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DOKUMENT INFORMACYJNY
READ-GENE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla
spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone
właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzona przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.

AUTORYZOWANY DORADCA:
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z siedzibą w Szczecinie, ul. 5-go Lipca 15
www.zarzecki.pl
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Tabela 1: Dane o Emitencie
Dane o Emitencie
Firma:
Siedziba:
Adres (biuro):
Adres (siedziba):
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

Read-Gene S.A.
Szczecin
ul. Panieńska 1/2, 70-535 Szczecin
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin
(091) 433 52 46
(091) 433 52 46
office@read-gene.com
www.read-gene.com

Tabela 2: Dane o Autoryzowanym Doradcy
Dane o Autoryzowanym Doradcy
Firma:

Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki

Siedziba:

Szczecin

Adres:

ul. 5-go Lipca 15, 70-373 Szczecin

Telefon:

(091) 485 93 80

Faks:

(091) 485 93 88

Adres poczty elektronicznej:

biuro@zarzecki.pl

Adres strony internetowej:

www.zarzecki.pl

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się 1 493 713 sztuk akcji na okaziciela serii
E o wartości nominalnej 0,05 zł każda.
Tabela 3: Kapitał zakładowy Emitenta*

Seria

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Seria A

9 500 000

80,58%

19 000 000

86,03%

Seria B

500 000

4,24%

1 000 000

4,53%

Seria C

222 222

1,88%

444 444

2,01%

Seria D

74 075

0,63%

148 150

0,67%

Seria E

1 493 713

12,67%

1 493 713

6,76%

Razem

11 790 010

100,00%

22 086 307

100,00%

* Akcje imienne serii A, B, C i D są uprzywilejowane co do głosu, na jedną akcje przypadają
dwa głosy na WZA.
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Niniejszy Dokument Informacyjny traci ważność z chwilą rozpoczęcia obrotu instrumentami
finansowymi Emitenta, dla których został sporządzony. Termin ważności Dokumentu
Informacyjnego jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Tryb i sposób w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym
w terminie jego ważności będą podawane do publicznej wiadomości.
Zmiany w danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności,
będą publikowane na stronach internetowych:
1. Emitenta – READ-GENE S.A. – www.read-gene.com;
2. Autoryzowanego Doradcy – Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki – www.zarzecki.pl;
3. Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – www.newconnect.pl.
Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany
dla publikacji Dokumentu Informacyjnego.
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1. CZYNNIKI RYZYKA
1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Emitenta
Ryzyko związane z tworzącym się rynkiem usług oferowanych przez READ-GENE S.A.
Rynek

tzw.

„medycyny

spersonalizowanej”

(opartej

na

rozwiązaniach

medycznych

dopasowanych do kodu genetycznego) znajduje się w fazie powstawania. Prawdopodobnie jego
ostateczny rozmiar ogranicza tylko wielkość populacji ludzkiej – jednak w najbliższym czasie będą go
kształtować w większości produkty i usługi skierowane do zamożnych i świadomych odkryć
nowoczesnej medycyny klientów. Ponadto, należy liczyć się z tym, że nie każdy potencjalny klient
będzie chciał posiadać wiedzę o tym, że jest w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na dany rodzaj
nowotworu bądź inną chorobę, w szczególności gdy w danej chwili brakuje jeszcze skutecznych
schematów terapeutycznych. Obecnie, w odniesieniu do rynku na jakim funkcjonuje READ-GENE,
istnieje wciąż wiele niewiadomych co powoduje, że jego szczegółowa ocena oraz oszacowanie
wartości jest znacznie utrudnione.
Ryzyko związane z procesem badawczym
Dalszy rozwój READ-GENE w dużej mierze uzależniony jest od rozwijania posiadanych
technologii (testy genetyczne, innowacyjne schematy terapii czy realizacja projektów z zakresu
chemoprewencji) 1 . Wynik procesu badawczego nie jest liniowo zależny od poświęconych nakładów
pieniężnych, wiedzy i czasu. Zdarza się, że sukces pojawia się niespodziewanie albo wcale – projekt
trafia w ślepy zaułek. Pomimo dotychczasowej wysokiej dynamiki tworzenia nowych wartości
intelektualnych przez Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych (które jest i będzie
dostarczycielem znacznej części technologii dla READ-GENE) istnieje ryzyko, że w przyszłości rozwój
nowej technologii może ulec znacznemu spowolnieniu.
Ryzyko związane z ochroną wartości intelektualnych
Wartości intelektualne komercjalizowane przez Emitenta muszą być prawnie chronione.
Komercjalizacja technologii poza Polską wiąże się z koniecznością prawnego zabezpieczania wartości
intelektualnych w wielu krajach. Działania związane z ochroną prawną wartości intelektualnych muszą
być realizowane sprawnie i skutecznie. W przeciwnym wypadku należy oczekiwać, że niedopatrzenia
w tej dziedzinie będą skutkować natychmiastową i bezwzględną reakcją rynku (próba kopiowania
produktów i rozwiązań). Należy też wspomnieć o potencjalnym ryzyku kopiowania produktów,
procedur i usług pomimo działań związanych z zabezpieczeniem wartości intelektualnych w krajach, w
których ochrona patentowa jest słabo rozwinięta i mało skuteczna.

