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Wstęp 

 

Tabela 1 - Dane Emitenta 

Firma: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław 

Telefon: (071) 326 54 03 

Faks: (071) 326 54 04 

Adres poczty elektronicznej: biuro@stemcellsspin.com.pl 

Adres strony internetowej:  www.stemcellsspin.com.pl 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 - Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: 
WDM Autoryzowany Doradca  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 11 555 

Faks: +48 71 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: biuro@wdmad.pl 

Adres strony internetowej: www.wdmad.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadza się:  

– 4 460 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 476 500 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 476 500 praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Tabela 3 - Kapitał zakładowy Emitenta na dzień Dokumentu 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 1 700 000 27,60% 3 400 000 43,26% 

Seria B 4 460 000 72,40% 4 460 000 56,74% 

Suma 6 160 000 100,00% 7 860 000 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 4 - Kapitał zakładowy Emitenta po rejestracji akcji serii C 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 1 700 000 25,62% 3 400 000 40,78% 

Seria B 4 460 000 67,20% 4 460 000 53,50% 

Seria C 476 500 7,18% 476 500 5,72% 

Suma 6 636 500 100,00% 8 336 500 100,00% 

Źródło: Emitent  
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1 Czynniki ryzyka  
 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien 

rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej 

czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one 

najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem 

decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków 

działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym Dokumencie czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki 

może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą 

części lub całości zainwestowanego kapitału. 

 

 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, 
w którym działa Emitent 

 

 Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych 

Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada przede wszystkim dalsze badania opatentowanych wynalazków 

mające na celu identyfikację właściwości i potencjału produkowanych substancji (budowanie wiedzy), 

realizację zdefiniowanych projektów mające na celu wprowadzenie do obrotu nowych leków, definicję i 

rozpoczęcie badań nad nowymi projektami oraz wdrożenie warunków techniczno-organizacyjnych 

umożliwiających wydajną i zgodną z prawem produkcję substancji biotechnologicznych będących 

podstawą produktów leczniczych i kosmetycznych (w szczególności poprzez wdrożenie GMP - Good 

Manufacturing Practice).  

Realizacja założonych przez Emitenta celów jest uzależniona od wielu czynników, takich jak: ukończenie 

badań w założonym czasie czy posiadanie określonej wysokości środków finansowych. Ze względu na 

znaczącą ilość niezależnych od Emitenta czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na realizację 

założonych celów strategicznych (czas trwania procedur związanych z dopuszczeniem do obrotu 

poszczególnych produktów Emitenta), Spółka nie może zagwarantować pełnej i terminowej realizacji 

planów opisanych w Dokumencie. 

W celu ograniczenia powyższego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 

potencjalnie niekorzystny wpływ na jej działalność i wyniki finansowe, a w razie potrzeby podejmuje 

niezbędne decyzje i działania dostosowujące strategię Spółki do zmieniającej się rzeczywistości 

gospodarczej. Ponadto prowadzone są zaawansowane prace nad wprowadzeniem produktów 

wykorzystujących substancje biotechnologiczne na rynek kosmetyczny, charakteryzujący się znacznie 

mniejszymi barierami formalnymi. 

 

 Ryzyko związane z wysokością popytu na produkty Emitenta 

Oszacowanie potencjalnego popytu na poszczególne artykuły oferowane przez Spółkę, ze względu na fakt 

jego znaczącej złożoności w postaci rzeczywistego zapotrzebowania, ceny produktów Spółki czy cen 

substytutów, powoduje iż rzetelne oszacowanie przyszłych wartości sprzedaży jest niezwykle trudne. W 

przypadku niższej od oczekiwanej jakości końcowych wyrobów, zbyt wysokiej ceny lub niskiego popytu 

na oferowane przez Spółkę artykuły, istnieje ryzyko niskiej wartości sprzedaży produktów Emitenta, co w 

sposób bezpośredni może przełożyć się na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę i realizowaną przez 

Emitenta strategię rozwoju. 

Na dzień Dokumentu Emitent odnotowuje niewielkie wartości przychodów, związane przede wszystkim 

ze sprzedażą posiadanych przez Spółkę surowców biotechnologicznych do dalszych badań i analiz. 

Poziom sprzedaży w kolejnych latach będzie uzależniony od realizacji programów badawczych i 

wdrażania produktów (na rynku medycznym, weterynaryjnym i kosmetycznym). W strategii Spółki na 

lata 2011-2012 nie przewidziano rozpoczęcia masowej produkcji produktów leczniczych, co wynika z 
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uwarunkowań prawnych dotyczących badań i rejestracji leków – przychody z tego tytułu będą miały 

miejsce w późniejszym okresie. Zarząd prowadzi prace, związane z wcześniejszym uruchomieniem 

sprzedaży produktów przede wszystkim w obszarze dermokosmetycznym, jednak na dzień sporządzenia 

Dokumentu ich wartość jest trudna do wiarygodnego oszacowania w związku z czym prognoza nie jest 

publikowana. 

 

 Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych produktów Emitenta 

Działalność Emitenta koncentruje się na zastosowaniu biotechnologii komórkowej na potrzeby medycyny 

ludzkiej i weterynaryjnej oraz  kosmetologii. Wszystkie produkty Spółki przechodzą rygorystyczne, 

wymagane prawem badania pod kątem bezpieczeństwa. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia w 

przyszłości nieprzewidzianych skutków ubocznych. 

W razie stwierdzenia działania ubocznego produktu leczniczego, zagrażającego życiu lub zdrowiu 

ludzkiemu, braku deklarowanej skuteczności terapeutycznej lub stwierdzenia ryzyka stosowania 

niewspółmiernego do efektu terapeutycznego, Minister Zdrowia może uchylić pozwolenie na obrót 

produktami Spółki. Ponadto Emitent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wskutek 

ewentualnego uszczerbku na zdrowiu osób, u których ujawniły się skutki uboczne. W związku z 

powyższym istnieje ryzyko, że w przyszłości niektóre produkty oferowane przez Emitenta mogą zostać 

wycofane z obrotu lub spowodować konieczność wypłaty odszkodowań przez Spółkę. Powyższe może 

wpłynąć niekorzystnie na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe i działalność operacyjną Spółki.  

Emitent zabezpiecza się przez przedmiotowym ryzykiem postępując według najlepszych praktyk oraz 

regulacji prawnych przewidzianych dla danego rodzaju produktów.  

 

 Ryzyko związane z negatywnym postrzeganiem wykorzystania komórek macierzystych 

Emitent prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o substancje biologiczne uzyskiwane z  

mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzenia zwierzęcego o symbolu MIC-1. Na dzień 

sporządzenia Dokumentu wykorzystanie substancji uzyskiwanych komórek macierzystych na skalę 

przemysłową jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Pomimo braku dowodów na negatywny wpływ 

komórek macierzystych oraz substancji w nich zawartych na organizm ludzki oraz odnotowywanego 

coraz większego zainteresowania powrotem do substancji naturalnych (a nie syntetycznych), pojawiają 

się również nieprzychylne opinie w publikacjach co do bezpieczeństwa i etyczności wykorzystania 

komórek macierzystych w przemyśle i medycynie. Powyższe, pomimo dopuszczenia do sprzedaży 

produktów Emitenta może spowodować obawy końcowych odbiorców produktów Spółki co do ich 

faktycznego zakupu i używania. W konsekwencji powyższe może przełożyć się na niższe od 

przewidywanych wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko to dotyczy całego asortymentu produktów uzyskiwanych z komórek macierzystych również przez 

podmioty konkurencyjne Spółki. Emitent nie ma bezpośredniego wpływu na ograniczenie 

przedmiotowego ryzyka, poza prezentacją naukowych dowodów potwierdzających bezpieczeństwo i 

skuteczność produkowanych substancji oraz podkreślania, że w produktach wykorzystywane są nie 

komórki macierzyste, lecz substancje pochodne zawierające białkowe czynniki aktywne. Emitent w 

ramach swojej działalności przeprowadza liczne obowiązkowe badania produktów, potwierdzające, iż 

oferowane przez Spółkę wyroby są bezpieczne i niezagrażające życiu i zdrowiu stosujących ich osób. 

Ponadto Emitent przy każdej nadarzającej się okazji (targi, prezentacje) prowadzi szeroką edukację w 

zakresie oferowanych przez Spółkę substancji. 

 

 Ryzyko związane z procesem badawczym  

Branża biotechnologiczna, a szczególnie wytwarzanie nowoczesnych leków opartych na substancjach 

czynnych będących pochodnymi komórek macierzystych wiąże się z wysokimi nakładami na badania i 

doskonalenie technologii produkcji, od  wyników których zależy możliwość wprowadzenia leków na 

rynek, ale także wydajność procesów i co za tym idzie koszty wytwarzania leków. Emitent większość 

pozyskiwanych do tej pory i planowanych do pozyskania środków finansowych wykorzystuje na badania i 

rozwój. Istnieje ryzyko, iż część lub wszystkie cele prac naukowych lub projektów badawczych nie zostaną 
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osiągnięte w planowanych zakresie, co spowoduje brak możliwości odzyskania znacznych lub wszystkich 

środków poniesionych na te badania, co może istotnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta i 

możliwości realizacji planów strategicznych. Zdaniem Emitenta ryzyko to jest ograniczone, ponieważ 

dotychczasowe wyniki prac badawczych w skali laboratoryjnej jednoznacznie potwierdzają możliwość 

wytworzenia  substancji czynnych znajdujących zastosowanie w produkcji leków  lub wyrobów 

medycznych  planowanych przez Emitenta. 

 

 Ryzyko związane z procesem produkcji 

W związku ze specyfiką działalności Emitenta, proces produkcyjny odbywa się w rygorystycznie 

określonych warunkach obejmujących m.in. sterylność pomieszczeń, wymogi przechowywania 

biomateriału, wykorzystanie właściwych surowców i metod hodowli, itp. Zaistnienie przypadku błędu 

ludzkiego, wadliwego działania urządzeń specjalistycznych lub zdarzeń losowych może spowodować 

wady jakościowe w wytwarzanych produktach bądź w skrajnym przypadku nawet zniszczenie partii 

produktu. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku zakłócenia procesu produkcyjnego mogą wzrosnąć 

koszty działalności Emitenta, co z kolei może przełożyć się na spadek osiąganych przez Spółkę wyników 

finansowych. 

Ryzyko zakłócenia procesu produkcyjnego jest minimalizowane poprzez wdrażanie systemu zarządzania 

jakości, stosowania odpowiednich procedur (w szczególności GMP - Good Manufacturing Practice, czyli 

światowych standardów w kontroli i zarządzaniu wytwarzaniem i jakością produktów farmaceutycznych) 

oraz zastosowania podwójnych i potrójnych systemów kontroli jakości. 

 

 Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzeniu produktów Spółki 

Produkty biotechnologiczne Emitenta mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach (m.in. kosmetycznej, 

medycyny ludzkiej, weterynaryjnej, suplementów diety). Specyfika ww. produktów powoduje, że ich 

wprowadzenie na rynek związane jest z koniecznością przeprowadzenia przewidzianych przez prawo 

badań przed dopuszczeniem ich na rynek. Zwłaszcza przeprowadzenie badań i uzyskanie pozwoleń na 

sprzedaż produktów leczniczych zajmuje minimum kilka lat, w trakcie których dany preparat jest 

szczegółowo testowany i badany. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku zaistnienia zdarzeń 

wydłużających okres wprowadzania produktów na rynek, takich jak np. procedury administracyjne, 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, poniesienia dodatkowych kosztów etc., sprzedaż 

produktów Emitenta zostanie opóźniona, co może przełożyć się na wyniki finansowe Spółki i wydłużenie 

okresu, w którym osiągnie ona rentowność. 

Emitent zabezpiecza się przed powyższym ryzykiem m.in. poprzez dokładne opracowanie i wdrożenie 

mechanizmów związanych z bieżącym nadzorem nad rejestracją poszczególnych produktów Spółki oraz 

monitorowaniem przebiegu badań nad poszczególnymi produktami, co umożliwia szybkie reagowanie w 

przypadku wystąpienia opóźnień związanych z procesem dopuszczenia do obrotu poszczególnych 

artykułów Spółki. 

 

 Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w 

uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności 

interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę 

działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez Emitenta aktualnych 

standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić 

się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, 

która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 
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 Ryzyko odejścia kluczowych członków Zarządu, kierownictwa oraz naukowców 

związanych z wynalazkami Spółki 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy Zarządu, 

strategicznej kadry kierowniczej i twórców wynalazków będących w posiadaniu Spółki, tworzących jej 

Radę Naukową. Emitent nie może zapewnić, iż ewentualne zakończenie współpracy z którąkolwiek z 

wyżej wymienionych osób nie będzie miało negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację 

finansową i wyniki operacyjne Spółki.  

W opinii Zarządu Spółki ww. ryzyko jest minimalizowane poprzez wdrożenie właściwych procedur 

związanych z badaniami i akumulacją wiedzy oraz produkcją. Niezależnie od powyższego ryzyko jest 

minimalizowane przez fakt powiązania kapitałowego zarówno Zarządu Spółki jak i naukowców będących 

wynalazcami nowego rodzaju komórek macierzystych typu MIC-1 ze Spółką (wszystkie te osoby są 

bezpośrednimi lub pośrednimi akcjonariuszami Emitenta) oraz tworzenie przez Spółkę atrakcyjnych 

systemów motywacyjnych dla pracowników. 

 

 Ryzyko związane z wynikami finansowymi Emitenta 

W związku z faktem, iż Emitent do dnia Dokumentu wykazuje niewielką wartość przychodów, związaną 

m.in. z pilotażową sprzedażą produktów, a także faktu, iż produkty Emitenta są obecnie przedmiotem 

badań celem ich dopuszczenia do sprzedaży masowej (co generuje znaczące koszty), istnieje ryzyko 

ponoszenia strat co najmniej w kilku kolejnych okresach sprawozdawczych funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. 

Emitent zabezpiecza się przed powyższym ryzykiem poprzez pozyskiwanie znaczących wartości 

kapitałów własnych, które będą finansowały działalność Emitenta do czasu uzyskania przez Spółkę 

rentowności. 

 

 Ryzyko braku prognoz wyników finansowych 

Emitent nie zamieścił w Dokumencie prognoz wyników finansowych na kolejne okresy sprawozdawcze, 

co może w sposób znaczący utrudniać ostateczną wycenę przedsiębiorstwa. Spowodowane jest to m.in. 

faktem braku posiadania przez Spółkę stosownych pozwoleń na sprzedaż określonych produktów (są one 

obecnie w fazie organizacji i wstępnych badań) oraz trudności związanych z wiarygodnym określeniem 

nie tylko przyszłych przychodów i zysków ale również czasu w jakim Spółka stanie się rentowna. 

 

 Ryzyko związane zawartą umową inwestycyjną 

W dniu 2 listopada 2009 r. prawny poprzednik Emitenta, spółka Stem Cells Spin sp. z o.o. zawarła ze 

spółką WDM Capital S.A. (spółka powiązana z Autoryzowanym Doradcą) umowę inwestycyjną, na mocy 

której firma ta miała możliwość objęcia udziałów stanowiących ok. 35% udziału w KZ i ok. 21,3% udziału 

w głosach na zgromadzeniu wspólników prawnego  poprzednika Emitenta, firmy Stem Cells Spin sp. z o.o. 

za łączną kwotę ok. 0,5 mln zł. Prawa i obowiązki wynikające z opisywanej umowy zostały przeniesione 

przez WDM Capital S.A. na rzecz spółki BIO-MED I S.A. będącej na dzień Dokumentu jednym ze znaczących 

akcjonariuszy Spółki. 

Powyższa umowa nakłada na Emitenta szereg obowiązków, których niewykonanie może rodzić dla Spółki 

sankcje finansowe, a te w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki oraz 

wyniki finansowe Emitenta.  

 

 Ryzyko związane z utratą szczepu komórek macierzystych MIC-1 

Wyizolowany przez naukowców Spółki szczep komórek macierzystych MIC-1 jest podstawą do produkcji 

substancji biotechnologicznych, z których uzyskiwane są wszystkie oferowane przez Spółkę produkty. 

Wskutek nieprzewidzianych okoliczności np. długotrwałej awarii prądu, błędnego działania pracowników 

Spółki lub innych zdarzeń losowych, Emitent może utracić część lub całość komórek macierzystych 

będących na etapie produkcji lub w magazynach Spółki, stanowiących podstawę wytwarzania produktów 

Spółki. 
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Emitent zabezpiecza się przed przedmiotowym ryzykiem poprzez odpowiednie procedury produkcyjne 

minimalizujące możliwość błędów ludzkich oraz przewidujące odpowiednie działania w przypadku 

zaistnienia losowych sytuacji nadzwyczajnych. Ponadto, Spółka zdeponowała pierwotny szczep komórek 

macierzystych MIC-1 w DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH), 

będącym bankiem materiałów biologicznych, co daje możliwość odtworzenia linii komórek bez 

konieczności jej ponownej izolacji z organizmów żywych. 

 

 Ryzyko braku własnych kanałów sprzedaży 

W związku z faktem, iż Spółka do dnia sporządzenia Dokumentu nie posiada własnych kanałów sprzedaży 

w postaci przedstawicielstw, specjalistycznych sklepów etc. oraz nie planuje w najbliższym czasie ich 

utworzenia, istnieje ryzyko związane z uzależnieniem Spółki od kanałów dystrybucji podmiotów 

zewnętrznych. Ryzyko to powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów związanych z 

wynagrodzeniami innych przedsiębiorstw za promowanie i sprzedaż produktów Spółki. W przypadku 

braku podmiotów zainteresowanych dystrybucją produktów Emitenta lub wysokich kosztów związanych 

z opłatami za udostępnienie kanałów sprzedaży firm zewnętrznych, może wystąpić sytuacja w której 

Emitent będzie miał znaczące trudności z dotarciem ze swoimi produktami do potencjalnych klientów.  

