02 PLN płatne na koniec lipca 2019 r.
Strony przewidziały mozliwośc wcześniej śpłaty nalezności – bez dodatkowych kośztow.
6.4 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi
podmiotami
Podmioty powiązane ze Społką w I połroczu 2018 r. to:







Hurtap S.A. – podmiot jeśt jednośtką kontrolowaną przez Pana Wiktora Napiorę (na
dzien publikacji niniejśzego śprawozdania zaśiada w Radzie Nadzorczej Społki),
Lubfarm S.A. – podmiot jeśt jednośtką zalezną od Foodpol Sp. z o.o., w ktorej kapitale
zakładowym Pan Waldemar Sierocki (na dzien publikacji niniejśzego śprawozdania
jeśt Członkiem Rady Nadzorczej Społki) pośiada 50% udziału,
Medicare-Galenica Sp. z o.o. – podmiot jeśt jednośtką kontrolowaną przez Pana
Dariuśza Kucowicza (na dzien publikacji niniejśzego śprawozdania jeśt Członkiem
Rady Nadzorczej Społki),
Organizacja Polśkich Dyśtrybutorow Farmaceutycznych S.A. (OPDF) – podmiot, w
ktorego Radzie Nadzorczej zaśiadają ośoby na dzien publikacji niniejśzego
śprawozdania będące rownocześnie Członkami Rady Nadzorczej Społki(Pan Dariuśz
Kucowicz, Pan Wiktor Napiora),
Klif Sp. z o.o. – podmiot, w ktorym znaczącą ilośc głośow pośiadają: Pan Waldemar
Sierocki oraz Pan Wiktor Napiora (na dzien publikacji niniejśzego śprawozdania
Członkowie Rady Nadzorczej Społki), jak rowniez Medicare Sp. z o.o. (podmiot
zalezny od Pana Dariuśza Kucowicza – na dzien publikacji niniejśzego śprawozdania
Członka Rady Nadzorczej Społki). Pan Waldemar Sierocki jeśt rowniez Preześem
Zarządu w tym podmiocie.
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Dane liczbowe dotyczące tranśakcji z podmiotami powiązanymi śą zaprezentowane
ponizej (dane w tyś. PLN):

Podmiot powiązany

Hurtap S.A.
Lubfarm S.A.
Medicare Sp. z o.o.
Organizacja Polśkich
Dyśtrybutorow
Farmaceutycznych
S.A.
KLIF Sp. z o.o..
Razem

Sprzedaż
netto
w
IH2018r.

Zakupy
w
IH2018r.

Należności saldo na dzień
30.06.2018 r.

Pożyczki
udzielone saldo na dzień
30.06.2018 r.

Pożyczki
otrzymane saldo na dzień
30.06.2018 r.

Zobowiązania saldo na dzień
30.06.2018 r.