Ryzyko związane z umową licencyjną
1

Szczegółowe informacje nt. obszarów biznesowych w jakich funkcjonuje Emitent opisane zostały w rozdziale
4.12. niniejszego dokumentu.
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Wartości intelektualne (technologia), które komercjalizuje Emitent w większości zostały
stworzone przez naukowców z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy
Pomorskiej Akademii Medycznej, którzy są równocześnie udziałowcami Spółki będącej głównym
akcjonariuszem Emitenta (Gen-Pat-Med Sp. z o.o.). Praca badawcza, którą wykonuje MCND, wchodzi
w skład technologii, do której prawa majątkowe posiada Pomorska Akademia Medyczna – natomiast
Emitent posiada umowę licencyjną gwarantującą wyłączność na komercjalizację tej technologii poza
Polską. Interes Emitenta jest zabezpieczony podwójnie: a) autorami technologii są udziałowcy GenPat-Med Sp. z o.o. (główny akcjonariusz READ-GENE S.A.), b) zgodnie z umową licencyjną w
przypadku jej rozwiązania bądź utrudniania jej realizacji przez PAM, cała technologia oraz kwota
określona karą umowną trafia do Emitenta. Należy podkreślić, że do tej pory współpraca pomiędzy
stronami umowy przebiegała bez zarzutu i nie istnieją podstawy żeby przypuszczać, że sytuacja ta
miałaby ulec zmianie. Mimo wszystko, należy zakładać istnienie ryzyka wystąpienia w przyszłości
zakłóceń w realizacji umowy licencyjnej z przyczyn nie leżących po stronie Emitenta, co może
negatywnie wpłynąć na jego działalność.
Ryzyko utraty kluczowych osób
Istotnym ryzykiem dla Spółki jest rezygnacja bądź niezdolność do pracy któregoś z członków
zespołu naukowego MCND, która skutkować może spowolnieniem badań i rozwoju technologii.
Kluczowe osoby, które w największym stopniu kreują wartość MCND (a przez to i READ-GENE) są
kapitałem ludzkim, którego szybkie zastąpienie jest bardzo trudne.
Ryzyko związane z pozycjonowaniem produktów i usług Emitenta
Tak jak wspomniano wcześniej, koncepcja „medycy spersonalizowanej” jest wciąż bardzo
młoda, wiele osób jest nieświadomych dokonań nauki i możliwości jakie ona daje. Produkty i usługi
jakie oferuje i oferować będzie w przyszłości Emitent w samej swojej istocie zwracają na siebie dużą
uwagę potencjalnych odbiorców (problem nowotworów złośliwych jest jedną z największych „plag”
współczesnego społeczeństwa). Nie zmienia to jednak faktu, że konieczne będzie poniesienie
znaczących nakładów na reklamę, promocję (w tym głównie na reklamę) oraz w pewnym stopniu na
stworzenie rynku dla części produktów i usług Emitenta. Spółka operować będzie na bardzo rozległym
rynku, jednocześnie posiadając relatywnie mały budżet na cele promocyjne. Tym bardziej istotne
będzie efektywne pozycjonowanie Spółki i jej produktów / usług na rynku.
Ryzyko związane z konkurencją rynkową
Część oferty Emitenta dotycząca badań klinicznych na pacjentach o zidentyfikowanym profilu
genetycznym czy powstająca oferta suplementów diety (tak zwana chemoprewencja) jest unikatowa i