W opinii Zarządu Emitenta, ze względu na stosunkowo duże rozproszenie rynku dystrybucji dla 

produktów Emitenta, nie będzie miał on trudności z odnalezieniem firm chętnych do dystrybucji jego 

produktów, a efektywność biznesowa takiego rozwiązania na obecnym etapie jest większa niż 

samodzielne tworzenie kanałów dystrybucji. Celem dodatkowego ograniczenia przedmiotowego ryzyka, 

Spółka zamierza prowadzić ograniczoną kampanię reklamową i sprzedażową za pomocą stron 

internetowych (rozwiązanie o stosunkowo niskim koszcie) oraz uczestnictwa w targach branżowych. 

 

 Ryzyko związane z utratą pozycji monopolistycznej na produkcję komórek macierzystych 

MIC-1 

Posiadane przez Emitenta, wyizolowane szczepy komórek macierzystych typu MIC-1, stanowią jego 

najważniejsze aktywa. W przypadku utraty zgłoszeń patentowych i patentów związanych z 

przedmiotowymi wynalazkami lub niezgłoszenia w części krajów przedmiotowych wynalazków, istnieje 

ryzyko utraty przez Emitenta wyłączności na produkcję i sprzedaż artykułów związanych z substancjami 

czynnymi zawartymi w komórkach macierzystych typu MIC-1. 

Jednocześnie, w przypadku wydostania się poza laboratoria Emitenta zdolnych do dalszego rozmnażania 

kultur komórek macierzystych typu MIC-1, istnieje ryzyko dalszego rozmnożenia posiadanego przez 

Spółkę materiału biologicznego przez konkurencję Spółki i utraty przez Emitenta pozycji 

monopolistycznej na jego produkcję. 

Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez właściwe zarządzanie własnością intelektualną oraz 

procesem produkcji. Spółka dokonała właściwych zgłoszeń patentowych dotyczących wszystkich 

aspektów związanych z wyizolowaniem, produkcją, przechowywaniem i posiadaniem komórek 

macierzystych typu MIC-1 nie tylko w Polsce ale i w pozostałych krajach świata. Ponadto wszystkie 

produkty przekazywane przez Emitenta na zewnątrz są kilkukrotnie badane celem potwierdzenia 

właściwego rozbicia wszystkich komórek macierzystych i braku możliwości ich dalszego namnażania, a 

kooperacja z pomiotami zewnętrznymi uwarunkowana jest stosowanymi przez Spółkę restrykcyjnymi 

zabezpieczeniami prawnymi. 

 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której Emitent 

oferuje swoje produkty i usługi. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, 

wpływających na działalność Emitenta i charakteryzujących sytuację makroekonomiczną Polski, można 

zaliczyć: dynamikę wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom 

inwestycji podmiotów gospodarczych oraz stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw 

domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji 

przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na 
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działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi i produkty Emitenta, co w 

konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 

Ryzyko to dotyczy większości spółek prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Emitent nie ma 

wpływu na powyższe ryzyko. 

 

 Ryzyko zmiany koniunktury w branży 

Emitent oferuje produkty biotechnologiczne, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach (m.in. 

kosmetycznej, medycznej, weterynaryjnej i suplementów diety). Każda z powyższych branż może 

charakteryzować się zróżnicowanymi wahaniami koniunkturalnymi lub występowaniem mody na 

określone produkty. Powyższe może spowodować niezależne od Emitenta okresowe wahania w 

uzyskiwanych przez niego wynikach finansowych. 

Emitent nie ma wpływu na spadek koniunktury w poszczególnych branżach, jednak dzięki 

zdywersyfikowanej strukturze oferowanych produktów jest w stanie ograniczyć ryzyko znaczącego 

wpływu negatywnych tendencji mających miejsce w poszczególnych branżach na osiągane wyniki 

finansowe. 

 

 Ryzyko związane z konkurencją 

Spółka, ze względu na rodzaj oferowanych produktów działa w kilku branżach, m.in. w branży 

biotechnologicznej, kosmetycznej, suplementów diety i medycznej. Istotny wpływ na działalność Spółki 

może się pojawić ze strony już działających na tych rynkach przedsiębiorstw. Stosunkowo niewielkie 

zasoby kapitałowe Emitenta i brak ugruntowanej pozycji rynkowej mogą spowodować nasiloną walkę 

konkurencyjną między już istniejącymi przedsiębiorstwami a Emitentem, co może spowodować trudności 

w zdobywaniu rynku przez Spółkę i brak realizacji założonych przez Emitenta celów strategicznych. 

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez oferowanie nowatorskich produktów z linii komórek 

macierzystych, które nie są obecnie w Polsce stosowane. Ponadto, ze względu na ograniczone zasoby 

kapitałowe Spółka zamierza rozpocząć współpracę z konkurentami celem ewentualnej wspólnej 

produkcji i dystrybucji produktów opartych na substancjach pochodzących z wyizolowanej linii komórek 

macierzystych MIC-1. 

 

 Ryzyko związane z regulacjami prawnymi w zakresie wykorzystania komórek 

macierzystych i ich zmianami 

Działalność Spółki jest zależna od licznych przepisów prawnych związanych z branżą biotechnologiczną, a 

w szczególności z następującymi aktami prawnymi: 

– ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 

2005 nr 169 poz. 1411), 

– ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 

210 poz 2135 z późn. zmianami), 

– rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (1394/2007) w sprawie produktów leczniczych 

terapii zaawansowanych oraz Prawa Farmaceutycznego (Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381).  

Istnieje ryzyko, iż znaczące zmiany w regulacjach powyższych aktów prawnych mogą istotnie wpłynąć na 

działalność Emitenta. Zmiany w przepisach prawa o Zaawansowanych Metodach Leczenia i Inżynierii 

Tkankowej oraz implementacji Dyrektywy Kosmetologicznej (76/768/EEC) oraz Dyrektywy 86/609/EEC 

zobowiązującej przemysł kosmetyczny do całkowitego zaniechania badań na zwierzętach (od 2009 r.) 

mogą w sposób pośredni wpłynąć na działalność operacyjną Spółki (m.in. poprzez wydłużenie okresu 

badań o czas implementacji nowych przepisów, konieczność przeprowadzenia nowych obowiązkowych 

badań, zwiększenie kosztu badań etc.). 

W związku z adaptacją powyższych przepisów istnieje ryzyko, że częste nowelizacje, niespójność oraz 

brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, mogą istotnie wpłynąć na sposób funkcjonowania 

Emitenta. Emitent minimalizuje powyższe ryzyko poprzez bieżące analizy zmieniających się przepisów i 

dostosowanie swojej działalności do obowiązujących przepisów prawa. 
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1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 

 Ryzyko związane z prawami do akcji (PDA) 

Prawo do akcji (PDA) to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających 

formy dokumentu akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych 

akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału 

zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii C posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w 

wysokości iloczynu ceny emisyjnej tych akcji oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili 

PDA Emitenta po wyższej cenie niż cena emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny 

zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą, o której mowa powyżej. Termin ewentualnej wypłaty 

określi Zarząd w drodze uchwały. 

 

 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji 

Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C oraz po uzyskaniu zgody 

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starań i aktów staranności, 

aby wszelkie wymagane wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu 

okoliczności umożliwiających ich złożenie. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii C 

przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań akcji serii B i C Spółki w 

stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta. Do dnia rozpoczęcia notowań 

akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu notowane będą PDA serii C. 

 

 Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii C Emitenta 

Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji, emisja 

akcji serii C może nie dojść do skutku w przypadku gdy: 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu 

miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 

serii C; 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C. 

W przypadku nie dojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane na akcje serii 

C. Zarząd Emitenta jest przygotowany do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego 

poprzez emisję akcji serii C we właściwym terminie, a ryzyko odmowy zarejestrowania przez sąd 

rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C ma w 

ocenie Zarządu Emitenta charakter wyłącznie teoretyczny. 

 

 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym 

systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem 

aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, który 

jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. 

Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował małą płynnością. Tym samym 

mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować 

dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości 

sprzedaży akcji.  
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 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami  

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

– na wniosek emitenta,  

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

– jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu 

NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie 

wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których 

mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do 

przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to 

dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.  

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator ASO na żądanie 

Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym 

systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres 

nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany 

w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

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

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z 

obrotu:  

– na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

– wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania,  

– wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym 

systemie:  

a) w przypadkach określonych przepisami prawa,  

b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 

o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu 

instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach 

notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w 

szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może 
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zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na 

NewConnect. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie Komisji, Organizator 

ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 

zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 

bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 

interesów inwestorów. 

 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o 

ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 

i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W 

przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony 

bądź niemożliwy. 

 

 

1.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty 
finansowe 

 

 Ryzyko związane z wpływem większościowych akcjonariuszy na Spółkę 

Na dzień sporządzenia Dokumentu, Prezes Zarządu, Janisław Muszyński oraz twórcy wynalazków 

będących w posiadaniu Spółki: prof. Marek Bochnia, dr hab. Marek Cegielski, dr Wojciech Dziewiszek oraz 

dr hab. Ireneusz Całkosiński w sposób bezpośredni oraz pośrednio poprzez spółki, w których posiadają 

udziały (m.in. BCD-M sp. z o.o., Infrakom sp. z o.o.) posiadają na dzień Dokumentu ok. 62,5% udziału w KZ 

oraz ok. 70,61% udziału w głosach na WZ Spółki.  

Ponadto, spółka BCD-M sp. z o.o. (w którym wskazane wyżej osoby posiadają znaczące udziały) posiada 

uprzywilejowania osobiste wynikające bezpośrednio ze statutu Spółki, dotyczące m.in.: 

– powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki (zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu), 

– powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki (zgodnie z § 16 ust. 2 i 5 oraz § 17 

ust. 1 Statutu), 

– zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu uchwała walnego zgromadzenia o przymusowym wykupienie akcji 

akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariuszy większościowych w trybie przepisów KSH 

może być skutecznie podjęta pod warunkiem, że za jej przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M 

sp. z o.o., 

– zgodnie z § 24 ust. 4 Statutu uchwała walnego zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na 

zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie wyłączności praw własności intelektualnej Spółki, 

w tym praw ze zgłoszenia do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-how Spółki może 

zostać skutecznie podjęta pod warunkiem, że za ich przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M sp. 

z o.o. 

W związku z powyższym wpływ większościowych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest więc 

znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w 

stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 

 

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii C umożliwią mu realizację celów 

strategicznych wskazanych w punkcie 4.12 niniejszego Dokumentu. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkową emisję 

akcji skutkującą powiększeniem kapitałów, którymi dysponuje i możliwym rozwodnieniem 
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dotychczasowego akcjonariatu lub szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji zamierzonych 

celów. Niepozyskanie nowych źródeł finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas 

posiadane środki finansowe, mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Emitenta.  

 

 Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi akcjonariuszy i osób wchodzących w skład 

organów Spółki 

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów Spółki i jej znaczącymi akcjonariuszami występują 

powiązania rodzinne oraz organizacyjne lub majątkowe wskazane w pkt. 4.11 niniejszego Dokumentu. W 

związku z bliskimi relacjami wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą działać w 

porozumieniu. W związku z powyższym oraz z racji pełnionych przez wskazane w pkt. 4.20 osoby funkcji 

w Spółce istnieje ryzyko, iż akcjonariusze, nabywający instrumenty finansowe Emitenta nie będą w stanie 

wpływać na realizowaną przez Spółkę politykę rozwoju. 
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2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym 

 

2.1 Emitent 
 

Tabela 5 Dane Emitenta 

Firma: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław 

Telefon: (071) 326 54 03 

Faks: (071) 326 54 04 

Adres poczty elektronicznej: biuro@stemcellsspin.com.pl 

Adres strony internetowej: www.stemcellsspin.com.pl 

Źródło: Emitent 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

 

Janisław Muszyński – Prezes Zarządu 

 

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu 

Informacyjnego. 

 

Oświadczenie Emitenta 

Oświadczam, że zgodnie z moja najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki 

stan, informacje zawarte Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie. 

 

 

 

 

Janisław Muszyński 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
Prezes Zarządu 

Stem Cells Spin S.A. 
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2.2 Autoryzowany Doradca 
 
Tabela 6 Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 11 555 

Faks: +48 71 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: biuro@wdmad.pl 

Adres strony internetowej: www.wdmad.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 

Grzegorz Wojtylak – Prezes Zarządu 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez 

Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym. 

W Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i 

wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki 

ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 

 

 

 

Grzegorz Wojtylak 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
Prezes Zarządu 

WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. 
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 
oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

Informacje dotyczące prywatnej emisji akcji serii C 

 

Data zakończenia subskrypcji akcji serii C 13 czerwca 2011 r.  

(dookreślenie przez Zarząd wysokości 

objętego kapitału zakładowego 

wynikającego z emisji akcji serii C) 

Data przydziału instrumentów finansowych 13 czerwca 2011 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją 476.500 akcji serii C 

Stopa redukcji w poszczególnych transzach Redukcja nie wystąpiła 

Liczba przydzielonych instrumentów finansowych 476.500 sztuk akcji serii C 

Cena po jakiej instrumenty były obejmowane 6,00 zł (sześć złotych) 

Liczba osób, które złożyły zapisy  23 podmioty, w tym: 

21 osób fizycznych i 2 osoby prawne 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe 23 podmioty, w tym: 

21 osób fizycznych i 2 osoby prawne 

Nazwy (firmy) subemitentów z określeniem liczby 

instrumentów, ceny 

Akcje serii C nie były obejmowane przez 

subemitentów. Nie została zawarta 

żadna umowa o subemisję. 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone 

do kosztów emisji, w tym: 

235.835,00 zł 

   - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, 185.835,00 zł 

   - wynagrodzenie subemitentów, n/d 

   - sporządzenie dokumentu informacyjnego, 50.000,00 zł 

   - promocja oferty. 0,00 zł. 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki 

akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości 

nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów 

finansowych. 

 

Instrumenty finansowe wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” wprowadzane są: 

– 4.460.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 476.500 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 476.500 praw do akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Wartość nominalna akcji wprowadzanych do obrotu 

Na dzień sporządzenia Dokumentu łączna wartość nominalna akcji serii B wynosi 446 000,00 zł.  

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, łączna wartość 

nominalna akcji serii B i C wyniesie 493 650,00 zł. 
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Akcje serii B 

Akcje serii B powstały na mocy przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w spółkę akcyjną na mocy 

uchwały nr 3 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. z dnia 15 

listopada 2010 r. Rejestracja Spółki, skutkująca powstaniem akcji serii B nastąpiła w dniu 9 lutego 2011 r. 

 

Akcje serii C  

Akcje serii C powstaną na mocy uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 9 

marca 2011 r. Na dzień Dokumentu akcje serii C nie zostały zarejestrowane w KRS. 

 

Z powyższymi instrumentami finansowymi nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich 

praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania. 

 

 

 Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii B i C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 k.s.h.  

Akcje imienne serii A Emitenta są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypada 

prawo do wykonywania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu wprowadzanymi do obrotu akcjami 

Emitenta. 

 

 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 

koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy 

obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 

zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości 

obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 

koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad 

którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

– połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

– przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

– utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

– nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

– jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie 

akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej 

lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
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przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

– polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w 

celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone 

na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 

warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 

dywidendy, lub 

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

– polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

– następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 

zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której 

należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

– przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 

przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 

kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe 

w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 

wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać 

wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania 

się od dokonania koncentracji. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja 

na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 

dominującej na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

– zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

– wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności 

przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

– udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na 

rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności 

przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć 

pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych 

informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 

przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już 

dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w 

drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w 

szczególności: 

– podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

– zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

– zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub  

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że 

decyzja taka   nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 
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Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej 

niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 

przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa 

w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 

nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 

19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych 

w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w 

skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie 

zgłosiła zamiaru koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału 

przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek 

Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 

prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 

okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji 

zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 

określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do 

Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można 

również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania 

koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 

więcej niż 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że 

każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 
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a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2,5 miliarda euro, 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co 

najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów 

euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że 

każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o 

obrocie instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą 

o ofercie publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi. 

Na podstawie 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

zapisy art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi odnoszą się zarówno do instrumentów 

dopuszczonych do obrotu, jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 

lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 

Zgodnie z art. 156 ust 1 i 2 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby posiadające 

informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub 

udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a 

także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, posiadające informację 

poufną w wyniku popełnienia przestępstwa lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, 

a przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna –nie mogą 

wykorzystywać ani ujawniać takiej informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na 

podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta 

informacja.  

Zgodnie z art. 156 ust 3 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania 

informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz  tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów 

finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do 

alternatywnego systemu obrotu. 

Ponadto zgodnie z art. 156 ust 5 w oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3  ujawnieniem 

informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę 

nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów 
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finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub nabywania albo zbywania instrumentów 

finansowych wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Na podstawie art. 159 Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci lub Pełnomocnicy Emitenta lub 

wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą 

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub 

zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu 

zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na 

rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym 

mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się 

do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania 

czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na 

rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba  wskazana powyżej zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej 

na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie 

do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie 

publicznej,  

d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania 

się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, 

e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 

f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych 

organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna 

przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 

instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że 

osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 

sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego 

raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 

chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 

został sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, 

inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały 



 SStteemm  CCeellllss  SSppiinn  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 

 

DDookkuummeenntt  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy      2244  ||  SS tt rr oo nn aa   

dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje 

w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 

działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby 

oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania 

się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego 

systemu obrotu. 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

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

– kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

– kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

– kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów; 

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 

12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 

zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby 

głosów; 

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

spółki; 

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji 

każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

 

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 

określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

– zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

– nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 

lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

– pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 
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którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 

wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz 

którego ustanowiono zabezpieczenie. 