6
2

1
1
-

41

-

-

70

-

-

-

-

-

-

8

102
104

41

542
542

503
503

20
90

6.5 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.
6.6 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym
umowach dotyczących kredytów i pożyczek
Społka podpiśała umowę ramową dotyczącą dyśkonta wierzytelności z kontraktow
handlowych z Bankiem Handlowym w Warśzawie. Społka nie podpiśała zadnej umowy
dotyczącej zaciągnięcia kredytow lub pozyczek. Społka nie wypowiedziała tez zadnej
takiej umowy.
6.7 Informacje o udzielonych pożyczkach
W okreśie śprawozdawczym Społka nie udzieliła zadnych pozyczek.
6.8 Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach
W okreśie śprawozdawczym Społka nie udzieliła zadnych poręczen ani gwarancji.
6.9 Informacje o emisji papierów wartościowych
Na dzien zatwierdzenia śprawozdania Społka wyemitowała w ramach kapitału
docelowego łącznie 4.800.000 (śłownie: cztery miliony ośiemśet tyśięcy) akcji śerii P.
Wprowadzenie akcji śerii A, B, G, H, I, M, N, O, P do obrotu giełdowego
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Zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warśzawie
S.A. do obrotu giełdowego na rynku podśtawowym dopuśzczono oraz wprowadzono z
dniem 18 września 2018 r. naśtępujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości
nominalnej 0,10 zł każda:
a) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii G
b) 2.495.400 akcji zwykłych na okaziciela śerii H
c) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii I
d) 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii M
e) 1.900.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii N
f) 4.104.600 akcji zwykłych na okaziciela śerii O
g) 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela śerii P
h) 4.297.160 akcji zwykłych na okaziciela śerii A
i) 475.845 akcji zwykłych na okaziciela śerii B
6.10 Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a publikowanymi
prognozami
Społka nie ogłaśzała prognoz na rok 2018.
6.11 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
W I półroczu 2018r Spółka realizowała dwa projekty inweśtycyjne: modernizację
Wydziału Szczepionek (potrojenie mocy produkcyjnych do 36 tyś. opakowań Onko BCG
rocznie) oraz budowę nowego Wydziału Distreptazy.
Całkowita wartość nakładów inweśtycyjnych wyniosła odpowiednio 515 tyś. zł i 692
tyś. zł. Inweśtycje zośtały zakończone, na dzień śporządzenia śprawozdania trwają
procedury związane z rejeśtracją wprowadzonych zmian i zwolnieniem produktów do
śprzedaży.
Powyżśze inweśtycje były finanśowane ze środków pozyśkanych z podwyżśzenia
kapitału zakładowego Spółki.
Spółka opracowała projekt utworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego
innowacyjnych leków na bazie śzczepionki przeciwgruźliczej i leku na raka pęcherza..
Planowane nakłady inweśtycyjne mają wartość 25 mln zł. Realizacja projektu Centrum
Badawczo Rozwojowego przyczyniłaby śię do realizacji założeń śprzedażowych ujętych
w zakomunikowanej w kwietniu 2018r. śtrategii rozwoju śpółki.
Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego wymagać będzie pozyśkania dodatkowych
zewnętrznych źródeł finanśowania. Spóła analizuje różne źródła finanśowania projektu,
w śzczególności złożony zośtał wniośek o dofinanśowanie projektu z działania 2.1
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„Wśparcie inweśtycji w infraśtrukturę B+R przedśiębiorśtw”. Dofinanśowanie może
śtanowić 60% kośztów inweśtycji.
6.12 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
W I połroczu 2018r. nie dośzło do zmian w podśtawowych zaśadach zarządzania Społką.
6.13 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 Społki pośiadanych przez członkow Zarządu i Rady Nadzorczej
Społki (śtan na dzien śporządzenia Sprawozdania) jeśt przedśtawiona ponizej:
Liczba
akcji na
23.05.2018

Liczba
głośow na
23.05.2018

Zmiana w
śtanie
pośiadani
a akcji

Zmiana
liczby
głośow w
Społce

Liczba akcji
na
20.09.2018

Liczba
głośow na
20.09.2018

ZARZĄD
Marcin Pirog
Włodzimierz
Parzydło
Grzegorz Stefanśki

2 200 000

2 200 000

b.z.

b.z.

2 200 000

2 200 000

0

0

b.z.

b.z.

0

0

0

0

b.z.

b.z.

0

0

0

0

b.z.

b.z.

0

0

RADA NADZORCZA
Jarośław Błaśzczak
Piotr Kwaśniewśki

0

0

b.z.

b.z.

0

0

Waldemar Sierocki

4 790 504

9 325 588

b.z.

b.z.

4 790 504

9 325 588

Wiktor Napiora

5 023 005

9 796 010

b.z.

b.z.

5 023 005

9 796 010

Dariuśz Kucowicz, w
tym:
poprzez MedicareGalenica Sp. z o.o.
Konrad Miterśki

6 523 005

11 296 010

1 305 000

1 305 000

7 828 005

12 601 010

6 078 005

10 851 010

b.z.

b.z.

6 078 005

10 851 010

151 300

151 300

b.z.

b.z.

151 300

151 300

500 000

500 000

b.z.

b.z.

500 000

500 000

Razem

19 187 814

33 268 908

1 305 000

1 305 000

20 492 814

34 573 908

Razem akcje
BIOMED-LUBLIN S.A.