obecnie trudno mówić o bezpośredniej konkurencji w tych obszarach. W innych obszarach
działalności Emitenta, takich jak wykonywanie testów genetycznych (w tym miejscu należy zwrócić
uwagę, że testy oferowane przez Emitenta również są unikatowe i opatentowane, co w zasadniczy
sposób zwiększa szanse Spółki na skuteczną komercjalizację produktów z tej grupy) istnieją firmy
konkurencyjne, które skutecznie działają na tym rynku, i są to między innymi: Myriad Genetics, DNA
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Direct, Genzyme Genetics, 23andme.com, decodeME.com. Są to spółki działające głównie na rynku
USA, posiadające znacznie większe zaplecze kapitałowe od Emitenta przez co mają większe
możliwości realizacji działań marketingowych. Rywalizacja na globalnym rynku usług rozwijających się
tak dynamicznie wymaga skutecznych działań biznesowych, dlatego aby zwiększyć swoją siłę
rynkową READ-GENE podejmuje współpracę z silnymi partnerami – Emitent posiada umowy
strategicznej współpracy z takimi Spółkami jak KCR S.A., Selvita Life Solutions Sp. z o.o. czy
ADAMED Sp. z o.o.
Ryzyko związane ze strukturą biznesową
Zaplecze naukowe READ-GENE obecnie znacznie przerasta strukturę biznesową Spółki.
Należy pamiętać, że komercyjne działania READ-GENE zostały rozpoczęte stosunkowo niedawno.
Budowana przez wiele lat technologia, wiedza i doświadczenie badawcze pracowników naukowych
nie gwarantują sukcesu biznesowego. Od początku istnienia READ-GENE, twórcy Spółki z dużą
starannością dbali o szczegóły formalne, prawne i organizacyjne dostrzegając ogromne możliwości,
ale też zagrożenia (począwszy od samej formy prawnej Spółki a skończywszy na udanej konstrukcji
umowy licencyjnej z Pomorską Akademią Medyczną). Pomimo tych działań, ostateczny model
biznesowy i struktura niezbędna do prowadzenia skutecznej działalności operacyjnej i wzrostu
Emitenta dopiero się konstytuuje.
Ryzyko związane z czynnikami makroekonomicznymi
Działalność Emitenta jest jak każda działalność gospodarcza w pewien sposób skorelowana z
ogólną sytuacją gospodarczą (zarówno w kraju jak i na świecie). Biorąc pod uwagę charakter oraz
innowacyjność produktów i usług, które związane są z najważniejszą sferą życia ludzkiego – ze
zdrowiem – jest mało prawdopodobne aby w najbliższych latach działalność Emitenta była istotnie
zagrożona ze względu na zmianę sytuacji makroekonomicznej.
Ryzyko związane z wahaniem kursów walut
Strona przychodowa Spółki opierać się będzie przede wszystkim na walucie obcej (głównie
USD i EUR), natomiast strona kosztowa budżetowana będzie w zdecydowanej większości w PLN.
Powoduje to sytuację, w której istnieje prawdopodobieństwo negatywnego wpływu wahań kursowych
na rentowność działalności Emitenta. Ryzyko kursowe dotyczy przede wszystkim jednego obszaru
biznesowego – badań klinicznych, których realizacja oparta jest na kontraktach (o znaczących
kwotach i kilkumiesięcznych cyklach realizacji) zawieranych z firmami farmaceutycznymi bądź CRO 2 .