 

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

a) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 

głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w 

związku z akcjami spółki publicznej; 

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 

akcji łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie 

akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 

podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na 

walnym zgromadzeniu, 

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

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

d) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli 

akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

e) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 

dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 

walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z 

tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być 

wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 

publicznej przez: 

– małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

– mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych; 

– jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
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Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach 

wlicza się: 

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

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

upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),  

– liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 

lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi 

rozporządzać według własnego uznania. 

 

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

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. 

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

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

zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje 

w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się 

żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 

 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
 

3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 
 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, 

na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, 

z przytoczeniem jej treści 
 

 Akcje serii B 

Akcje serii A oraz B powstały na mocy aktu przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w spółkę 

akcyjną, podjętego w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we 

Wrocławiu przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16 przed notariuszem Dominiką Grodzińską w dniu 15 

listopada 2010 r. Rejestracja przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w spółkę akcyjną, skutkująca 

powstaniem akcji serii B nastąpiła w dniu 9 lutego 2011 r. 
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UCHWAŁA nr 3 

z dnia 15 listopada 2010 roku 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Stem Cells Spin Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością we Wrocławiu 

w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną 

 

1. Zgromadzenie Wspólników Stem Cells Spin sp. z o.o. we Wrocławiu na podstawie art. 556 i 563 

Kodeksu spółek handlowych postanawia przekształcić Spółkę poprzez zmianę formy prawnej ze 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, 

2. Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosić będzie 616.000,00 zł (sześćset szesnaście tysięcy 

złotych) i dzielić się na 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a. 1.700.000 akcji imiennych serii A, 

b. 4.460.000 akcji na okaziciela serii B. 

3. Kwota przeznaczona na wypłatę dla wspólników nie uczestniczących spółce przekształconej 

stanowić będzie 5 (pięć) procent % wartości bilansowej majątku spółki, 

4. W skład zarządu spółki przekształconej wchodzić będą następujące osoby: 

 Janisław Muszyński – Prezes Zarządu 

5. Zgromadzenie Wspólników Spółki uchyla w całości dotychczasowe brzmienie umowy spółki i 

przyjmuje w to miejsce statut w nowym brzmieniu w postaci tekstu jednolitego, który stanowi 

załącznik nr 1 do nn. Uchwały. 

 

 

 Akcje serii C 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 marca 2011 r. przyjęło uchwałę nr 1 będącą 

podstawą prawną emisji akcji serii C. Na dzień sporządzenia Dokumentu akcje serii C nie zostały 

zarejestrowane w KRS. Uchwała w sprawie emisji akcji serii C stanowi co następuje: 

 

UCHWAŁA NR 1 

z dnia 9 marca 2011 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii C,  zmiany 

statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki  

 

Działając na podstawie przepisów art. 430 § l i 5, art. 431 § l, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 
310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Stem Cells Spin S.A. o kwotę nie większą niż 85.000,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 616.000,00 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy złotych) do 

kwoty nie wyższej niż 701.000,00 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy złotych)  

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1. zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 850.000 (słownie: 

osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do numeru nie większego niż 850 000.  

3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2010 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.  
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5. Akcje serii C zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji 

prywatnej. 

6. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 6,00 zł za jedną akcję.  

7. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z 

późniejszymi zmianami).  

8. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 30.08.2011 roku. 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Stem Cells Spin S.A. do złożenia przed 

zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 

w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Stem Cells 

Spin S.A. 

 

§2. Wyłączenie Prawa Poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Stem Cells Spin S.A. sporządzoną w dniu 8 marca 2011 r., 

zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru o treści jak 

poniżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące 

dotychczasowym akcjonariuszom spółki Stem Cells Spin S.A.  

 

Opinia Zarządu Stem Cells Spin S.A. 

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

w związku z emisją akcji serii C 

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjecie 

uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji 

serii C.  

 

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C 

następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do 

dofinansowania działalności Spółki, oraz zapewnienia jej dalszego rozwoju. 

 

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał 

możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi akcjonariuszami Spółki, przez co może 

zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki. 

 

Wobec powyższego Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie 

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 850.000 sztuk 

akcji zwykłych na okaziciela, w ramach subskrypcji prywatnej po cenie równej 6,00 zł za każdą akcję serii C o 

treści zaproponowanej przez Zarząd. 

 

§ 3. Zmiana statutu 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się treść § 6 ust. 1 Statutu Stem Cells Spin 

S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 616.000,00 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy złotych) i 

dzieli się na 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, w tym :  

a) 1 700 000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A, 

b) 4 460 000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B.” 
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otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 701.000,00 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy 

złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.010.000 (siedem milionów dziesięć tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym :  

a) 1 700 000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

b) 4 460 000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

c) nie więcej niż 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.” 

 

§ 4. Upoważnienie do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu  

Upoważnia się Radę Nadzorczą Stem Cells Spin S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stem Cells Spin 

S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 5. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

W wyniku emisji akcji serii C objętych zostało 476.500 sztuk akcji. Dookreślenie wysokości kapitału 

zakładowego nastąpiło w dniu 13 czerwca 2011 r.  

Zarząd Emitenta złoży wniosek o rejestrację w KRS akcji serii C Spółki w terminie dwóch dni roboczych od 

dnia podjęcia przez Zarząd GPW uchwały w przedmiocie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 

praw do akcji serii C Spółki. 

 

 

3.2.3 Podmiot prowadzący rejestr 
 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

 

Od momentu rejestracji akcji serii B i C w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta 

będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej pomiędzy Emitentem i KDPW. 

 

 

3.2.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych  
 

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 

 

Akcje serii A i B powstały na mocy przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w spółkę akcyjną 

(Emitenta) i zostały objęte po wartości nominalnej równej 0,10 zł. 

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona w dniu 9 marca 2011 r. w uchwale nr 1 nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia Emitenta w sprawie emisji akcji serii C (§1 ust. 6). Cena emisyjna akcji serii C 

wynosi 6,00 zł. 
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3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą 
w dywidendzie 

 

Akcje serii B 

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2011, w związku z faktem, iż akcje te powstały w wyniku przekształcenia spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz faktu, iż zysk prawnego poprzednika Emitenta, 

spółki Stem Cells Spin sp. z o.o., za rok obrotowy 2010 został podzielony.  

Akcje serii B nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii C 

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 1 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii C oraz faktu, iż zysk prawnego poprzednika Emitenta, 

spółki Stem Cells Spin sp. z o.o., za rok obrotowy 2010 został podzielony. 

Akcje serii C nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii B i C są równe w prawach do dywidendy. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

 

 

Wynik finansowy za rok 2010 

W roku obrotowym 2010 prawny poprzednik Emitenta, spółka Stem Cells Spin sp. z o.o. odnotował zysk 

netto w wysokości 156.256,15 zł.  

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 12/06/2011 w 

sprawie przeznaczenia całego wypracowanego w 2010 r. przez prawnego poprzednika Emitenta, spółki 

Stem Cells Spin sp. z o.o., zysku na kapitał zapasowy. 

 

 

3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich 
realizacji 

 

3.4.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 
 

 Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających to prawo w odniesieniu do wprowadzanych do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 4064 

k.s.h.) 

 

 Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w 

jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 

Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 

dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie.  

Wszystkie akcje Spółki są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień 

dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych 
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trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które 

zostały określone w regulacjach KDPW. 

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 

pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno 

odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 k.s.h.). Statut 

Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji co do wypłaty dywidendy. Tym samym stosuje 

się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami 

znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu 

czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW - §124, §126, §128 pkt. 1 i 2, §129 pkt. 1, §130 pkt. 1 i 2 

oraz §131. 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże 

podlega przedawnieniu. 

 

 Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, 

tj. prawo poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k.s.h. W przypadku nowej emisji 

akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę 

papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W 

interesie Spółki, zgodnie z przepisami art. 433 § 2 k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów walne 

zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości 

lub części. 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 

w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej 

ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 k.s.h.). 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), 

z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na 

warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy 

uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 

433 § 3 k.s.h.). 

 

 Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 

wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki,  zgodnie z art. 468 § 1 

k.s.h. W myśl art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić 

podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. 

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 k.s.h., 

dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat 

na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza 

ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

 

 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. 

Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Spółki zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z 

akcji na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. 
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3.4.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 
 

 Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie 

osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad walnego 

zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły 

żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 k.s.h.). 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla 

akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i 

przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych 

akcji spółki publicznej. 

 

Na podstawie art. 4063 1 k.s.h. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w 

walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u 

notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. 

 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i 

użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. 

 

 Prawo głosu 

Z każdą akcją Emitenta wprowadzaną do alternatywnego systemu obrotu związane jest prawo do 

wykonywania jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Akcje serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta uprawnia do 

oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 k.s.h. w spółce publicznej głos może 

być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod 

rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu (art. 4121 § 2 k.s.h.). 

Zgodnie z art. 4113 k.s.h. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split 

voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne spółki (w ramach regulaminu walnego 

zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz spółki może oddać głos drogą 

korespondencyjną. Ponadto statut spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.).  

W obecnym brzmieniu Statutu Spółki, nie jest przewidziana powyższa możliwość. 

 

 Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na walnym 

zgromadzeniu Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia należy 

sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z 

wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im 
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głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad 

walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału 

zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona 

przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 

jednego członka komisji. 

 

 Prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co 

najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

 Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw  

Zgodnie z art. 400 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w 

porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub 

w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi 

nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 

przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej 

materii. 

 

 Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone 

Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia i zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

 Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo podczas walnego zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed 

terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 k.s.h.) 

 

 Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu 

ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. 

Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

 Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 

obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Wniosek taki należy złożyć 

do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia 

przed walnym zgromadzeniem. 

 



 SStteemm  CCeellllss  SSppiinn  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 

 

DDookkuummeenntt  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy      3344  ||  SS tt rr oo nn aa   

 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami 

Na podstawie art. 385 §§ 3-6 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami na najbliższym walnym zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób 

powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która 

przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę 

członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 

Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 

k.s.h.). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 

zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 

akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 

wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.). 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 

ograniczeń (art. 385 § 9 k.s.h.). 

 

 Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały 

dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w 

sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym 

celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej 

uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta.  

W przypadku gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku 

wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów 

formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 

rewidenta ds. szczególnych 

 

 Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia 

żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez 

Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd 

Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 

§ 2 k.s.h. Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z 

art. 428 § 5 k.s.h. w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania walnego zgromadzenia przez akcjonariusza 

Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić 

akcjonariuszowi informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia 

zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie 

informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli 

udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią 

powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 

§ 6 k.s.h.). 
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 Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych 

innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 

k.s.h.). 

 

 Prawo do żądania udzielenia informacji o pozostawaniu w stosunku dominacji lub 

zależności 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje prawo do żądania, aby spółka 

handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 

dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, 

o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 

na podstawie porozumień z innymi osobami. 

 

 Prawo do wglądu w dokumentację Spółki i uzyskania jej odpisów 

Akcjonariuszom spółki przysługuje szereg praw związanych z prawem wglądu i możliwością otrzymania 

odpisów dokumentacji Emitenta. Najważniejsze z nich to: 

– prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 

k.s.h.); 

– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 

395 § 4 k.s.h.); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia 

odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do 

żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, 

prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, 

na który lista powinna być wysłana (art. 407 k.s.h. § 1 i 11); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.). 

 

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego 

zgromadzenia spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 

Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może 

wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez walne zgromadzenia Spółki. 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: 

– zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

– akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej powzięciu 

żądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

– akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

– akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad. 

Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały walnego 

zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o 
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uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne 

zgromadzenie. 

 

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 

walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 

Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie 

nieważności uchwały walnego zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Zgodnie z art. 425 § 3 k.s.h. 

powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały walnego 

zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez walne 

zgromadzenie. 

 

 Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, 

które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną 

osobę każdy akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale 

majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do 

naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę walnego zgromadzenia 

udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, 

jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia 

ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

 Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje 

Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie 

o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający 

akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.  

 

 

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 
dywidendy w przyszłości 

 

Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 

straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w 

terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w 

uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do 

dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 k.s.h.). 

 

Polityka dywidendy w przyszłości 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie 

dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju 

Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb 

inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe i decyzji walnego zgromadzenia Spółki. 
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3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
Dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku 

 

W Dokumencie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni 

skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 
 

 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 

według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych: 

– podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

– przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

– podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

– płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z 

przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 

skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 

lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące 

rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 

 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 

19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem 

od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 

finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie 

łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 

ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania 

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

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 

ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

– różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej 
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postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów 

określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w 

roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów 

(akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny 

podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu 

zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 

właściwy organ administracji podatkowej. 

 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 
 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu 

z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach 

osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód 

uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku 

otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału 

zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych 

kapitałów osoby prawnej. 

 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 

przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na 

rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, 

umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, 

ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego 

przychodu. 

 

 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 

określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

 podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

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

Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych): 

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

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
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2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej 

Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

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

w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 

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

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości, o której mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

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

udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 

udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat 

spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od 

dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od 

następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 

urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 

przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze 

sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały 

papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co 

miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku 

podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy 

opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako 

różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 

zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 

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

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu 
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zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 

właściwy organ administracji podatkowej. 

 

3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 
 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na 

podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy 

kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, 

którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 

3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania 

(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend  i innych 

udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione 

postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą 

Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 

dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są 

postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw 

podatkowych.  

 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca 

siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 

30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest 

możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej 

Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

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

w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 
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Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości, o której mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

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

udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 

udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat 

spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od 

dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od 

następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez 

niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

 

3.6.4 Podatek od spadków i darowizn 
 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

– w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

– prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 

lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 

pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

 

3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku sprzedaż 

praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym 

albo w Alternatywnym Systemie Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta 

jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega  opodatkowaniu podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych 

(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 
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4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

3.6.6 Odpowiedzialność płatnika podatku 
 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - 

odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te 

należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o 

odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią 

inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4 Dane o Emitencie 
 

4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz 
z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według 
właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według 
właściwej identyfikacji podatkowej 

 
Tabela 7 - Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: Ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław 

Telefon: (71) 326 54 03 

Faks: (71) 326 54 04 

Adres poczty elektronicznej: biuro@stemcellsspin.com.pl 

Adres strony internetowej: www.stemcellsspin.com.pl 

NIP: 8951944727 

REGON: 020927052 

KRS: 0000377470 

Źródło: Emitent 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 
 

Zgodnie z § 3 statutu Spółki czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został 
utworzony Emitent 

 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 

1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 

 

4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do 
właściwego rejestru a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, 
którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot 
i numer zezwolenia oraz wskazanie organu, który je wydał 

 

Stem Cells Spin sp. z o.o. – prawny poprzednik Emitenta 

Prawny poprzednik Emitenta, spółka Stem Cells Spin sp. z o.o. powstał na mocy aktu zawiązania spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z 26 lutego 2009 r. W dniu 24 marca 2009 r. Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie, na mocy 

którego nastąpiła rejestracja prawnego poprzednika Emitenta, spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. pod 

numerem KRS 0000326326. 

 

Emitent 

Emitent został utworzony na mocy aktu przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w Stem Cells Spin 

S.A., zawartego w dniu 15 listopada 2010 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 
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w dniu 9 lutego 2011 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. Emitent został zarejestrowany pod numerem KRS 0000377470. 

 

 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 
 

 Lata 2009 – 2010 

 

26 luty 2009 r. Zawiązano prawnego poprzednika Emitenta, spółkę Stem Cells Spin sp. z o.o. 

Kapitał założycielski spółki wyniósł 50 tys. zł. 

 

24 marca 2009 r. Rejestracja w KRS prawnego poprzednika Emitenta, spółki Stem Cells Spin sp. 

z o.o., pod numerem KRS 0000326326. 

 

11 maja 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników prawnego poprzednika Emitenta, 

spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. podjęło uchwały w przedmiocie podwyższenia 

kapitału zakładowego. Do spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. przystąpiła 

Akademia Medyczna we Wrocławiu poprzez wniesienie aportem w postaci 

praw ze zgłoszeń do rejestracji przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej 

Polskiej następujących patentów, związanych z komórkami macierzystymi 

typu MIC-1: 

– Nr P 378963 z dnia 3 luty 2006 r. 

– Nr P 382287 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

– Nr P 383134 z dnia 11 sierpnia 2007 r.  

– Nr PTC/PI/2007/000080 z dnia 10 grudnia 2007 r. 

 

2 listopada 2009 r. Zawarcie umowy inwestycyjnej ze spółką WDM Capital S.A. Na mocy 

przedmiotowej umowy, prawny poprzednik Emitenta, firma Stem Cells Spin 

sp. z o.o., pozyskała finansowanie w drodze emisji nowych udziałów za łączną 

kwotę ok. 0,5 mln zł. 

 

4 grudnia 2009 r. Prawny poprzednik Emitenta, spółka Stem Cells Spin sp. z o.o., wspólnie ze 

spółką Privilege Funds TFI S.A. (obecnie BIO-MED I S.A.) dokonały zawiązania 

spółki zależnej Emitenta, firmy FUTURIS S.A. 

