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Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka", "Emitent"), 

w nawiązaniu do rb 7/2021, w którym Emitent informował o zawarciu Term Sheetu 

dotyczącego finansowania dłużnego związanego z projektem budowy nowego zakładu 

produkcyjnego produktu leczniczego Onko BCG, niniejszym informuje, że w dniu 17 

lutego 2021 r. Emitent zawarł jako pożyczkobiorca trzy odrębne umowy pożyczki z 

następującymi osobami jako pożyczkodawcami: 

• Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej – na kwotę 2.000.000 PLN. 

• Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

– na kwotę 3.000.000 PLN, 

• Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej – na 

kwotę 3.000.000 PLN, 

Udzielenie pożyczki przez wyżej wskazanych pożyczkodawców stanowi uzupełnienie 

dla pożyczki udzielonej przez APOGEPHA Arzneimittel GmbH z siedzibą w Dreźnie i 

zapewnia finansowanie wkładu własnego do projektu budowy nowego zakładu 

produkcyjnego dla produktu leczniczego Onko BCG, który Spółka zamierza zrealizować 

w oparciu o środki z dotacji unijnych. 

Warunki ww. umów pożyczek są tożsame i obejmują następujące istotne elementy: 

- okres pożyczki – 5 lat od dnia zawarcia danej umowy pożyczki, 

- pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym w odniesieniu do danej umowy 

pożyczki każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić 

całkowitą wielokrotność tej kwoty, 

- zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, 

- kwoty pożyczek mają zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji budowy nowego 

zakładu produkcyjnego produktu leczniczego ONKO BCG. 



- kwoty pożyczek zostaną przekazane na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych od 

przedstawienia takiego wniosku. 

Okres dostępności pożyczek strony określiły od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 

r. 

Koszty pożyczek, w tym oprocentowanie i warunki finansowe zostaną ustalone w 

wysokości odpowiadającej warunkom rynkowym tego typu pożyczek po uprzedniej 

ocenie wysokości tego oprocentowania oraz pozostałych warunków finansowych 

dokonanych przez profesjonalny podmiot świadczący usługi sporządzania dokumentacji 

cen transferowych, który wybrany zostanie wspólnie przez strony. Ustalenie te zostaną 

dokonane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia danej umowy 

pożyczki, a ich implementacja wymagać będzie formy aneksu do umowy pożyczki oraz 

zgód korporacyjnych wymaganych do zawarcia umowy pożyczki. 

Odsetki kapitałowe płacone będą od każdej wypłaconej raty pożyczki w okresach 

kwartalnych. 

Zgodnie z zapisami umów pożyczek strony, w terminie 4 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia danej umowy, uzgodnią warunki na jakich pożyczka może zostać 

konwertowana na kapitał zakładowy Pożyczkobiorcy. Uzgodnienia te wymagać będą 

aneksu do umów pożyczek oraz odpowiednich zgód korporacyjnych. 

Przedmiotowe umowy pożyczek ulegają rozwiązaniu, jeżeli w terminie 2 miesięcy od ich 

zawarcia nie dojdzie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę 

na zawarcie ww. umów pożyczek jako umów pożyczek z członkami rady nadzorczej 

zgodnie z art. 15 § 1 KSH. 
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