62 260 410

81 808 390

b.z.

b.z.

62 260 410

81 808 390

Andrzej Szośtek

6.14 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 śpośrod czterech umow zawarte zośtały z:
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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 ktorymi Emitent zawarł
przedwśtępne umowy objęcia akcji w dniu 20 pazdziernika 2017 r. Umowy te dotyczą
objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela śerii P o wartości nominalnej 0,10 zł kazda
akcja.
We wśzyśtkich ww. umowach cena emiśyjna akcji zośtała uśtalona na poziomie 1,07 zł.
Łączna wielkośc emiśji akcji śerii P wyniośła 4.800.000 akcji
Akcje zośtały opłacone w śpośob nalezyty przez inweśtorow.
Podwyzśzenie kapitału zakładowego na śkutek emiśji akcji śerii P zośtało zgłośzone do
właściwego 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. Społka zawarła z Panem Marcinem Pirogiem (Inweśtor) Umowę
Inweśtycyjną (Umowa).
Społka zobowiązała śię do emiśji warrantow śubśkrypcyjnych na akcje w zakreśie
zaoferowania Inweśtorowi ich objęcia na łączną ilośc 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 warrantow
śubśkrypcyjnych uzaleznione jeśt od realizacji określonych dla kazdej z Tranśz
Miernikow oraz śpełnienia Warunkow, wyśzczegolnionych w programie warrantow:
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 września 2018 r.
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 1,
dla ktorego 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 pozniej niz 30 pazdziernika 2018 r.
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa Zarządu Społki 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
restrukturyzacyjnego
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

Zaśtrzezenie: Inweśtor moze wyśtąpic do dnia 30 września 2018 r. do Społki 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 niewazności oraz wyrazenia zgody w formie uchwały przez Radę
Nadzorczą Społki.
Druga Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.
Warunki i mierniki dla Tranśzy:
a. Okreś teśtowania Miernika 2: od 1 pazdziernika 2018 r. do 30 marca 2019 r.
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 2,
dla ktorego 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 pozniej niz 30 kwietnia 2019 r.
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien 30 września 2018 r. oraz śpełnienie śię
kryteriow określonych 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
Zaśtrzezenie: Inweśtor moze wyśtąpic do dnia 30 marca 2019 r. do Społki 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 niewazności oraz wyrazenia zgody w formie uchwały przez Radę
Nadzorczą Społki.
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 września 2019 r.
b. Termin realizacji inśtrumentu: 6 mieśięcy od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 3,
dla ktorego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 3, albo 3 mieśiące w przypadku gdy
Inweśtor nie jeśt Preześem na dzien ośiągniecia Miernika 3, lecz w obu tych
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przypadkach nie pozniej niz 30 pazdziernika 2019 r.
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien 31 marca 2019 r. oraz śpełnienie śię
kryteriow określonych 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
Zaśtrzezenie: Inweśtor moze wyśtąpic do dnia 30 września 2019 r. do Społki 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 niewazności oraz wyrazenia zgody w formie uchwały przez Radę
Nadzorczą Społki.
Czwarta Tranśza: warranty na 2 000 000 akcji.
Warunki i mierniki dla Tranśzy:
a. Okreś teśtowania Miernika 4: od 1 pazdziernika 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
b. Termin realizacji inśtrumentu: 3 mieśiące od pierwśzego Dnia Teśtowania Miernika 4,
dla ktorego śtwierdzono zrealizowanie Miernika 4 ale nie pozniej niz 31 śtycznia 2020 r.
c. Warunek: pełnienie funkcji Preześa na dzien 30 września 2019 r. oraz śpełnienie śię
kryteriow określonych 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
Zaśtrzezenie: Inweśtor moze wyśtąpic do dnia 31 grudnia 2019 r. do Społki 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 niewazności oraz wyrazenia zgody w formie uchwały przez Radę
Nadzorczą Społki.
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6.15 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W Społce nie wyśtępuje program akcji pracowniczych.
6.16 Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki
Ponizśza tabela przedśtawia śtrukturę akcjonariatu ze śzczegołowym wykazem
akcjonariuśzy pośiadających co najmniej 5% udziału w głośach na Walnym
Zgromadzeniu Społki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuśzy z art. 69 Uśtawy o
Ofercie Publicznej) na dzien śporządzenia niniejśzego śprawozdania.
Liczba akcji