 

26 luty 2010 r. Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii C spółki zależnej Emitenta, 

firmy FUTURIS S.A. Spółka zależna Emitenta pozyskała kapitał w wysokości 

ok. 0,5 mln zł na dalszy rozwój działalności. 

 

Październik 2010 r. Spółka zależna Emitenta, firma FUTURIS S.A., przeprowadziła ofertę publiczną 

akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. W drodze oferty publicznej spółka 

FUTURIS S.A. pozyskała środki w wysokości ok. 1,1 mln zł na dalszy rozwój 

działalności. 

 

15 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników prawnego poprzednika Emitenta, 

spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie 

przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w spółkę akcyjną (Emitenta). 
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 Rok 2011 

 

 9 luty 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji przekształcenia 

spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w Emitenta. 

 

9 marca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 1 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 850 000 

akcji serii C Spółki z wyłączeniem prawa poboru. 

Ponadto NWZ Emitenta podjęło uchwałę nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na 

wprowadzenie akcji serii B i C oraz PDA serii C do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz ich 

dematerializację. 

 

 13 czerwiec 2011 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału i dookreślenia w formie aktu 

notarialnego ilości objętych akcji serii C w liczbie 476 500 sztuk. W wyniku 

emisji akcji serii C Spółka pozyskała środki w wysokości ok. 2,86 mln zł na 

dalszy rozwój działalności. 

 

30 czerwiec 2011 r. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie 

przeznaczenia wypracowanego w 2010 r. zysku na kapitał zapasowy Spółki 

oraz uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki. 
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4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 
Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien 

wynosić co najmniej 100.000 zł. 

 

Zgodnie z § 31 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitał rezerwowy, 

d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

Kapitał zakładowy na dzień Dokumentu 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu wynosi 616.000,00 zł 

i dzieli się na 6.160.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym na: 

a) 1.700.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do dwóch głosów na WZ Spółki, 

b) 4.460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

 

Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji akcji serii C  

W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C kapitał 

zakładowy (podstawowy) Emitenta będzie wynosił  663.650,00 zł i dzielił się na 6.636.500 akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym na: 

a) 1.700.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do dwóch głosów na WZ, 

b) 4.460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c) 476.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i 

zarejestrowanych akcji. 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną 

akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z 

lat poprzednich. 

 

 

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  

 

 

4.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w 
wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji 
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości 
warunkowego podwyższenia  kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do 

objęcia akcji. 
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4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które 
na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 
również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie ważności Dokumentu może być jeszcze podwyższony 
kapitał zakładowy w tym trybie 

 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego.   

 

4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub 
były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane 
w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym 

zorganizowanym rynku papierów wartościowych.  

Emitent nie wystawił również kwitów depozytowych. 

 

4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub 
kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co 
najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 
liczbie głosów 

 

Powiązania osobowe, kapitałowe i organizacyjna pomiędzy osobami fizycznymi powiązanymi z 

Emitentem 

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta, głównymi akcjonariuszami 

Spółki i osobami powiązanymi z Autoryzowanym Doradcą zachodzą następujące powiązania majątkowe, 

organizacyjne i personalne: 

 

Janisław Muszyński (Prezes Zarządu Spółki) - szwagier (brat żony) Pana Marka Cegielskiego (jeden z 

twórców wynalazków Emitenta); udziałowiec i prezes spółki BCD-M sp. z o.o. (znaczący akcjonariusz 

Spółki) a także udziałowiec i prokurent spółki Infrakom sp. z o.o. (akcjonariusz Emitenta). 

 

Patrycja Grossman-Dziewiszek (członek Rady Nadzorczej) – córka Pana Wojciecha Dziewiszek (jeden 

z twórców wynalazków Emitenta) 

Bartłomiej Muszyński (członek Rady Nadzorczej) – syn Pana Janisława Muszyńskiego (Prezesa 

Zarządu), udziałowiec i członek Rady Nadzorczej spółki Infrakom sp. z o.o. 

Zofia Cegielska (członek Rady Nadzorczej) – żona Pana Marka Cegielskiego (znaczący akcjonariusz 

Emitenta; udziałowiec firmy BCD-M sp. z o.o.; jeden z twórców wynalazków Spółki) 

Dorota Trznadel (członek Rady Nadzorczej) – żona Pana Andrzeja Trznadel, prezesa zarządu spółki 

BIO-MED Investors S.A. (znaczący akcjonariusz Spółki; podmiot dominujący wobec firmy BIO-MED I S.A. – 

akcjonariusz Spółki) 
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Marek Bochnia (członek Rady Nadzorczej) – znaczący akcjonariusz Emitenta; udziałowiec firmy BCD-M 

sp. z o.o.; jeden z twórców wynalazków Spółki 

Ireneusz Całkosiński (członek Rady Nadzorczej) – akcjonariusz Emitenta; udziałowiec firmy BCD-M sp. 

z o.o.; jeden z twórców wynalazków Spółki 

Marek Cegielski – udziałowiec firmy BCD-M sp. z o.o.; jeden z twórców wynalazków Spółki; mąż Pani 

Zofii Cegielskiej (członek Rady Nadzorczej) 

Wojciech Dziewiszek – znaczący akcjonariusz Emitenta; udziałowiec firmy BCD-M sp. z o.o.; jeden z 

twórców wynalazków Spółki; ojciec Pani Patrycji Grosman-Dziewiszek (członek Rady Nadzorczej) 

 

 

Powiązania osobowe, kapitałowe i organizacyjna pomiędzy osobami prawnymi powiązanymi z 

Emitentem 

BCD-M sp. z o.o. – znaczący akcjonariusz Emitenta; spółka założona przez Janisława Muszyńskiego, 

Marka Bochnia, Ireneusza Całkosińskiego, Marka Cegielskiego i Wojciecha Dziewiszka (członków organów 

Spółki, twórców wynalazków Emitenta), w którym posiadają oni znaczące udziały; spółka ta posiada 

uprzywilejowania osobiste, dające jej m.in. prawo wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 

BIO-MED I S.A. – spółka zależna od BIO-MED Investors S.A. (akcjonariusz Spółki); akcjonariusz Spółki, 

powiązany pośrednio z Autoryzowanym Doradcą 

BIO-MED Investors S.A. – jeden ze znaczących akcjonariuszy Spółki powiązany pośrednio z 

Autoryzowanym Doradcą, podmiot dominujący wobec spółki BIO-MED I S.A. (akcjonariusz Spółki) 

Dr Marek Cegielski sp. z o.o. – znaczący akcjonariusz Emitenta, którego udziałowcem jest jeden z 

twórców wynalazków Spółki, Pan Marek Cegielski 

Infrakom sp. z o.o. – znaczący akcjonariusz Emitenta, którego udziałowcem jest Janisław Muszyński 

(Prezes Zarządu Spółki) oraz Bartłomiej Muszyński (członek Rady Nadzorczej Spółki). 

 

 

Powiązania z Autoryzowanym Doradcą 

Autoryzowany Doradca i znaczący akcjonariusze Spółki posiadający wspólnie ponad 30% pakiet akcji 

Emitenta (spółka BIO-MED I S.A. posiada na dzień Dokumentu 460.000 akcji serii B Spółki a firma BIO-

MED Investors S.A., posiadająca na dzień Dokumentu 1.850.000 akcji serii B Spółki) należą do tej samej 

grupy kapitałowej i są zależne od tego samego podmiotu – Domu Maklerskiego WDM S.A. 

Autoryzowany Doradca jest bezpośrednio zależny od Domu Maklerskiego WDM S.A. a  spółki BIO-MED I 

S.A. i BIO-MED Investors S.A. są pośrednio zależne od Domu Maklerskiego WDM S.A. 

Grzegorz Wojtylak, Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy pełni jednocześnie funkcję członka rady 

nadzorczej akcjonariuszy Spółki, firm BIO-MED Investors S.A. oraz BIO-MED I S.A.  
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Schemat 1 - Schemat powiązań organizacyjnych Autoryzowanego Doradcy i inwestorów Spółki, firmy BIO-

MED I S.A. oraz BIO-MED Investors S.A. 

 
* - w tym 92,5% udziału w KZ i 95,28% udziału w głosach na WZ posiada Dom Maklerski WDM S.A. a 7,5% udziału w KZ i 

ok. 4,72% udziału w głosach na WZ posiada spółka WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 

 

 

Istotne jednostki Grupy Kapitałowej Emitenta 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie jest podmiotem dominującym wobec innych przedsiębiorstw. 

W 2010 r. oraz na początku 2011 r. Spółka była podmiotem dominującym wobec spółki FUTURIS S.A. 

Firma ta, której jednym z założycieli był Emitent, z założenia miała pełnić funkcję wyodrębnionego w 

ramach osobnego przedsiębiorstwa działu sprzedaży oraz części produkcji wyrobów Spółki.  

Wskutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego tego przedsiębiorstwa w ramach emisji akcji 

serii D powodującego rozwodnienie akcjonariatu spółki FUTURIS S.A., Emitent przestał być podmiotem 

dominującym wobec tego przedsiębiorstwa (przestał posiadać ponad 50% udział w głosach na walnym 

zgromadzeniu spółki). 

 

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Emitent dokonał sprzedaży 4.866.667 akcji imiennych serii A1 spółki FUTURIS 

S.A., uprzywilejowanych co do dwóch głosów na WZ, stanowiących ok. 2,66% udziału w KZ oraz ok. 5,17% 

udziału w głosach na WZ spółki FUTURIS S.A. Na dzień Dokumentu Spółka posiada ok. 30 tys. akcji spółki 

FUTURIS S.A., stanowiących mniej niż 1% KZ tego przedsiębiorstwa. 

 

Dom Maklerski WDM S.A.

WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

(spółka jednoosobowa)
WDM Captial S.A.*

BIO-MED Investors S.A.

(ok. 57,36% udziału w KZ i ok. 56,25% głosów na WZ)

BIO-MED I S.A.

(spółka jednoosobowa)
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4.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, 
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 
poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli to 
istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej 
Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

4.12.1 PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI O EMITENCIE 
 

Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009 r. przez naukowców Akademii 

Medycznej we Wrocławiu (ówczesną formą prawną Emitenta była spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością). 

Celem Spółki jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym 

wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji 

pochodnych. 

Stem Cells Spin S.A. opracowała i wdrożyła unikalne w skali światowej metody hodowli komórek 

macierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych (nie modyfikowanych chemicznie ani 

genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów 

ludzkich i zwierzęcych. Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania powyższych 

substancji w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce. Wśród najważniejszych prac 

realizowanych przez Spółkę są programy badawcze nad innowacyjnymi lekami biologicznymi. 

 

 

4.12.2 GENEZA I OPIS PROJEKTU ZWIĄZANEGO ZE SPÓŁKĄ 
 

Od połowy XIX wieku, gdy powstawał przemysł farmaceutyczny, dominującym trendem w farmacji było 

wykorzystywanie związków chemicznych do produkcji leków. Rozwój współczesnej farmacji i medycyny 

w dużym stopniu został zdominowany przez technologie syntezy chemicznej. Jeszcze do niedawna 

większość sprzedawanych w aptekach substancji leczniczych była ich rezultatem. 

Rynek leków biotechnologicznych jest stosunkowo nowy. Rozwija się jednak bardzo intensywnie od ok. 

trzydziestu lat i już zrewolucjonizował współczesną medycynę. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości 

leki biotechnologiczne stanowić mogą nawet 50% rozwijanych nowych terapii leczniczych.  

Produkty lecznicze z udziałem substancji biologicznych otwierają możliwości ich wykorzystania w wielu 

innowacyjnych terapiach. Powszechnie uważa się, że o ile wiek XX był erą chemii w farmacji, to wiek XXI 

może stać się epoką biotechnologii. 

Poszukiwanie nowych substancji biologicznych było również przesłanką twórców pracujących nad 

odkryciami, które stały się fundamentem działalności Stem Cells Spin S.A. Spółka powstała bowiem na 

bazie kilkuletnich doświadczeń i prac naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu nad wynalazkiem 

dotyczącym komórek macierzystych o symbolu MIC-1 (nazwa wprowadzona na potrzeby zgłoszeń 

patentowych). Komercjalizacja wynalazku w drodze powołania spółki typu spin off związana była z 

pozytywnymi wieloletnimi wynikami badań dokonywanych przez twórców, wskazującymi na możliwość 

zastosowania wynalazku w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz kosmetykach i suplementach diety. 

Niezwykły potencjał biznesowy związany ze specyfiką działania substancji biologicznej otrzymywanej na 

podstawie komórek macierzystych MIC-1 polega na dwóch zasadniczych aspektach: 

 

– substancje czynne uzyskiwane z komórek macierzystych MIC-1 mogą być podstawą do 

opracowania biologicznych leków innowacyjnych dających nowe możliwości terapeutyczne, 

– szerokie pole zastosowania pozwala także na komercyjne wykorzystanie produkowanych 

substancji czynnych w dermokosmetyce i suplementach diety, co umożliwia zdyskontowanie 

korzyści biznesowych przed zakończeniem procesu wprowadzania leków na rynek. 
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Realizowane przez Stem Cells Spin S.A. prace nad biologicznym lekiem innowacyjnym stawiają Spółkę w 

gronie nielicznych w skali światowej podmiotów, które posiadają potencjał oraz know how pozwalające na 

opracowanie tego typu produktu leczniczego. 

Mając na uwadze fakt, że wprowadzenie leku innowacyjnego wymaga kilkuletnich badań, istotne 

znaczenie ma możliwość zastosowania substancji czynnych pochodzących z komórek macierzystych MIC-

1 na rynkach z mniejszymi barierami wejścia. Spółka prowadzi w tym zakresie zaawansowane 

przygotowania dotyczące wprowadzenia produktów na rynek dermokosmetyków. 

Podkreślenia wymaga jednocześnie fakt, że Spółka posiada wypracowane stabilne i powtarzalne metody 

produkcji komórek macierzystych MIC-1 oraz substancji pochodnych, co jest fundamentem w przypadku 

firm pracujących na substancjach biologicznych. Potwierdzeniem jakości, standardów oraz 

bezpieczeństwa produkcji będzie certyfikat GMP według bardzo restrykcyjnych norm prawa 

farmaceutycznego (na dzień Dokumentu jest on w trakcie wdrażania). 

 

4.12.3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 
 

Celem Stem Cells Spin S.A. jest komercjalizacja innowacyjnych odkryć związanych z komórkami 

macierzystymi o symbolu MIC-1. Spółka posiada precyzyjnie zdefiniowany zakres działalności 

obejmujący: 

 

– Hodowlę komórek macierzystych MIC-1, 

– Wytwarzanie substancji będących pochodną komórek MIC-1, 

– Prace badawczo – rozwojowe nad technologią hodowli MIC-1 i wytwarzanych na ich bazie substancji,  

– Badanie właściwości oraz potencjalnych pól zastosowań dla produkowanych substancji 

biotechnologicznych, 

– Opracowywanie produktów oraz proces ich badań aplikacyjnych i rejestracji, 

– Sprzedaż wytwarzanych produktów i substancji biotechnologicznych. 

 

Podstawą ww. działań jest hodowla (produkcja) komórek macierzystych MIC-1, zaś finalnym efektem 

sprzedaż leków i innych produktów wykorzystujących substancje aktywne z nich wyprowadzone - 

wizualizuje to poniższy rysunek: 

 

Wykres 1 - Model podstawowej działalności Stem Cells Spin S.A. 

 
Źródło: Emitent 

Sprzedaż produkowanych produktów i 
substancji biotechnologicznych

Opracowywanie produktów oraz proces badao 
i rejestracji 

Badanie właściwości oraz potencjalnych pól 
zastosowao dla produkowanych substancji 

biotechnologicznych

Prace badawczo – rozwojowe nad technologią 
hodowli MIC-1 i wytwarzanych na ich bazie 

substancji

Wytwarzanie substancji będących pochodną 
komórek MIC-1 (zawsze in house)

Hodowla komórek macierzystych MIC-1 
(zawsze in house)
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Spółka posiada wypracowane metody stabilnej i powtarzalnej produkcji komórek macierzystych MIC-1 

oraz substancji pochodnych, która może być skalowana na wielkości przemysłowe. 

 

Prowadzona przez Stem Cells Spin S.A. działalność opiera się na zasadzie, iż wewnętrznie realizowane są 

wszystkie procesy krytyczne z punktu widzenia wartości Spółki (w tym ochrony własności intelektualnej).  

Ze względu na standardy bezpieczeństwa hodowla komórek macierzystych MIC-1 i wytwarzanie 

substancji na ich podstawie realizowane są wyłącznie „in house” (dotyczy to procesów badawczych i 

produkcji). Mając natomiast na względzie efektywność biznesową, zadania wymagające specjalistycznej 

aparatury i unikalnych kompetencji zlecane są zweryfikowanym uprzednio podmiotom zewnętrznym w 

ramach ściśle wyznaczonych i kontrolowanych przez właściwych pracowników zadań. Powyższy model 

zarządzania pozwala na skupienie zasobów na najważniejszych celach. 

 

W ramach przedstawionego zakresu podstawowej działalności Spółka prowadzi politykę kreowania 

wartości portfela prowadzonych projektów zakładając, iż nawiązanie ewentualnej współpracy biznesowej 

z podmiotem branżowym powinno nastąpić po zakończeniu (dla obszaru medycyny) badań 

przedklinicznych. Pozwala to precyzyjnie wyznaczyć pola współpracy oraz zmaksymalizować korzyści dla 

Spółki. 

 

 

4.12.4 KREOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI 
 

Wartość Stem Cells Spin S.A. budowana jest w oparciu o konsekwentną realizację strategii w trzech 

obszarach funkcjonalnych: 

– rozwój i ochrona własności intelektualnej, 

– rozwój produkcji, 

– rozwój innowacyjnych leków i  produktów leczniczych. 