Ryzyko roszczeń odszkodowawczych
Działalność w sektorze biotechnologii i usług medycznych związana jest z ryzykiem roszczeń
odszkodowawczych pacjentów wynikających z błędów przy realizacji usługi. Ponadto, w związku z

2

CRO – Clinical Research Organisation - firmy zajmujące się organizowaniem i monitoringiem prób klinicznych
na rzecz firm farmaceutycznych.
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prowadzoną przez siebie działalnością Emitent będzie utrzymywał rejestry z danymi dotyczącymi
predyspozycji genetycznych oraz innymi informacjami dotyczącymi zdrowia swoich pacjentów. Są to
dane poufne, których wypłyniecie z winy Spółki może wyrządzić szkodę osobom, których dotyczą, co
wiąże się z ryzykiem roszczeń odszkodowawczych dla Emitenta. Ze względu na unikalność i
innowacyjność produktów oraz usług oferowanych przez Emitenta, dla zminimalizowania ryzyka
związanego z potencjalnymi roszczeniami, Emitent zastosował zindywidualizowane rozwiązanie
ubezpieczeniowe.
Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w zakresie badań klinicznych
Badania kliniczne to obecnie najlepiej rozpoznany obszar biznesowy Emitenta a przewaga
konkurencyjna związana z posiadaniem innowacyjnej oferty badań na pacjentach o zidentyfikowanym
profilu genetycznym pozwala wysoko oceniać szanse READ-GENE na zdobycie silnej pozycji na
rynku wykonawców tego typu usług. Kluczowym czynnikiem sukcesu w tej dziedzinie jest skuteczna
promocja i prezentacja posiadanej przez Spółkę technologii i wiedzy. Z wykonywaniem badań
klinicznych wiążą się jednak pewne specyficzne czynniki ryzyka:
a) Dopóki Emitent nie zrealizuje inwestycji związanej z budową własnego ośrodka, badania kliniczne
wykonywane będą za pośrednictwem zaplecza szpitali publicznych. Taka sytuacja nie tylko
zmniejsza marże Emitenta, ale także uzależnia zdolność do wykonania usługi od czynników
zewnętrznych (w przypadku dużej liczby zleceń Emitent może mieć problemy z ich obsługą z
przyczyn niezależnych od siebie).
b) Często przy realizacji zleceń na badania kliniczne istotny jest czas w jakim możliwe jest
„dostarczenie” pacjenta do programu. Przed przystąpieniem do realizacji programu badanie musi
zostać zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. W Polsce procedura ta jest
długa i skomplikowana, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do utraty potencjalnych
zleceń przez Emitenta. Problem nieefektywnej procedury w CEBK jest coraz częściej podnoszony
publicznie jako główny czynnik ograniczający rozwój polskiego rynku badań klinicznych stąd
można mieć nadzieję, że zostanie on w końcu rozwiązany.
Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży testów genetycznych
Ten obszar biznesowy Emitenta związany jest przede wszystkim z ryzykiem konkurencji.
Rynek testów genetycznych wskazujących ryzyka onkologiczne jest stosunkowo nowy. Oferujący
testy to spółki, za którymi stoi jednak duży kapitał i często wieloletnie doświadczenie biznesowe. Mimo
już istniejącej konkurencji i dużego tempa rozwoju ofert testów, należy zwrócić uwagę, że oferta
Emitenta jest unikalna i chroniona prawnie (testy oferowane przez Spółkę dedykowane są głównie dla
ludności o pochodzeniu słowiańskim).
Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w zakresie komercjalizacji preparatów
chemoprewencyjnych, w tym SEL-BRCA1®
Podstawowym ryzykiem związanym z suplementem diety SEL-BRCA1® jest nieuzyskanie
przez Emitenta statystycznie istotnego wyniku badania na próbie reprezentatywnej, co umożliwiłoby
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rozpoczęcie procesu komercjalizacji produktu. Próba zostanie ostatecznie odkodowana w I kwartale
2009r. Należy zaznaczyć, że oczekiwania względem wyniku są optymistyczne (przede wszystkim ze
względu na pozytywne wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych na próbie ~260 pacjentek)
jednak istnieje ryzyko nie osiągnięcia statystycznej istotności w badaniu, co wykluczy SEL-BRCA1® z
oferty Emitenta.
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania klinicznego nad SEL-BRCA1® Emitent
rozpocznie komercjalizację preparatu poza granicami Polski. Będzie to proces wymagający
zbudowania sieci promocji i dystrybucji. Dodatkowo, rozpoczęcie sprzedaży będzie uwarunkowane
spełnieniem odpowiednich warunków formalno – prawnych (związanych na przykład z prawem
farmaceutycznym w danym kraju).
Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w zakresie repozycjonowania leków
Specyficzne ryzyka przypisane do tego obszaru biznesowego są trudne do zidentyfikowania,
ponieważ podejście do repozycjonowania leków 3 na podgrupach genetycznie zidentyfikowanych nie
jest szeroko stosowane. Możliwe są także różne modele biznesowe zakładające wykonywanie badań
na własną rękę, na zlecenie czy w ramach umów partnerskich z firmami farmaceutycznymi na
zasadach partnerskich (dzieląc ryzyko i ewentualne zyski w przypadku odnalezienia pozytywnych
korelacji w badaniach na podgrupach). Trudno jest oszacować kiedy i w przypadku jakich specyfików
uda się trafić na zależności (na przykład takie jak te występujące przy Cis-platynie). 4
Ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności
Perspektywiczna wartość Spółki READ-GENE związana jest w dużym stopniu z potencjałem
nowych odkryć i projektów, obecnie jeszcze nieznanych. Z tego względu należy oczekiwać, że nowe
odkrycia i projekty biznesowe z nich wynikające będą zawierać, oprócz potencjału do generowania
dochodu, również nowe, niezidentyfikowane obecnie obszary ryzyka.