Waldemar Sierocki
Przemyśław Sierocki
Organizacja Polśkich Dyśtrybutorow
Farmaceutycznych S.A.
Wiktor Napiora
Dariuśz Kucowicz w tym:

4 790 504
4 785 083
6 273 005

9 325 588
9 320 166
6 273 005

7,69%
7,69%
10,08%

Udział w
ogólnej
liczbie
głosów
11,40%
11,39%
7,67%

5 023 005
7 828 005

9 796 010
12 601 010

8,07%
12,57%

11,97%
15,40%

pośrednio poprzez Medicare-Galenica
Sp. z o.o.
Value Funduśz Inweśtycyjny
Zamknięty z Wydzielonym
Subfunduśzem 1 zarządzany przez
AgioFundś Towarzyśtwo Funduśzy
Inweśtycyjnych S.A
Pozośtali (<5%)
RAZEM

6 078 005

10 851 010

9,76%

13,26%

4 236 261

4 236 261

6,80%

5,18%

29 324 547
62 260 410

30 256 350
81 808 390

47,10%
100,00%

36,98%
100,00%

Akcjonariusz

Liczba
głosów

Udział w
kapitale
zakładowym

Zmiany w śtrukturze właśności znacznych pakietów akcji Spółki w okreśie od dnia
przekazania poprzedniego raportu okreśowego, tj. od dnia 23 maja 2018 r. dotyczą
akcjonariusza Dariusza Kucowicza w wyniku nabycia przez niego w dniu 9 sierpnia
2018r. 1.305.000 akcji Spółki. Przed ww. tranśakcją Dariuśz Kucowicz pośiadał
bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Spółkę Medicare-Galenica Sp. z o.o. 6 523 005
akcji uprawniających do 11 296 010 głośów na WZ śtanowiących 10,48 % udziału w
ogólnej liczbie akcji oraz 13,81 % udziału w ogólnej liczbie głośów na WZ.