 

Wykres 2 - Strategiczne obszary działalności Stem Cells Spin S.A. 

 
Źródło: Emitent 
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4.12.5 WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE 
 

Ochrona własności intelektualnej 

Własność intelektualna Emitenta jest wyrażana przez know how oraz wynalazki dotyczące linii komórek 

macierzystych o symbolu MIC-1, chronione zgłoszeniami patentowymi. 

Spółka jest właścicielem unikalnego w skali globalnej wynalazku chronionego zgłoszeniami patentowymi 

(tabela 4). Emitent posiada wiedzę o komórkach macierzystych MIC-1 i sposobie wytwarzania surowców 

na ich bazie. 

 

Tabela 8 - Zgłoszenia patentowe i patenty posiadane przez Stem Cells Spin S.A. 

Numer Temat zgłoszenia / Patentu Data zgłoszenia 

P 378963 
Sposób wyprowadzenia linii komórek macierzystych o symbolu MIC-

1 z rosnących poroży jeleniowatych (Cervidae) 
11 stycznia 2006 r. 

P.382287 
Sposób hodowli komórek macierzystych z rosnącego poroża 

jeleniowatych 
28 marca 2007 r. 

P 383134 Nowa linia komórek macierzystych i jej zastosowanie  11 sierpnia 2007 r. 

PTC/PL/2007/000080 

New stem cell lines, their application  and culture methods  

 

Australia (Australian No. 2007352480) 

Nowa Zelandia (New Zealand No. 581109) 

USA (U.S. Serial No. 12 / 451,019) 

Kanada (Canadian No. 2,685,148) 

Chiny (Chinese No. 200780053496.7) 

Hong Kong (based on Chinese No. 200780053496.7 

Korea (Korean No. 10-2009-7024536) 

Indie (Indian No. 4031/KOLNP/2009) 

10 grudnia 2007 r. 

EP 07851999.8 New stem cell lines, their application  and culture methods  10 grudnia 2007 r. 

P.390272 

Homogenat komórkowy z komórek macierzystych wyprowadzonych 

z rosnącego poroża jeleniowatych, sposób jego otrzymywania i 

zastosowanie” 

26 stycznia 2010 r. 

P.393720 
Nowe zastosowanie homogenatu z komórek macierzystych 

wyprowadzanych z rosnącego poroża jeleniowatych (Cervidae) 
24 stycznia 2011 r. 

PCT/PL2011/050003 
Cell homogenate from stem cells derived from growing deer antlers, 

a method of obtaining it and its use 
2 lutego 2011 r. 

Źródło: Emitent 

 

Własność intelektualna stanowi fundament, na którym budowana jest wartość firmy. Spółka od początku 

swojego istnienia przykłada szczególną wagę do zabezpieczenia własności intelektualnej we właściwych 

procedurach krajowych i międzynarodowych, mając na względzie budowę wartości firmy w oparciu o 

autorskie, innowacyjne produkty.  

 

 

Rozwój własności intelektualnej 

W oparciu o posiadaną wiedzę Spółka kontynuuje rozwój szeroko rozumianych własności intelektualnych, 

w szczególności w zakresie: 

 

– badań nad metodami optymalizacji hodowli komórek MIC-1 oraz wytwarzania surowców na ich 

bazie,   

– badań kierunkowych mających na celu poszukiwanie nowych właściwości i obszarów 

terapeutycznych dla stosowania substancji MIC-1. 
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Spółka posiada precyzyjnie zdefiniowany harmonogram badań. Jego efektem są zgłoszenia patentowe 

(ostatnie ze stycznia 2011 r.) oraz wdrażane projekty dotyczące przyszłych zastosowań. Szczegółowy 

harmonogram badań Spółki jest objęty klauzulą tajności, jednak wybrane projekty, które przeszły 

pozytywną weryfikację i weszły już na ścieżkę komercjalizacji zostały przedstawione w niniejszym 

Dokumencie. 

 

 

4.12.6 PRODUKCJA 
 

Komercjalizacja będących własnością Spółki wynalazków wymagała opracowania bezpiecznej i stabilnej 

produkcji. Spółka wdrożyła procedury wewnętrzne związane z bezpieczeństwem wzorca komórek 

macierzystych MIC-1 oraz prowadzeniem stabilnego procesu produkcji, niezbędne do wytwarzania 

substancji biotechnologicznej odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu. 

Wykorzystanie pełnego potencjału biznesowego wymaga dalszego zwiększania skali produkcji oraz 

spełnienia reżimów produkcyjnych wymaganych przez prawo na rynkach, dla których opracowywane są 

produkty. 

 

Najbardziej restrykcyjne warunki produkcji związane są z produktami leczniczymi. W celu spełnienia 

wymagań w tym zakresie uruchomiony został program mający na celu dostosowanie produkcji do 

wymagań GMP (ang. Good Manufacturing Practice) według norm prawa farmaceutycznego. Obejmują one 

utrzymanie odpowiednich standardów w procesach wytwarzania, pakowania, kontroli i magazynowania 

w celu zapewnienia produktom (lub półproduktom) właściwego poziomu jakości zgodnego z ich 

przeznaczeniem. 

Uzyskanie certyfikatu GMP planowane jest na początek roku 2012 i oprócz otwarcia możliwości sprzedaży 

substancji farmaceutycznej jako surowca (a w przyszłości gotowych produktów leczniczych) oraz 

produktów kosmetycznych, będzie wiarygodnym wskaźnikiem dla kontrahentów i potencjalnych 

inwestorów w zakresie bezpieczeństwa i stabilności produkcji substancji biologicznych. 

 

Rozwój innowacyjnych produktów 

Podjęte dotychczas projekty badawcze związane z substancjami wytwarzanymi na podstawie komórek 

macierzystych MIC-1 wykazały wiele potencjalnych, interesujących biznesowo, zastosowań - zwłaszcza w 

medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce.  

Przyjęta strategia urynkowienia wynalazków będących w posiadaniu Stem Cells Spin S.A. uwzględnia 

produkty możliwe do uzyskania zarówno w horyzoncie krótszym (rynek dermokosmetyczny i suplementy 

diety, surowce biologiczne) jak i dłuższym (produkty lecznicze). 

 

Zastosowania w medycynie 

W obszarze zastosowań medycyny ludzkiej i weterynaryjnej Spółka prowadzi kilka zdefiniowanych 

programów badawczych, w ramach których rozwijane są projekty innowacyjnych leków biologicznych 

oraz substancji biotechnologicznych (półproduktów) znajdujących się na różnych etapach 

przygotowawczych przed badaniami przedklinicznymi.  

 

W przypadku programów badawczych dotyczących dwóch leków (mogących mieć docelowo 

odpowiedniki zarówno w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej) oraz substancji biotechnologicznej, 

która może być półproduktem (surowcem), uzyskane wyniki fazy badań własnych pozwalają przystąpić 

do formulacji i badań przedklinicznych. 

 

Przyjęte założenie dotyczące prowadzenia prac jednocześnie nad postacią końcową i surowcem daje 

możliwość zapewnienia przychodów zarówno w długim okresie związanym z  wprowadzeniem leków, jak 

i w krótszym, poprzez zdyskontowanie korzyści w ramach kooperacji z zewnętrzną firmą farmaceutyczną 

(sprzedaż surowca). 
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Wybrane programy badawcze prowadzone przez Spółkę: 

– substancji biotechnologicznej jako surowca farmaceutycznego, 

– leku na regenerację ścięgien, 

– leku na trudno gojące się rany, 

– leku na regenerację rogówki oka, 

– leku na regenerację kości, 

– leku na regenerację chrząstek powierzchni stawowych, 

– leku na regenerację tkanek nerwowych, 

– leku na regenerację tkanek mięśniowych, 

– preparat na stymulację porostu włosów. 

 

Zastosowania w dermokosmetyce 

W zakresie dermokosmetyki spółka prowadzi zaawansowane prace dotyczące uzyskania niezbędnych 

badań i zgłoszeń mających na celu wdrożenie produktów dermokosmetycznych na rynek. Spółka bierze 

pod uwagę zarówno sprzedaż produktów końcowych, jak i substancji kosmetycznej stanowiącej surowiec 

kosmetyczny (półprodukt). 

 

Zastosowania w suplementach diety 

W zakresie suplementów diety realizowany jest projekt mający na celu określenie możliwości poszerzenia 

portfolio produktowego Spółki o suplementy diety, pozwalające wejść do perspektywicznej branży Novel 

Food. 

 

 

4.12.7 STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

Stem Cells Spin S.A. jest klasycznym przykładem podmiotu sektora spin off/spin out, dla których wyróżnia 

się cztery etapy rozwoju: Seed (etap zalążkowy), Start-up (wprowadzenie), Growth (wzrost) i Maturity 

(dojrzałość). 

 

Wykres 3 - Klasyczne etapy rozwoju podmiotu typu spin off/spin out 

 
Źródło: Emitent 

 

Opis poszczególnych etapów wraz z ujęciem specyfiki związanej z Emitentem przedstawia poniższa 

tabela: 
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Tabela 9 - Opis etapów rozwoju klasycznego podmiotu typu spin off/spin out oraz informacji o Emitencie 

Etap Opis wg wzorca klasycznego  Opis sytuacji Stem Cells Spin S.A. 

Seed 

(etap 

zalążkowy) 

Etap badań podstawowych 

decydujących o przydatności 

wynalazku, podczas których projekt 

nie przynosi żadnych wpływów.  

 

Prace prowadzone przez Twórców 

samodzielnie oraz na Akademii Medycznej we 

Wrocławiu przed powołaniem spółki 

obejmujące badania podstawowe (2005-2009) 

Start-up 

(wprowadzenie) 

Powoływany jest podmiot, który ma 

na celu komercjalizację wynalazku. 

Produkt wchodzi na rynek i zaczyna 

generować niewielkie wpływy 

(nadal jednak są one przewyższane 

przez wydatki związane z realizacją 

przedsięwzięcia). 

Powołanie spółki Stem Cells Spin S.A. w celu 

komercjalizacji wynalazku (2009).  

Przygotowanie fundamentów dalszego rozwoju, 

tj. uporządkowanie i ochrona własności 

intelektualnej, uzyskanie stabilności i 

powtarzalności produkcji oraz przygotowanie 

planu rozwoju produktów (2010). 

Prace nad wprowadzeniem produktów na 

rynkach z mniejszymi barierami wejścia - 

kosmetyki, suplementy diety (2010-2012). 

Realizacja programów badawczych dotyczących 

produktów leczniczych do etapu badań 

przedklinicznych włącznie (2011-2013) dla 

wybranych leków medycyny ludzkiej i 

weterynaryjnej. 

Growth 

(wzrost) 

Okres dynamicznej zwyżki 

wpływów generowanych dzięki 

sprzedaży produktu, który został 

zaakceptowany przez rynek. W tym 

etapie przekroczony zostaje próg 

rentowności projektu. 

Sprzedaż produktów na rynku kosmetycznym 

oraz sprzedaż surowca (półproduktu) 

kosmetycznego i farmaceutycznego. 

Nawiązanie współpracy z inwestorem 

branżowym w zakresie rozwoju produktów w 

badaniach klinicznych (możliwa również 

sprzedaż projektu lub jego licencjonowanie). 

Maturity 

(dojrzałość) 

Okres stabilnej nadwyżki bieżących 

wpływów nad wydatkami. 

Sprzedaż produktów lub substancji na masową 

skalę, alternatywnie realizacja przychodów z 

licencji. 

Źródło: Emitent 

 

Biorąc pod uwagę klasyczne fazy rozwoju podmiotu typu spin off/spin out, Emitent znajduje się w chwili 

obecnej w zaawansowanej fazie etapu start-up. Realizując konsekwentnie strategię w trzech opisanych 

wcześniej obszarach funkcjonalnych dotyczących: 

– rozwoju i ochrony własności intelektualnej,  

– rozwoju produkcji (hodowli komórek macierzystych MIC-1 oraz substancji wytwarzanych na ich 

bazie), 

– rozwoju innowacyjnych leków i produktów kosmetycznych,  

zbudowano fundamenty pozwalające na stabilny dalszy rozwój Spółki, a jednocześnie zredukowano 

ryzyko biznesowe związane z przedsięwzięciem.  

 

 

4.12.8 FINANSOWANIE ROZWOJU EMITENTA 
 

Emitent posiada uporządkowane kwestie własności intelektualnej, prowadzi stabilną produkcję komórek 

macierzystych MIC-1 oraz substancji wytwarzanych na ich bazie z możliwością jej zwiększenia do skali 

przemysłowej oraz ma zdefiniowane produkty możliwe do uzyskania w horyzoncie krótszym (rynek 

dermokosmetyczny) oraz dłuższym (produkty lecznicze). 
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Najważniejsze cele operacyjne stawiane obecnie przed Spółką to potwierdzenie procedur produkcyjnych 

certyfikatem GMP wg norm prawa farmaceutycznego, wprowadzenie pierwszych produktów 

dermokosmetycznych na rynek oraz rozpoczęcie badan przedklinicznych dla wybranych produktów 

leczniczych.  

Na powyższe cele pozyskano środki z rynku kapitałowego od inwestorów finansowych w drodze emisji 

akcji serii C. Realizacja powyższych założeń pozwoli na przygotowanie Spółki do negocjacji z inwestorami 

branżowymi, mającymi na celu określenie zasad współpracy nad rozwojem już finalnych produktów 

leczniczych oraz ich wprowadzenie na rynki międzynarodowe. 

Z punktu widzenia finansowania rozwoju, Spółka znajduje się na etapie pośrednim pomiędzy 

finansowaniem początkowym ze środków własnych, a współpracą z inwestorem branżowym. Etap ten 

związany jest z pozyskaniem inwestora lub inwestorów finansowych zainteresowanych inwestycją w  

działający w rozwijającej się dynamicznie branży biotechnologicznej podmiot o solidnych fundamentach 

do wzrostu wartości, z perspektywą ewentualnej  późniejszej odsprzedaży inwestorowi branżowemu. 

 

Wykres 4 - Etapy rozwoju z perspektywy finansowania działalności 

 

 

 

 
 

Źródło: Emitent 

 

Powyższe etapy rozwoju związane są z procesem opracowywania i przeprowadzenia wymaganych 

prawem badań produktów leczniczych. W przypadku leków medycyny ludzkiej można wyróżnić trzy 

grupy badań: 

– Badania wstępne – badania podstawowe oraz ukierunkowane mające na celu określenie 

możliwości wykorzystania substancji w terapiach; 

– Badania przedkliniczne – sformalizowane badania mające na celu potwierdzenie 

bezpieczeństwa przed zastosowaniem u ludzi w badaniach klinicznych (przeciętny okres trwania: 

9-12 miesięcy); 

– Badania kliniczne – badania mające na celu określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa 

stosowania produktu leczniczego w przypadku bezpośredniego zastosowania na ludziach 

(przeciętny okres trwania: kilka lat). 

 

Wykres 5 - Podstawowe rodzaje badań związane z opracowywaniem produktów leczniczych 

 

 

 

 

 
Źródło: Emitent 

 

W przypadku Stem Cells Spin S.A. pozytywne wyniki badań pozwalają na rozpoczęcie badań 

przedklinicznych. Inwestorzy branżowi poszukują możliwości rozwoju swojego portfela produktowego 

poprzez powiązania kapitałowe z podmiotami posiadającymi innowacyjne projekty leków po zakończeniu 

dla nich badań przedklinicznych.  
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4.12.9 CELE EMISYJNE AKCJI SERII C 
 

Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane w drodze emisji akcji serii C środki na następujące cele 

emisyjne: 

• Walidacja zgłoszeń patentowych w skali międzynarodowej – 200 tys. zł, 

• Działalność badawczo-rozwojowa związana z badaniami potwierdzającymi właściwości 

produkowanych substancji biotechnologicznych oraz opracowywaniem i wdrażaniem 

efektywnych technologii ich wytwarzania – 150 tys. zł, 

• Rozbudowa infrastruktury badawczo-produkcyjnej (laboratorium badawczego oraz 

produkcyjnego) – 100 tys. zł, 

• Dostosowanie działalności firmy do standardów wymaganych w przemyśle farmaceutycznym 

(Certyfikaty GMP) – 200 tys. zł, 

• Opracowanie i wdrożenie koncepcji linii produktów z segmentu dermokosmetyków na bazie 

produkowanych substancji biotechnologicznych – 250 tys. zł, 

• Zakończenie cyklu badań kierunkowych prowadzonych w celu potwierdzenia poszczególnych 

właściwości terapeutycznych związanych z zastosowaniem preparatów pochodnych 

wyprowadzonych z linii komórek macierzystych MIC-1 jako produkty lecznicze i rozpoczęcie 

badań przedklinicznych – 1.700 tys. zł. 

 

W ramach oferty prywatnej akcji serii C Emitent pozyskał ok. 2,86 mln zł środków na dalszy rozwój 

działalności. Na wymienione wyżej inwestycje przeznaczone zostaną środki w wysokości ok. 2,6 mln zł. 

Pozostałe środki z emisji (ok. 260 tys. zł) pokryją koszt pozyskania kapitału przez Spółkę oraz będą 

stanowiły „pulę dodatkową”, która zostanie przeznaczona na określony cel emisyjny w przypadku 

wystąpienia kosztów jego realizacji większych od przewidywanych pierwotnie. 

 

 

4.12.10 WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE SPÓŁKI 
 

Wyniki finansowe w roku obrotowym 2009 r. 

W pierwszym roku działalności prawnego poprzednika Emitenta (firmy Stem Cells Spin sp. z o.o.; rok 

obrotowy 2009) poniósł on stratę w wysokości ok. 106 tys. zł. Przychody w tym okresie kształtowały się 

na poziomie ok. 216 tys. zł (przychody wynikały głównie ze zmiany stanu produktów i kosztów 

wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki).  

 

Wyniki finansowe w roku obrotowym 2010 r. 

W roku obrotowym 2010 prawny poprzednik Emitenta, spółka Stem Cells Spin sp. z o.o. odnotował zysk 

netto w wysokości 156.256,15 zł.  

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 12/06/2011 w 

sprawie przeznaczenia całego wypracowanego w 2010 r. przez prawnego poprzednika Emitenta, spółki 

Stem Cells Spin sp. z o.o., zysku na kapitał zapasowy. 

 

Prognozy finansowe Spółki 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Spółka nie posiada wewnętrznych struktur sprzedażowych i w 

najbliższym czasie nie planuje ich budowy. Ponadto, oferowane przez Spółkę półprodukty sprzedawane są 

głównie do innych ośrodków badawczych celem przeprowadzenia dalszych badań. Dodatkowo, pomimo 

posiadania opracowanych produktów, firma nie dysponuje na dzień sporządzenia Dokumentu 

zezwoleniami na ich masową sprzedaż (powiązane jest to m.in. z faktem długich okresów badań przed 

dopuszczeniem danego produktu do obrotu) oraz ponosi znaczące koszty stałe, wynikające głównie z 

utrzymania infrastruktury, prowadzenia dalszych badań nad produktami Spółki, wynagrodzeń etc.  

 

Znacząca ilość wyżej wymienionych czynników oraz fakt ich dynamicznych zmian (np. konieczność 

opłacenia dodatkowych badań, zwiększenia zatrudnienia, przesuwanie terminów uzyskania ostatecznego 
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zezwolenia na sprzedaż produktów) powoduje, iż w opinii Zarządu Emitenta wartości przyszłego wyniku 

finansowego i przychodów Spółki nie są na obecnym etapie możliwe do rzetelnego oszacowania. W 

związku z powyższym Zarząd Emitenta nie prezentuje prognoz finansowych Spółki.  

 

 

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w 
tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonym w Dokumencie  

 

Spółka zależna Emitenta, firma FUTURIS S.A. 

Jedną z głównych inwestycji Emitenta było założenie w dniu 4 grudnia 2009 r. spółki FUTURIS S.A., która 

z założenia miała stanowić dział sprzedaży i produkcji Emitenta. Przedmiotowa spółka pozyskała kapitał 

w wysokości ok. 0,5 mln zł (prywatna emisja akcji serii C w lutym 2010 r.) a następnie w wysokości ok. 1,1 

mln zł (emisja akcji z zachowaniem prawa poboru na przełomie października i listopada 2010 r.). Emitent, 

w związku z rejestracją akcji serii D spółki FUTURIS S.A. w dniu 9 lutego 2011 r., wskutek rozwodnienia 

akcjonariatu przestał pełnić funkcję podmiotu dominującego wobec tego przedsiębiorstwa. 

 

Inwestycje Emitenta związane z rozwojem działalności Spółki zostały opisane szczegółowo w pkt 4.12 

niniejszego Dokumentu.  

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, poza wskazanymi wyżej inwestycjami oraz działaniami opisanymi 

szczegółowo w pkt 4.12 Dokumentu, w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka 

nie dokonywała innych istotnych inwestycji, które mają lub mogłyby mieć istotny wpływ na wycenę 

papierów wartościowych Spółki. 

 

 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, 

układowego lub likwidacyjnego. 

 

 

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych 
postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta 

 

W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe lub 

egzekucyjne. 

Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości 

Spółka może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi. 
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4.16 Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed 
organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, 
włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres 
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które 
mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania 
mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć 
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 

Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub 

arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie 

uważa aby stał się podmiotem tych postępowań w najbliższej przyszłości. 

 

 

4.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji 
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które 
związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej 

 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie 

wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

 

 

4.18 Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 
mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres 
objęty sprawozdaniem finansowym, lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie  

 

Zawiązanie i rozwój spółki FUTURIS S.A. 

Emitent w dniu 4 grudnia 2009 r. zawiązał spółkę FUTURIS S.A., utworzoną jako dział produkcyjno-

dystrybucyjny Emitenta. Celem pozyskania kapitału i dalszego rozwoju, spółka ta przeprowadziła ofertę 

prywatną akcji nowej emisji, z której pozyskała 0,5 mln zł na dalszy rozwój działalności. W dniu 31 marca 

2010 r. spółka ta została wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a 

debiut jej papierów wartościowych na rynku alternatywnym NewConnect nastąpił w dniu 12 kwietnia 

2010 r. W październiku 2010 r. spółka FUTURIS S.A. dokonała wtórnej emisji akcji (z zachowaniem prawa 

poboru), dzięki której pozyskała dodatkowe środki (ok. 1,1 mln zł) na dalszy rozwój działalności. W 

wyniku rejestracji akcji serii D spółki FUTURIS S.A. w dniu 9 lutego 2011 r. Emitent, wskutek 

rozwodnienia akcjonariatu przestał być podmiotem dominującym wobec tego przedsiębiorstwa.  

 

Uwarunkowania rynkowe oraz konieczność skoncentrowania wszystkich procesów mających związek z 

ochroną własności intelektualnej Emitenta wewnątrz Spółki były podstawą  do włączenia w  ramach 

swojej  strategii rozwoju również tych procesów które  pierwotnie związane były z formulacją i 

wytwarzaniem innowacyjnych produktów oraz zarządzaniem ich dystrybucją. W związku z powyższym 

dział sprzedaży oraz część linii produkcyjnej substancji uzyskiwanych z komórek macierzystych MIC-1 

zostały w całości wniesione do majątku Emitenta. Szczegóły powyższej transakcji zostały opisane 

szczegółowo w pkt. 4.19 niniejszego Dokumentu. 

 

W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie. 
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4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych 

 

Emisja akcji serii C 

W dniu 9 marca 2011 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. W 

ramach emisji Spółka pozyskała środki w wysokości ok. 2,86 mln zł na dalszy rozwój działalności. 

 

Warunkowa umowa sprzedaży akcji spółki FUTURIS S.A. 

W dniu 1 marca 2011 r. Emitent zawarł z SPQR S.A. umowę, na podstawie której, po spełnieniu się 

określonych w umowie warunków, zobowiązał się przenieść własność 4.866.667 akcji serii A1 spółki 

FUTURIS S.A. na rzecz spółki SPQR S.A. Wartość transakcji wynosi ok. 1,55 mln zł.  

W dniu 1 sierpnia 2011 r. została przeniesiona własność 4.866.667 akcji imiennych serii A1 spółki 

FUTURIS S.A., uprzywilejowanych co do dwóch głosów na WZ, stanowiących ok. 2,66% udziału w KZ oraz 

ok. 5,17% udziału w głosach na WZ spółki FUTURIS S.A. tym samym zrealizowane zostały postanowienia 

powyższej umowy. 

Na dzień Dokumentu Spółka posiada ok. 30 tys. akcji spółki FUTURIS S.A., stanowiących mniej niż 1% KZ 

tego przedsiębiorstwa. Spółka nie zamierza w przyszłości angażować się operacyjnie ani kapitałowo w 

firmę FUTURIS S.A. 

 

Zakup składników majątku związanych z komórkami macierzystymi MIC-1 od spółki FUTURIS S.A. 

W okresie 2010 i 2011 roku spółka FUTURIS S.A. była podmiotem zależnym Emitenta, działającym jako 

dział sprzedaży i produkcji Spółki. W związku z planowanymi zmianami w strategii rozwoju spółki 

FUTURIS S.A. związanymi z rozpoczęciem działalności inwestycyjnej jako fundusz private equity 

inwestujący w udziały i akcje perspektywicznych spółek z branży TMT (Technology, Media, 

Telecomunication), o czym spółka FUTURIS S.A. informowała w dniu 22 marca 2011 r. w ramach raportu 

bieżącego EBI nr 12/2011, Spółka postanowiła o zakupie składników majątku należących do FUTURIS 

S.A., związanych z branżą biotechnologiczną. 

Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. Emitent dokonał finalizacji zakupu od spółki FUTURIS S.A. 

wszystkich składników majątku związanych z komórkami macierzystymi MIC-1. W ramach umów kupna-

sprzedaży oraz wystawionych faktur Spółka nabyła od FUTURIS S.A. m.in. prawa do znaków towarowych, 

homogenat komórkowy (materiały), wyroby gotowe (przetworzony homogenat komórkowy), 

wierzytelności powiązane z rozpoczętymi procesami dotyczącymi komórek macierzystych MIC-1 oraz 

prawa do rozpoczętych projektów „Kosmetyki” i Medycyna”. Sumaryczna wartość powyższych aktywów 

została oszacowana na ok. 731 tys. zł netto. Ponadto, po finalizacji powyższych transakcji, Spółka 

rozwiązała z firmą FUTURIS S.A. łączącą ją umowę o współpracy w zakresie produkcji i sprzedaży 

produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1. 

 

W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zawartych w 

Dokumencie. 
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4.20 W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących 
Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin 
upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 

ZARZĄD EMITENTA 

Zgodnie z §12 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym 

Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. 

 
Tabela 10 - Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Rozpoczęcie 

kadencji 

Zakończenie 

kadencji 

Janisław Muszyński Prezes Zarządu 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Źródło: Emitent 

 

Powołanie Zarządu Spółki 

Aktualny Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a jego prezes, Pan Janisław Muszyński został powołany w 

skład Zarządu w dniu 15 października 2010 r. na mocy uchwały nr 3 ust. 4 nadzwyczajnego zgromadzenia 

wspólników spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w sprawie przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w 

Emitenta.  

Kadencja pierwszego Zarządu rozpoczęła się w dniu rejestracji przekształcenia prawnego poprzednika 

Emitenta w Spółkę, czyli w dniu 9 luty 2011 r. 

 

Janisław Muszyński (prezes Zarządu) 

Ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej (w 

1966 r.) oraz na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego (w 

1970 r.). W latach 1966-1978 i 1980-1982 pracował w Zakładzie 

Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO). Pełnił m.in. funkcję 

Dyrektora Naczelnego ZETO (nazwa sieci instytucji będących pionierami 

zastosowań informatyki w Polsce). Pomiędzy tymi okresami pełnił 

funkcję zastępcy dyrektora Centrum Obliczeniowego oraz zastępcy 

dyrektora Programów Badawczych na Politechnice Wrocławskiej. Od 

roku 1982 prowadzi własną działalność gospodarczą jako rzemieślnik, w 

firmach polonijnych oraz w ramach spółek prawa handlowego. Od 1999 r. 

pozostaje właścicielem zajmującej się m.in. doradztwem biznesowym 

firmy "Infrakom" Sp. z o.o. Od 12 lipca 1990 do 22 kwietnia 1991 sprawował urząd Wojewody 

Wrocławskiego. Zaangażowany w organizacje przedsiębiorców, przyczynił się do powołania i był 

Prezesem Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Dolnośląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

(obecnie DIG). Od 1991 jest członkiem Business Centre Club (BCC), pełniąc w latach 1996 do 2006 funkcję 

kanclerza Loży Dolnośląskiej. W latach 2001 do 2007 zasiadał w Radzie Głównej BCC. Jest inicjatorem 

Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej, które corocznie organizuje od 1999 

roku. Należał do inicjatorów utworzenia Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. Od 2009 r. pełni 

funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. 

 

Wykształcenie, kursy zawodowe, szkolenia podyplomowe i staże 

1972 
Sześciomiesięczny staż w zakresie stosowania rozwiniętych 

systemów teleinformatycznych w gospodarce 
Wielka Brytania 

1992 

Szkolenia dla członków rad nadzorczych organizacji 

gospodarczych w tym zarządzanie, programy 

restrukturyzacyjne i dostosowawcze 

Warszawa  
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1991 

Ekonomika i finanse publiczne – program Rządu Stanów 

Zjednoczonych, dotyczący organizacji służb publicznych z 

uwzględnieniem organizacji finansów państwa i finansów 

lokalnych 

USA 

1976-1981 

Szkolenia w zakresie nowoczesnych technik zarządzania 

przeprowadzone przez amerykańskie firmy doradcze i 

szkoleniowe 

Warszawa 

1974-1978 
Szkolenia doskonalące w zakresie zaawansowanych technik 

managerskich 
Wielka Brytania 

1969-1978 

Szkolenia w zakresie systemów zarządzania, zarządzanie 

projektami (project management), systemy komputerowe i 

techniki transmisji danych 

Wielka Brytania, 

Szwecja, Dania 

1972,1973 
Szkolenia w zakresie ekonomiki i finansów przeznaczone dla 

dyrektorów przedsiębiorstw 
Wielka Brytania 

1970 

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 

Specjalność: Zastosowania Matematyki (modele matematyczno-

ekonomiczne) 

Uniwersytet 

Wrocławski 

1966 
Absolwent Wydziału Łączności 

Kierunek: Maszyny Matematyczne (komputery) 

Politechnika 

Wrocławska 

Źródło: Emitent 

 

Przebieg kariery zawodowej  

Od 2011 Prezes Zarządu Stem Cells Spin S.A. (Emitent) 

2009-2011 Prezes Zarządu Stem Cells Spin sp. z o.o. 

2002 Członek 
European League for Economic  

Co-operation (ELEC) w Brukseli 

2004 Członek Zarządu ELEC Polska 

Od 1999 Właściciel INFRAKOM sp. z o.o. we Wrocławiu 

1998 - 2002 Członek Rady Nadzorczej  

CARESBAC - POLSKA S.A. (fundusz 

typu venture capital w Polsce od 

1992)  

Od 2007 Członek Loży Założycieli  

Business Centre Club 
2001 - 2007 Członek Rady Głównej 

1996-2006 Kanclerz Loży Dolnośląskiej 

Od 1992 Członek 

1991-1994 Członek Rady Nadzorczej ABB - Dolmel Drives S.A. we Wrocławiu 

1991-1995r. Członek Rady Banku w Banku Zachodnim S.A. we Wrocławiu 

Od 1992 Prywatny przedsiębiorca 

1986-1989 Właściciel  COMPEX s.c.  

1982-1989 Dyrektor Oddziału we Wrocławiu  PPZ COMPUTEX w Warszawie  

1982-1989 Prywatny przedsiębiorca 
Zakład Rzemieślniczy Przetwórstwa 

Tworzyw i Produkcji Zabawek 

1978-1980 
Zastępca Dyrektora Centrum Obliczeniowego 

Politechnika Wrocławska 
Zastępca Dyrektora Programów Badawczych 

1980-1981 

oraz 

1966-1978 

Dyrektor Naczelny 
Pracownik Zakładu Elektronicznej 

Techniki obliczeniowej we 

Wrocławiu 

Dyrektor Techniczny 

Kierownik Projektu 

Kierownik Działu 

Źródło: Emitent 
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Działalność publiczna 

od 1999 Współinicjator i organizator Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego 

2001 Przewodniczący Rady Inicjatorów i organizator Dolnośląskiego Certyfikatu 

Gospodarczego 

1988-1989 Przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego 

1991-1993 Przewodniczący Dolnośląskiej Izby Przemysłowo Handlowej (obecnie DIG) 

1990-1991 Wojewoda Wrocławski oraz członek Konwentu Wojewodów 

Źródło: Emitent 

 

 

RADA NADZORCZA EMITENTA 

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków 

powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. 

 

Tabela 11  - Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Rozpoczęcie 

kadencji 

Zakończenie 

kadencji 

Marek Ziętek Członek Rady Nadzorczej 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Bartłomiej Muszyński Członek Rady Nadzorczej 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Zofia Cegielska Członek Rady Nadzorczej 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Dorota Trznadel Członek Rady Nadzorczej 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Marek Bochnia Członek Rady Nadzorczej 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Ireneusz Całkosiński Członek Rady Nadzorczej 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Patrycja Grosman-Dziewiszek Członek Rady Nadzorczej 9 luty 2011 r. 9 luty 2016 r. 

Źródło: Emitent 

 

Powołanie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki 

Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana na mocy uprzywilejowań osobistych zawartych w 

statucie na rzecz znaczących akcjonariuszy Spółki oraz planu przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z 

o.o. w spółkę akcyjną. 

 

W dniu 19 listopada 2010 r. Zarząd spółki BCD-M sp. z o.o., działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu 

Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie powołania w skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki następujących 

osób: Marek Bochnia, Ireneusz Całkosiński, Zofia Cegielska, Bartłomiej Muszyński, Patrycja 

Grosman-Dziewiszek. 

W dniu 26 listopada 2010 r. na mocy decyzji uprzywilejowanego akcjonariusza Spółki, firmy BIO-MED I 

S.A., stosownie do §16 ust. 3 Statutu Spółki, powołani w skład Rady Nadzorczej zostali Pani Dorota 

Trznadel oraz Pan Marek Ziętek (przedmiotowe uprzywilejowanie osobiste dla BIO-MED I S.A. zostało 

na mocy uchwały nr 3 NWZ Spółki z dnia 9 marca 2011 r. zamienione na uprzywilejowanie osobiste spółki 

BIO-MED Investors S.A.). Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki przez znaczącego 

akcjonariusza wynikało ze znaczenia jakie przywiązuje on do tego projektu oraz woli wsparcia w realizacji 

przez Zarząd kluczowych celów strategicznych  przez osoby posiadające kompetencje i doświadczenie 

zawodowe niezbędne w tym projekcie inwestycyjnym.   