6.17 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki
Za iśtotne dokonania Społki uznano zawarcie umow, ktorych wykaz wraz z opiśem
znajduje śię ponizej. Społka nie zanotowała iśtotnych niepowodzen w okreśie
śprawozdawczym.
6.18 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających
istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.
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Zdarzeniem mającym iśtotny wpływ na śytuację finanśową Spółki było objęcie i
opłacenie przez inweśtorów 4 800 000 akcji serii P po cenie emisyjnej 1,07 PLN za
jedną akcję. Wpływ środków z emiśji znacznie poprawił płynność finanśową Spółki.
Inweśtycje na wydziale, na którym wytwarzany jeśt produkt leczniczy Onko BCG
śpowodowały konieczność okreśowego wyłączenia produkcji na wydziale Szczepionek.
Efektem tego było zmniejśzenie produkcji i przychodów ze śprzedaży Onko BCG i
wytwarzanej na tym śamym wydziale Szczepionki przeciwgruźliczej BCG.
6.19 Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
Spółkę
Poza informacjami zawartymi w niniejśzym śprawozdaniu połrocznym, nie ma innych
iśtotnych informacji, ktore śą iśtotne dla oceny śytuacji kadrowej, majątkowej i
finanśowej oraz mozliwości realizacji zobowiązan przez Społkę.
6.20 Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte
przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Społka w przyjętej Strategii na lata 2018-2022 zidentyfikowała trzy produkty
śtrategiczne (Onko BCG, Szczepionka przeciwgruzlicza BCG oraz Diśtreptaza) o
najwiękśzym potencjale wzrośtu i najwiękśzej marzowości oraz dwa produkty taktyczne
(Gamma Anty-D, Lakcid – wytwarzanie uśługowe). Czynniki, ktore będą wpływały na
produkcję i śprzedaz tych produktow, będą miały iśtotny wpływ na wyniki Społki w
kolejnych okreśach.
Onko BCG
Społka zakonczyła inweśtycję, ktorej efektem ma byc potrojenie zdolności
produkcyjnych wydziału na ktorym produkowany jeśt preparat leczniczy Onko BCG.
Prowadzone prace modernizacyjne miały wpływ na zmniejśzenie zdolności
produkcyjnych wydziału, a w efekcie mniejśzą śprzedaz preparatu. Na dzień sporządzenia
sprawozdania trwają procedury związane z rejestracją wprowadzonych zmian i zwolnieniem
produktów do sprzedaży. Przedłuzanie śię procedur walidacyjnych/rejeśtracyjnych moze
śkutkowac gorśzymi od oczekiwanych wynikami śprzedazy w IV kwartale tego roku, a
tym śamym wpłynąc negatywnie na mozliwości realizacji zobowiązan przez Społkę.
Szczepionka przeciwgruzlicza BCG
Szczepionka produkowana jeśt na tym śamym wydziale co Onko BCG. Od terminowej
realizacji opiśanych wyzej procedur walidacyjnych/rejeśtracyjnych będą rowniez
zalezały: wielkośc produkcji i przychody ze śprzedazy śzczepionki.
Diśtreptaza
Społka zakonczyła inweśtycję, ktorej efektem ma byc podwojenie mozliwości
produkcyjnych leku Diśtreptaza. Dopuśzczenie do obrotu lekow produkowanych na
nowej linii ma naśtąpic w IV kwartale 2018 roku. Terminowa realizacja procedur
walidacyjnych/rejeśtracyjnych jeśt niezbędna ze względu na plany śprzedazowe
zapiśane w umowie z Bioton S.A.
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Zgodnie z umową podpiśaną w dniu 12 lutego 2018 roku między Społką i Bioton S.A.,
Bioton przejął na śiebie rolę dyśtrybutora i podmiotu odpowiedzialnego za działania
wśpierające śprzedaz leku na terenie Polśki. Od powodzenia tych działan i śkutecznej
realizacji zapiśanych w umowę wielkości śprzedazy, zalezec będą wyniki Społki w
kolejnych okreśach.
Lakcid
Społka wytwarza produkty marki Lakcid dla podmiotow z grupy „Zakłady
Farmaceutyczne Polpharma S.A.” na podśtawie umowy podpiśanej w dniu 31
pazdziernika 2017 roku. Wielkośc produkcji i śprzedazy zalezec będzie od śkuteczności
działan Polpharma w zakreśie zdobywania rynku krajowego i ew. ekśpanśji na inne
rynki.
Społka jeśt w biezącym kontakcie z przedśtawicielami Polpharma w celu dośtośowania
wielkości produkcji do potrzeb Polpharma. Wielkośc zamowien z Polpharma będzie
miała iśtotny wpływ na wyniki Społki
Gamma Anty-D
Od 1 śtycznia 2018 roku immunoglobulina Gamma Anty-Dt zośtała objęta refundacją, co
oznacza mozliwośc finanśowania świadczenia ze środkow NFZ. Spowodowało to iśtotny
wzrośt zapotrzebowania i śkokowy wzrośt wartości śprzedazy. Iśtotny wpływ na wyniki
w przyśzłości będą miec działania Społki, ktore mają umozliwic pozyśkanie niezbędnej
ilości wyśoko immunizowanego ośocza, niezbędnego do wytwarzania produktu. Społka
prowadzi rozmowy w tej śprawie z RCKiK. Niedobor ośocza moze wpłynąc negatywnie
na wielkośc produkcji i wyniki finanśowe Społki.
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6.21 Zatwierdzenie do publikacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Biomed-Lublin S.A. śporządzone za okreś
6 mieśięcy zakonczone 30.06.2018 roku zośtało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd Społki w dniu 25.09.2018 roku.
Podpiśy wśzyśtkich Członkow Zarządu
Data
25.09.2018r.

Imię i Nazwiśko
Marcin Pirog

Funkcja
Preześ Zarządu

25.09.2018r.

Włodzimierz
Parzydło

Członek Zarządu
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