 

Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu rejestracji przekształcenia prawnego 

poprzednika Emitenta (spółki Stem Cells Spin sp. z o.o.) w Spółkę, czyli w dniu 9 luty 2011 r. 
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4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 

 

4.21.1 Struktura własnościowa na dzień sporządzenia Dokumentu  
 

Tabela 12 - Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w KZ oraz głosach na WZ 

na dzień Dokumentu 

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 
Liczba akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ Spółki 

Udział w KZ 

[%] 

Udział w 

ogólnej 

liczbie głosów 

na WZ [%] 

BIO-MED Investors S.A.* B 2 310 000 2 310 000 37,50% 29,39% 

Marek Cegielski** 
A 675 000 

1 792 500 18,14% 22,81% 
B 442 500 

Janisław Muszyński*** 
A 245 000 

1 657 500 22,93% 21,09% 
B 1 167 500 

Marek Bochnia 
A 245 000 

657 500 6,70% 8,37% 
B 167 500 

Wojciech Dziewiszek 
A 245 000 

657 500 6,70% 8,37% 
B 167 500 

BCD-M sp. z o.o.**** 
A 195 000 

540 000 5,60% 6,87% 
B 150 000 

Pozostali 
A 95 000 

245 500 2,44% 3,12% 
B 55 000 

SUMA  6 160 000 7 860 000 100% 100% 

* - w tym 1.850.000 akcji serii B bezpośrednio oraz 460.000 akcji serii B pośrednio przez spółkę zależną BIO-MED I S.A., w 

której posiada 100% akcji 

** - w tym 442.500 akcji serii B bezpośrednio oraz 675.000 akcji serii A pośrednio przez spółkę dr Marek Cegielski sp. z 

o.o. (50% udziałów posiada Marek Cegielski i 50% udziałów posiada Zofia Cegielska) 

*** - w tym 1.167.500 akcji serii B bezpośrednio oraz 245.000 akcji serii A pośrednio przez spółkę zależną Infrakom sp. z 

o.o. (w której posiada ok. 73,33% udziałów) 

**** - spółka, której udziałowcami są Marek Cegielski (44,25% udziałów), Marek Bochnia (16,75% udziałów), Wojciech 

Dziewiszek (16,75% udziałów), Janisław Muszyński (16,75% udziałów) oraz Ireneusz Całkosiński (5,5% udziałów) 

Źródło: Emitent 
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Wykres 6 - Struktura własnościowa Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu (udział w KZ Spółki) 

* - z podmiotami zależnymi 

Źródło: Emitent 

 

 
Wykres 7 - Struktura własnościowa Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu (udział w głosach na WZ 

Spółki) 

* - z podmiotami zależnymi  

Źródło: Emitent 

 

 

  

37,50%

18,14%

22,93%

6,70%

6,70%
5,60% 2,44% BIO-MED INVESTORS S.A.*

Marek Cegielski*

Janisław Muszyoski*

Marek Bochnia

Wojciech Dziewiszek

BCD-M Sp. z o.o.
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29,39%

22,81%

21,09%

8,37%

8,37%

6,87% 3,12% BIO-MED INVESTORS S.A.*

Marek Cegielski*

Janisław Muszyoski*

Marek Bochnia

Wojciech Dziewiszek

BCD-M Sp. z o.o.

Pozostali
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4.21.2 Struktura własnościowa po rejestracji emisji akcji serii C  
 

Tabela 13 - Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w KZ oraz głosach na WZ 

Spółki przy założeniu rejestracji podwyższenia KZ Spółki w ramach emisji akcji serii C 

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 
Liczba akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ Spółki 

Udział w KZ 

[%] 

Udział w 

ogólnej 

liczbie głosów 

na WZ [%] 

BIO-MED Investors S.A.* B 2 310 000 2 310 000 34,81% 27,71% 

Marek Cegielski** 
A 675 000 

1 792 500 16,84% 21,50% 
B 442 500 

Janisław Muszyński*** 
A 245 000 

1 657 500 21,28% 19,88% 
B 1 167 500 

Marek Bochnia 
A 245 000 

657 500 6,22% 7,89% 
B 167 500 

Wojciech Dziewiszek 
A 245 000 

657 500 6,22% 7,89% 
B 167 500 

BCD-M sp. z o.o.**** 
A 195 000 

540 000 5,20% 6,48% 
B 150 000 

Pozostali 
A 95 000 

721 500 9,44% 8,65% 
B i C 531 500 

SUMA  6 636 500 8 336 500 100% 100% 

* - w tym 1.850.000 akcji serii B bezpośrednio oraz 460.000 akcji serii B pośrednio przez spółkę zależną BIO-MED I S.A., w 

której posiada 100% akcji 

** - w tym 442.500 akcji serii B bezpośrednio oraz 675.000 akcji serii A pośrednio przez spółkę dr Marek Cegielski sp. z 

o.o. (50% udziałów posiada Marek Cegielski i 50% udziałów posiada Zofia Cegielska) 

*** - w tym 1.167.500 akcji serii B bezpośrednio oraz 245.000 akcji serii A pośrednio przez spółkę zależną Infrakom sp. z 

o.o. (w której posiada ok. 73,33% udziałów) 

**** - spółka, której udziałowcami są Marek Cegielski (44,25% udziałów), Marek Bochnia (16,75% udziałów), Wojciech 

Dziewiszek (16,75% udziałów), Janisław Muszyński (16,75% udziałów) oraz Ireneusz Całkosiński (5,5% udziałów) 

Źródło: Emitent 
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Wykres 8 - Struktura własnościowa przy założeniu rejestracji podwyższenia KZ Spółki w ramach emisji akcji 

serii C (udział w KZ) 

 
* - z podmiotami zależnymi 

Źródło: Emitent 

 

 
Wykres 9 - Struktura własnościowa przy założeniu rejestracji podwyższenia KZ Spółki w ramach emisji akcji 

serii C (udział w głosach na WZ) 

 
* - z podmiotami zależnymi  

Źródło: Emitent 
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4.21.3 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 
 

Znaczący akcjonariusze Spółki (Dr Marek Cegielski sp. z o.o., Janisław Muszyński, Marek Bochnia, 

Wojciech Dziewiszek, BCD-M sp. z o.o., Infrakom sp. z o.o., Marek Cegielski i Ireneusz Całkosiński) zawarli 

z Domem Maklerskim WDM S.A. umowy o czasowym wyłączeniu zbywalności wszystkich posiadanych 

przez nich akcji serii A i B Emitenta (łącznie na dzień sporządzenia Dokumentu są to wszystkie akcje 

serii A oraz 2.150.000 akcji serii B Spółki, stanowiące łącznie ok. 62,50% udziału w KZ i ok. 70,61% 

udziału w głosach na WZ Emitenta). 

 

Na mocy wyżej opisanych umów lock-up akcjonariusze Spółki zobowiązali się, iż w okresie od dnia 

podpisania niniejszych umów do upływu 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań papierów 

wartościowych Spółki na rynku NewConnect nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą, ani w inny sposób nie 

przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części 

posiadanych przez nich akcji Spółki, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. 

 

Umowy lock-up wygasają przed wyżej wymienionym terminem, jeżeli Zarząd GPW podejmie uchwałę w 

sprawie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 
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5 Sprawozdania finansowe 
 

5.1 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zbadane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.2 Sprawozdanie finansowe prawnego poprzednika Emitenta, firmy 
Stem Cells Spin Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010 (od 01 stycznia 
2010 r. do 31 grudnia 2010 r.) 
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5.3 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego prawnego poprzednika Emitenta za okres od 01 
stycznia 2010 r. do 31  grudnia 2010 r. 
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5.4 Bilans Emitenta na dzień 31 marca 2011 r. i 30 czerwca 2011 r. 
oraz Rachunek Zysków i Strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 
31 marca 2011 r. (dane połączone dla prawnego poprzednika 
Emitenta spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. za okres 01.01-
08.02.2011 oraz dla Emitenta za okres 09.02-31.03.2011 r.) oraz 
za okres od 01 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

  

31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 

- AKTYWA 1 907 881,47 2 093 503,86 1 850 924,44 

A Aktywa trwałe 219 072,04 246 995,24 251 880,34 

I Wartości niematerialne i prawne 33 180,67 30 927,67 28 674,67 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 

2 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 33 180,67 30 927,67 28 674,67 

4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i 

prawnych 

0,00 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 81 601,77 78 567,94 75 534,14 

1 Środki trwałe 81 601,77 78 567,94 75 534,14 

a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. 

gruntu) 

0,00 0,00 0,00 

b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i 

wodnej 

62 613,85 61 008,62 59 403,40 

c urządzenia techniczne i maszyny 5 891,39 5 293,12 4 694,85 

d środki transportu 0,00 0,00 0,00 

e inne środki trwałe 13 096,53 12 266,20 11 435,89 

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1 Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

a w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

104 289,60 137 499,63 147 671,53 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 0,00 0,00 0,00 
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dochodowego 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 104 289,60 137 499,63 147 671,53 

B Aktywa obrotowe 1 688 809,43 1 846 508,62 1 599 044,10 

I Zapasy 90 903,46 139 348,07 222 518,10 

1 Materiały 18 285,66 21 652,14 139 662,52 

2 Półprodukty i produkty w toku 72 617,80 117 695,93 0,00 

3 Produkty gotowe 0,00 0,00 40 154,78 

4 Towary 0,00 0,00 42 700,80 

5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 70 824,01 24 903,71 185 385,26 

1 Należności od jednostek powiązanych 41 085,70 0,00 0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41 085,70 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 41 085,70 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b inne 0,00 0,00 0,00 

2 Należności od pozostałych jednostek 29 738,31 24 903,71 185 385,26 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 250,10 1 211,93 146 521,04 

- do 12 miesięcy 250,10 1 211,93 146 521,04 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i 

zdr. 

29 488,21 23 691,74 38 864,18 

c inne 0,00 0,04 0,04 

d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe 1 527 081,96 1 667 887,84 1 175 771,74 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 527 081,96 1 667 887,84 1 175 771,74 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach 1 466 857,30 1 466 857,30 980 190,60 

- udziały lub akcje 1 466 857,30 1 466 857,30 980 190,60 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60 224,66 201 030,54 195 581,14 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 60 224,66 201 030,54 195 581,14 

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

0,00 14 369,00 15 369,00 

- Aktywa razem 1 907 881,47 2 093 503,86 1 850 924,44 
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31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 

- PASYWA 1 907 881,47 2 093 503,86 1 850 924,44 

A Kapitał (fundusz) własny 952 190,90 835 905,71 873 755,14 
I Kapitał (fundusz) podstawowy 616 000,00 616 000,00 616 000,00 

II Należne wpłaty na kapitał podst. 
(wielkość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 179 934,75 179 934,75 336 190,90 

V Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 156 256,15 0,00 

VIII Zysk (strata) netto 156 256,15 -116 285,19 -78 435,76 

IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. 
(wielk. ujemna) 

0,00 0,00 0,00 

B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

955 690,57 1 257 598,15 977 169,30 

I Rezerwy na zobowiązania 730 000,05 730 000,05 0,00 

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 0,00 

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

0,00 0,00 0,00 

a długoterminowa 0,00 0,00 0,00 

b krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 

3 Pozostałe rezerwy 730 000,05 730 000,05 0,00 

a długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

b krótkoterminowe 730 000,05 730 000,05 0,00 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 

b z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0,00 

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 

d inne 0,00 0,00 0,00 

III Zobowiązania krótkoterminowe 225 690,52 527 598,10 977 169,30 

1 Wobec jednostek powiązanych 175 027,95 424 880,03 860 695,77 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

55 027,95 54 880,03 240 695,77 

- do 12 miesięcy 55 027,95 54 880,03 240 695,77 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b inne 120 000,00 370 000,00 620 000,00 

2 Wobec pozostalych jednostek 50 662,57 102 718,07 116 473,53 

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 

b z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0,00 

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 

d z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

33 215,90 53 745,64 65 222,99 

- do 12 miesięcy 33 215,90 53 745,64 65 222,99 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 
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f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych 
świadczeń 

11 402,77 17 375,26 27 835,30 

h z tytułu wynagrodzeń 4 189,70 31 044,41 23 414,44 

i inne 1 854,20 552,76 0,80 

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

a długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

b krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

- Pasywa razem 1 907 881,47 2 093 503,86 1 850 924,44 

 

 

 

Rachunek zysków i strat - wariant 
porównawczy [zł] 

01.01.2011-
31.03.2011 

01.04.2011-
30.06.2011 

01.01.2011-
30.06.2011 

A Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 

47 837,13 48 152,32 95 989,45 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 118 426,00 118 426,00 

II Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

0,00 0,00 0,00 

III Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,00 0,00 0,00 

IV w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

V Zmiana stanu produktu 47 837,13 -70 273,68 -22 436,55 

B Koszty działalności operacyjnej 166 167,96 257 955,30 424 123,26 

I Amortyzacja 5 286,83 5 286,80 10 573,63 

II Zużycie materiałów i energii 41 707,75 40 795,73 82 503,48 

III Usługi obce 54 043,46 105 216,86 159 260,32 

IV Podatki i opłaty 1 692,03 3 235,80 4 927,83 

V - w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 

VI Wynagrodzenia 56 809,63 87 452,43 144 262,06 

VII Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

6 628,26 14 235,96 20 864,22 

VIII Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 1 531,72 1 531,72 

IX Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

0,00 200,00 200,00 

C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B) -118 330,83 -209 802,98 -328 133,81 

D Pozostałe przychody operacyjne 1 494,40 53 088,98 54 583,38 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 

II Dotacje 0,00 750,00 750,00 

III Inne przychody operacyjne 1 494,40 52 338,98 53 833,38 

E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 50 000,00 50 000,00 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 

II Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0,00 0,00 0,00 

III Inne koszty operacyjne 0,00 50 000,00 50 000,00 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E) 

-116 836,43 -206 714,00 -323 550,43 
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G Przychody finansowe 551,24 731 230,13 731 781,37 

I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 

II w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

III Odsetki 551,24 1 230,08 1 781,32 

IV w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

V Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 

VI Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 730 000,05 730 000,05 

VII Inne 0,00 0,00 0,00 

H Koszty finansowe 0,00 486 666,70 486 666,70 

I Odsetki 0,00 0,00 0,00 

II w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

III Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 486 666,70 486 666,70 

V Inne 0,00 0,00 0,00 

I Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 

-116 285,19 37 849,43 -78 435,76 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - 
J.II) 

0,00 0,00 0,00 

I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 

II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) -116 285,19 37 849,43 -78 435,76 

L Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 

M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku 
(zwięk.straty) 

0,00 0,00 0,00 

N Zysk (strata) netto (K- L- M) -116 285,19 37 849,43 -78 435,76 
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6 Załączniki 
 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść 
podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian 
statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

6.2.1 Statut Emitenta na dzień Dokumentu 
 

STATUT 
STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1 

1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A.  
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

§2 
Siedzibą Spółki jest Wrocław. 
 

§3 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

§4 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, 

tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem 
zagranicznym.  

3. Obszar gospodarczy - Spółka działa w obszarze transferu wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych i technologii do gospodarki. Jej podstawowym celem jest sprzedaż  wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych i technologii do gospodarki lub na ich podstawie wytwarzanie 
produktów i świadczenie usług. 

4. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-
prawnych. 

5. Założycielami spółki są:  
1) Prof. Marek Bochnia, 
2) Dr Marek Cegielski sp. z o.o. we Wrocławiu w organizacji,  
3) Dr Wojciech Dziewiszek, 
4) Infrakom sp. z o.o. we Wrocławiu, 
5) Dr hab. Ireneusz Całkosiński 
6) BCD-M sp. z o.o. we Wrocławiu  

 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§5 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 
2) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 
3) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 
4) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 
5) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
6) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 
7) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
8) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 
9) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 
10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
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11) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 
12) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych 
13) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 
14) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, 
15) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 
16) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 
17) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 
18) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 
19) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 
20) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 
21) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
22) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna, 
23) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
24) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga 

odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub 
koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie 
większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę 
kapitału zakładowego. 

 
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 616.000,00 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się 

na 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) każda, w tym :  

a.   1700000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A, 
b.   4460000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B.  

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu. 

3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty. 
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono 

zastaw lub użytkowanie. 
5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda 

następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 
6. Akcje imienne mogą być zbyte wyłącznie po uzyskaniu zgody Spółki. Zgody na zbycie akcji imiennych w 

imieniu Spółki zgodnie z par. 18 ust. 9 pkt. 18 nn. Statutu udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.    

7. W wypadku zbywania akcji imiennych pierwszeństwo nabycia takich akcji przysługuje akcjonariuszom 
założycielom proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych (prawo pierwszeństwa nabycia).  

8. Akcjonariusz założyciel w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go o przysługującym mu 
prawie pierwszeństwa nabycia (powiadomienie na piśmie o umowie sprzedaży), może skorzystać z 
przysługującego mu prawa w drodze pisemnego oświadczenia.  

9. W przypadku wykonania prawa pierwszeństwa nabycia tylko przez niektórych akcjonariuszy 
założycieli, akcje imienne, co do których nie wykonano prawa pierwszeństwa nabycia, winny zostać 
zaoferowane do nabycia (proporcjonalnie do aktualnie posiadanych akcji imiennych) tym 
akcjonariuszom założycielom, którzy już wykonali prawo pierwszeństwa nabycia. Powyższa procedura 
znajduje zastosowanie aż do chwili, w której żaden z założycieli nie wykona przysługującego mu prawa 
pierwszeństwa nabycia. 

10. Cena nabycia w wykonaniu prawa pierwszeństwa nie może być wyższa niż kwota stanowiąca  wartość 
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy  

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia, 
zawiadomienia o treści umowy sprzedaży, jak również skutków naruszenia praw i obowiązków 
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związanych z prawem pierwszeństwa nabycia stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego 
dotyczące prawa pierwokupu. 

12. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz osoby spoza grona akcjonariuszy 
założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 nn. Statutu, akcje te tracą uprzywilejowanie i stają się akcjami 
zwykłymi na okaziciela, chyba że zbycie następuje na rzecz spółki kapitałowej, w której dany 
akcjonariusz założyciel posiada co najmniej 50 procent kapitału zakładowego (spółka zależna 
akcjonariusza założyciela). W takim przypadku uprzywilejowanie akcji imiennych wygasa, gdy dany 
akcjonariusz założyciel lub jego spadkobiercy przestaną posiadać co najmniej 50 procent kapitału 
zakładowego.  

 
§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia 
wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. 
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje 

Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi 
w formie pisemnej.  

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela skutkuje utratą uprzywilejowania.  
 

§8 
Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na 
podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub 
obligacje z prawem pierwszeństwa. 
 

§9 
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem ust. następnego. 
2. W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przymusowym wykupie akcji imiennych 

serii A na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych lub ogłoszenia przez akcjonariusza lub 
akcjonariuszy większościowych za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żądania sprzedaży akcji imiennych serii A w ramach 
przymusowego wykupu na podstawie odrębnych przepisów, akcje imienne serii A objęte tą uchwałą lub 
tym ogłoszeniem ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie (umorzenie 
wskutek ziszczenia się zdarzeń określonych w Statucie). Poza przypadkami ziszczenia się tych zdarzeń 
umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w 
szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom 
z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji imiennych 
serii A bez podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzednim, 
następuje za wynagrodzeniem równym ich cenie ustalonej na podstawie przepisów Kodeksu spółek 
handlowych o ustalaniu ceny przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.  

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym wykupienie akcji akcjonariuszy mniejszościowych 
przez akcjonariuszy większościowych w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych może być 
skutecznie podjęta pod warunkiem, że za jej przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu. 

 
§10 

1. W zyskach i stratach Spółki akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji.  
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wynikającym z rocznego bilansu.  
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia decyduje o przeznaczeniu zysku i o tym jaką część zysku przeznaczyć do 
podziału między akcjonariuszy oraz określa sposób przeznaczenia zysku, zasady i terminy jego 
podziału. Zysk netto może być wyłączony z podziału w całości i pozostawiony w Spółce.  

4. Zarząd Spółki przed terminem corocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia składa wniosek 
dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty wraz z oceną Rady Nadzorczej.  

5. Na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę, 
na warunkach i zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 
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IV. ORGANY SPÓŁKI 
§11 

Organami Spółki są: 
1. Zarząd, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie.  
 

A. ZARZĄD 
§12 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych 
i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przy czym w przypadku Zarządu: 

a. jednoosobowego - Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje  BCD-M sp. z o.o. , tak długo jak  
posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,  

b. dwuosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje  BCD-M sp. z o.o. , 
tak długo jak  posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,  

c. trzyosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje  BCD-M sp. z o.o. , 
tak długo jak  posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, a trzeciego członka Zarządu – Rada 
Nadzorcza. 

2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 
Zarządu. 

4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie 
dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na  
adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 
 

§13 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych.  
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki,  nie zastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 
kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  

 
§ 14 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden 
Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub 
członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.  

2. Zarząd zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki umowy o udzielanie na rzecz podmiotów trzecich prawa 
do korzystania z praw własności intelektualnej spółki (w tym zgłoszeń do rejestracji wynalazków, 
patentów oraz know-how Spółki) na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. 
Jeżeli zawarcie lub rozwiązanie takiej umowy wymaga według Statutu dodatkowo zgody innego organu 
Spółki, Zarząd zobowiązany jest uzyskać tego typu zgodę przed dokonaniem czynności.    

3. Uchwały Zarządu podejmuje się większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzygające 
znaczenie ma głos Prezesa Zarządu. 

 
§15 

1. Rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego kwotę  
250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w 
formie uchwały.  

2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym 
samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. 

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 
organu.  

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały 
na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.  

5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a 
zatwierdza Rada Nadzorcza.  
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6. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych czynności Spółki.  

7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych Członków 
Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

 
 

B. RADA NADZORCZA 
§16 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na 
wspólną pięcioletnią kadencję. 

2. Tak długo jak akcjonariusz BCD-M sp. z o.o. posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, 
powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, 
gdy BCD-M sp. z o.o. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.  

3. Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED I S.A. posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, 
powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, 
gdy BIO-MED I S.A. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.  

4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 1 i §16 
ust. 1-4 powyżej (powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że 
wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się 
odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 15 ust. 2 lub 
3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady 
Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub BIO-MED I S.A., stosownie do posiadanych przez nich 
uprawnień osobistych. 

6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  
7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub BIO-MED I S.A. do powoływania i 

odwoływania członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2 - 3 nn. Statutu, uprawnienie 
to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia. 

8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji  Rady Nadzorczej wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

 
§17 

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. W przypadku równości głosów odpowiednio Przewodniczącego lub jego Zastępcę wyznacza 
BCD-M sp. z o.o. Paragraf 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jago nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny 
członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje 
posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. 

 
§18 

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany 

porządek obrad. 
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. 
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3, wnioskodawca może je 

zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, 

a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia pkt.1-5 nie stoją na przeszkodzie 
odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za 
wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania 
swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (pkt. 9 ust. 6 i 7), które to 
uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza 
posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
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Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę 
Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.  

8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działania. 

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
2) określanie liczby członków zarządu,  
3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 

których mowa w pkt 1) i 2), 
5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków 

Zarządu, 
7) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu 

powołanych przez Radę Nadzorczą, 
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 
10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 
11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub 

udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu 
miesiąca kalendarzowego kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy), 

12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,  
13) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o 

wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 250.000,00 zł 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytów, 
udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do 
ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych.  

14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy), 
15) wyrażanie zgody na zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie wyłączności albo 

zastawianie lub obciążanie jakichkolwiek wartości niematerialnych i prawnych Spółki innych 
niż prawa własności intelektualnej Spółki (w tym prawa ze zgłoszeń do rejestracji wynalazków, 
patentów oraz know-how Spółki) oraz innych aktywów Spółki o wartości przewyższającej 
jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5% kapitału zakładowego,  

16) reprezentowanie Spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu,  przy czym Rada 
Nadzorcza w takim przypadku może działać przez swojego Przewodniczącego lub wskazanego 
w Uchwale Rady Nadzorczej członka,  

17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, 
18) wyrażanie zgody w imieniu Spółki na zbycie akcji imiennych, 
19) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. 
10. Rada Nadzorcza w formie uchwały określa zasady gospodarki prawami  własności intelektualnej 

Spółki, w tym w zakresie trybu i warunków udzielania przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich 
prawa do korzystania z praw ze zgłoszeń do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-how 
Spółki na zasadzie wyłączności lub na zasadzie niewyłącznej.  

 
§19 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady 
Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności, do 
wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.  
 

§20 
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według 

zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani 

do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, 
którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym 
mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.  
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C. WALNE ZGROMADZENIE 
§21 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 
Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) 
kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej 
lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno 
nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo 
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki. 

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego 
Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.  

 
§22 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 
chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna 
dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w 
Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego 
Walnego Zgromadzenia. 

 
§23 

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w miejscowości 
będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.  
 

§24 
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne 
warunki quorum.  

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. 

3. Większości trzech czwartych głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu wymagają uchwały w 
sprawach:  

1) rozwiązania spółki,  
2) zmian umowy spółki, w tym podwyższenia bądź obniżenia kapitału zakładowego, 
3) wyrażanie zgody na zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie wyłączności praw własności 

intelektualnej Spółki, w tym praw ze zgłoszenia do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-
how Spółki, 

4) wyrażenia  zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know-how, praw ze 
zgłoszenia wynalazków do rejestracji i in.) samodzielnie lub jako składnika przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej części albo na oddanie tych praw osobie trzeciej do korzystania na zasadzie 
wyłączności.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 3  mogą  być skutecznie podjęte pod 
warunkiem, że za ich przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 
§25 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 
członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 
sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. 
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2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym 
głosowaniu.  

 
§26 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 
czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 
Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.  

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 
 

§27 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,  
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 
5) zmiana statutu Spółki, 
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,  
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, 

10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, 

11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  
14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. 
15) wyrażanie zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know-how, praw ze 

zgłoszenia wynalazków do rejestracji i in.) samodzielnie lub jako składnika przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej części albo oddanie tych praw osobie trzeciej do korzystania na zasadzie 
wyłączności.  

 
§28 

1. Akcje są dziedziczne i przechodzą na spadkobierców.  
2. Każdy akcjonariusz może uregulować kwestię dziedziczenia swoich akcji w drodze rozporządzenia na 

wypadek śmierci. 
3. W drodze rozporządzenia na wypadek śmierci akcjonariusz może wskazać pełnomocnika 

umocowanego do łącznego wykonywania praw z jego akcji imiennych.  
4. Pełnomocnictwo do wykonywania praw z akcji imiennych udzielone przez akcjonariusza na wypadek 

śmierci wygasa z chwilą: 
1) w razie gdy spadek został przyjęty przez jednego spadkobiercę – w chwilą wylegitymowania się 

wobec Spółki prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem 
notarialnym poświadczenia dziedziczenia, 

2) w razie gdy spadek został przyjęty przez kilku spadkobierców – z chwilą wyznaczenia przez nich 
przedstawiciela do łącznego wykonywania przysługujących im praw albo dokonania działu 
spadku i przystąpienia do spółki. 

5. Spadkobiercy akcji imiennych wylegitymują się wobec Spółki prawomocnym postanowieniem o 
stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia niezwłocznie po 
przyjęciu spadku.  

6. W przypadku braku pełnomocnika powołanego przez zmarłego akcjonariusza, prawa spadkobierców 
akcji imiennych w trybie przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności wykonuje wybrany przez nich 
przedstawiciel. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od przyjęcia spadku spadkobiercy nie wyznaczą 
swojego przedstawiciela albo nie podzielą spadku i nie przystąpią do spółki, przedstawiciela 
spadkobierców do łącznego wykonywania ich praw z akcji imiennych wyznacza Walne Zgromadzenie. 
Przedstawiciel wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników traci umocowanie z chwilą dokonania 
przez spadkobierców działu spadku i przystąpienia do spółki 
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§29 
1. Akcje akcjonariuszy założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki oraz będących ich 

następcami prawnymi spółek zależnych, o których mowa w §6 ust. 12 Statutu Spółki korzystają z prawa 
pierwszeństwa przy podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
toku likwidacji Spółki w granicach sum wpłaconych na każdą z nich.  

2. W razie likwidacji Spółki akcjonariuszom założycielom, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki 
przysługuje wyłączne uprawnienie osobiste do otrzymania praw własności intelektualnej Spółki 
(patentów, know-how, praw ze zgłoszenia wynalazków i in.), których wartość zostanie zaliczona na 
poczet przysługującego każdemu z tych akcjonariuszy świadczenia pieniężnego z tytułu likwidacji.  

3. Likwidatorami są członkowie zarządu.  
 

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 
§30 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy po 

powstaniu spółki akcyjnej może zostać połączony z kolejnym rokiem obrotowym lub zakończyć się 
31.12.2010 r. 

 
§31 

Spółka tworzy następujące kapitały: 
1) kapitał zakładowy,  
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy,  
4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia 

 
§32 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.  
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:  

1) kapitał zapasowy, 
2) dywidendę, 
3) kapitał rezerwowy,  
4) fundusze celowe Spółki. 

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§33 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
spółek handlowych.  

 

 

 

6.2.2 Treści uchwał WZ Spółki w sprawie zmiany statutu Spółki 

niezarejestrowane przez sąd 
 

 Uchwała nr 1 NWZ Spółki z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie emisji akcji serii C 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 marca 2011 r. przyjęło uchwałę nr 1 będącą 

podstawą prawną emisji akcji serii C. Przedmiotowa uchwała zawiera postanowienia zmiany Statutu 

Spółki w zakresie §6 ust. 1, dotyczącego kapitału zakładowego Emitenta. 

Pełna treść uchwały została przedstawiona w pkt 3.2.2 niniejszego Dokumentu. 

 

 Uchwała NWZ Spółki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Spółki 

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 12/06/2011 w 

sprawie zmiany statutu Spółki.  

 



 SStteemm  CCeellllss  SSppiinn  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 

 

DDookkuummeenntt  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy      114400  ||  SS tt rr oo nn aa   

UCHWAŁA NR 12/06/2011  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Zmiany w statucie 

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:  

 

a) § 6 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 

Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami na okaziciela. Każda następna 

emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.” 

 

b) § 7 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany 

dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia 

się Zarządowi w formie pisemnej.” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd 

Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w 

formie pisemnej.” 

 

c) W § 7 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

 

„5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.” 

 

d) W § 12 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

 

„5. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. do powoływania i odwoływania 

członków Zarządu wskazanych w ust. 1, członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” 

 

e) §16 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„ 3. Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED I S.A. posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, 

powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, 

gdy BIO-MED I S.A. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.” 

 
otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„ 3. Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED INVESTORS S.A. (KRS 0000351150) posiada co najmniej 

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków 
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Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BIO-MED INVESTORS S.A. (KRS 000351150) przestanie 

posiadać co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.” 

 

 

f) §16 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 1 

i §16 ust. 1-4 powyżej (powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy 

założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej 

akcji.” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 1 

i § 16 ust. 2 i 3 powyżej (powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy 

założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej 

akcji.” 

 

g) §16 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:  

 

„5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 15 

ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka 

Rady Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub BIO-MED I S.A., stosownie do posiadanych przez 

nich uprawnień osobistych.” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 

ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka 

Rady Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub BIO-MED INVESTORS S.A. (KRS 0000351150), 

stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.” 

 

h) §16 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„ 7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub BIO-MED I S.A. do powoływania i 

odwoływania członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2 - 3 Statutu, uprawnienie to 

przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia.” 

 
otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„ 7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub BIO-MED INVESTORS  S.A. (KRS 

0000351150) do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 

ust. 2 - 3 Statutu, uprawnienie to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia.” 

 
 

i) §23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

 §23 

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w 

miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.” 
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otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

 §23 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” 

 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Stem Cells Spin S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stem 

Cells Spin S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem złożenia przez BIO-MED I S.A. oświadczenia wyrażającego 

zgodę na pozbawienie jej praw przyznanych osobiście do powoływania dwóch członków Rady 

Nadzorczej Spółki Stem Cells Spin S.A., wynikających z paragrafu 16 ustęp 3 Statutu Spółki w 

dotychczasowym brzmieniu. 
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 
Tabela 14 - Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 1.700.000 akcji imiennych serii A Spółki uprzywilejowanych co do dwóch głosów 

na WZ Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii B 4.460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda 

Akcje serii C 476.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda 

PDA serii C 476.500 praw do akcji serii C Spółki 

Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki 

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

Autoryzowany 

Doradca 

WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

Dokument Niniejszy Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji 

serii B i C oraz PDA serii C spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez 

spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Spółka Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

FUTURIS S.A. FUTUIRIS Spółka Akcyjna (dawniej: Bio Inventions S.A.) z siedzibą we Wrocławiu. 

Spółka publiczna notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect, której podmiotem dominującym w okresie 2010 r. oraz jednym z 

założycieli był Emitent.  

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Homogenat 

Komórkowy 

Półprodukt powstający w wyniku homogenizacji lizatu (namnożonych komórek 

macierzystych), w wyniku czego następuje rozbicie komórek i uwolnienie 

czynników aktywnych w nich zawartych. 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

Kodeks Spółek 

Handlowych, KSH, 

k.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 

1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Komórka 

macierzysta 

Komórka macierzysta to komórka posiadająca zdolność do samoodnawiania oraz 

różnicowania w komórki potomne (inne rodzaje komórek, pełniące określone 

funkcje w organizmie). 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KZ  Kapitał zakładowy 

Lek biologiczny Lek, którego substancja czynna jest wytwarzana przez organizm żywy lub 

pochodzi z organizmu żywego 

Lek oryginalny Lek innowacyjny, wynaleziony przez firmę jako pierwszy i wprowadzony do 

stosowania w lecznictwie na podstawie pełnej dokumentacji badań chemicznych, 

biologicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych, toksykologicznych i 

klinicznych 
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Lizat Półprodukt powstający w wyniku namnożenia komórek macierzystych i ich 

izolacji od supernatantu (płynu pohodowlanego, w którym namnażane były 

komórki macierzyste). 

NWZ Nadzwyczajne walne zgromadzenie 

Ordynacja 

podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2005 roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA Prawo do akcji, zbywalne prawo majątkowe będące papierem wartościowym 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

RN, Rada 

Nadzorcza 

Rada nadzorcza Stem Cells Spin S.A. 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. 

(z późn. zm.) 

Spółka, Emitent Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Stem Cells Spin sp. 

z o.o. 

Prawny poprzednik Emitenta, który na mocy aktu przekształcenia podjętego w 

dniu 15 listopada 2010 r., z dniem rejestracji Spółki w KRS (tj. 9 lutego 2011 r.) 

uległ przekształceniu w Emitenta 

Statut Statut Stem Cells Spin S.A. 

Substancja czynna Substancja odpowiedzialna w leku za jego działanie lecznicze 

Supernatant Płyn pohodowlany, w którym namnażane były komórki macierzyste. Zawiera 

śladowe ilości substancji aktywnych pochodzących z komórek macierzystych. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity 

tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.) 

Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów, 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2007 r., Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307, z późn. zmianami) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o Podatku 

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 
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od spadków i 

darowizn 

roku, Nr 93, poz. 768 z późn. zmianami) 

Ustawa o 

Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 

roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zmianami) 

Ustawa o 

swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 

roku, Nr 220, poz. 1447 z późn. zmianami) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne zgromadzenie 

Zarząd,  

Zarząd Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Zarząd Giełdy, 

Zarząd GPW 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym 

od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 

złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 