1.2. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym
Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności rynku.
Emitent nie wprowadzał do tej pory do obrotu żadnych swoich instrumentów finansowych na
krajowych i zagranicznych rynkach regulowanych jak również do Alternatywnego Systemu Obrotu
(ASO). Z tego względu nie ma pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem
aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do ASO.
Na zachowania inwestorów, w konsekwencji na cenę akcji i praw do akcji, mają wpływ
różnorakie czynniki, również takie, które nie są bezpośrednio związane z sytuacją finansową
3

Ponowne badanie kliniczne leku w celu określenia jego skuteczności w nowym zastosowaniu bądź dla innego
niż pierwotnie grupy docelowej. W tym przypadku nową grupą docelową są pacjenci o określonych
predyspozycjach genetycznych.
4
T. Byrski, T. Huzarski, R. Dent, J. Gronwald, C. Cybulski, J. Lubiński, S. Narod, - „Response to Neoadjuvant
Therapy with Cisplatin in BRCA1-Positive Breast Cancer Patients”, Breast Cancer Research and Treatment, July
2008. Praca jest pierwszym dowodem na wyjątkowo wysoką skuteczność Cis-platyny, znanego od ponad 30 lat
leku z grupy chemoterapeutyków u pacjentek z rakiem piersi i zidentyfikowaną zmianą w genie BRCA1.
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Emitenta. Sytuacja polityczna i makroekonomiczna w kraju, panujący trend na światowych rynkach
kapitałowych bezpośrednio przekładają się na zachowania inwestorów. Dlatego też Emitent nie może
zapewnić, iż akcjonariusze będą w stanie zbyć instrumenty finansowe Emitenta w dowolnym terminie
po satysfakcjonującej cenie.

Na ustalenie ceny rynkowej wpływają złożone zlecenia kupna i

sprzedaży. W przypadku chęci nabycia lub zbycia większej ilości instrumentów finansowych Emitenta
mogą wystąpić znaczne wahania ceny a czasem nawet brak realizacji, opiewającego na znaczna ilość
akcji, zlecenia. Taki stan rzeczy wynika z niemożliwości oszacowania wielkości płynności rynku.
Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu
Zgodnie

z

treścią

Regulaminu

Alternatywnego

Systemu

Obrotu

Giełda

Papierów

Wartościowych w Warszawie jako Organizator Alternatywnego Systemu w sytuacjach ściśle
określonych w Regulaminie ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące, Jak wynika z §12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW
może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1. na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. 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,
4. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Wykluczane z ASO są instrumenty finansowe Emitenta także w następujących sytuacjach, gdy:


wynika to wprost z przepisów prawa,



zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,



w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może

zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać
dłużej niż 3 miesiące.
Zgodnie z §16 Regulaminu ASO, w sytuacji, gdy Emitent nie wykonuje obowiązków
określonych w rozdziale V Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może:


upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,



zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie,



wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych Emitenta jest uzasadniona
niewykonywaniem przez Emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia
obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.
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Zgodnie z § 16 pkt. 3, jeżeli informacje przekazane przez Emitenta mogą mieć istotny wpływ na
notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić
podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi
instrumentami w alternatywnym systemie.
Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję
Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. 05.184.1539 z późn. zm.) niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w
ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych do
ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego może pociągać za sobą karę
administracyjną tzn. karę pieniężną do wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych) nakładaną przez
KNF (art. 96 ust 13. ustawy o ofercie publicznej). Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na
Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy o ofercie
publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
05.183.1538 z późn. zm.).
Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku NewConnect
Emitent podejmie wszelkie działania mające na celu szybkie wprowadzenie Akcji do obrotu na
rynku NewConnect. Jednak Inwestorzy powinni mieć świadomość, że istnieje hipotetyczna możliwość
przekroczenia terminów obowiązujących w KRS, KDPW oraz GPW z przyczyn niezależnych od
Emitenta..
Ryzyko wahań kursu spowodowane niską płynnością akcji Emitenta
Na rynku NewConnect notowanych będzie zaledwie 12,67% (4,03 mln zł) ogółu wszystkich
akcji spółki READ-GENE. Relatywnie niski free-float w połączeniu z ograniczonym popytem i podażą
może spowodować znaczne wahanie kursu akcji. W zależności od wielkości posiadanego pakietu
akcji, będących przedmiotem obrotu na rynku, może występować problem z dystrybucją instrumentów
finansowych Emitenta w krótkim okresie czasu. Pozostałe akcje (serie A, B, C, D) są w posiadaniu
dotychczasowych akcjonariuszy i nie będą przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ciągu
najbliższych trzech lat. Na podstawie oświadczenia z dnia 23.09.2008, posiadacze akcji serii A, B, C,
D zdeklarowali się na nałożenie lock-up’u na posiadane akcje, na okres trzech lat od daty debiutu.
Ryzyko rozwiązania umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem lub wykluczenie Animatora
Rynku/Market Makera z działania w alternatywnym systemie
Animator Rynku jest podmiotem wspomagającym płynność obrotu akcjami Emitenta w
systemie kierowanym zleceniami, zaś Market Maker wykonuje te same obowiązki tylko w systemie
kierowanym cenami. Spółka 24.09.2008 zawarła umowę o świadczenie usług Animatora Rynku z
Beskidzkim Domem Maklerskim SA.
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Zgodnie z § 20 ust.3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania
lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania
Animatora Rynku w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu
zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo umowy z Market Makerem, przy
czym w przypadku zawarcia umowy z Market Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie
na rynku kierowanym cenami. Jednak w uzasadnionych przypadkach Organizator ASO może
postanowić o kontynuowaniu notowania danych instrumentów finansowych na rynku kierowanym
zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, bez
zawierania umowy z Animatorem Rynku.
Zgodnie z § 21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania
lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania
Market Makera w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu
zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku, przy
czym w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku wznowienie obrotu może nastąpić
wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora
Alternatywnego Systemu. W uzasadnionych przypadkach występuje możliwość

zmiany rynku i

kontynuowania notowań danych instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w
systemie notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z
Animatorem Rynku (§ 21 ust. 2 punkt 2 Regulaminu ASO)..
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2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM
Emitent
Tabela 4: Nazwa, siedziba i adres Emitenta
READ - GENE Spółka Akcyjna
Kraj:
Siedziba:
Adres (biuro):
Adres (siedziba):
Forma prawna:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

Emitent

odpowiedzialny

jest

Read-Gene S.A.
Szczecin
ul. Panieńska 1/2, 70-535 Szczecin
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin
Spółka akcyjna
0000242181
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
852-246-42-57
320105636
+ 48 (091) 433 52 46
+ 48 (091) 433 52 47
office@read-gene.com
www.read-gene.com

za

wszystkie

informacje

zawarte

w

niniejszym

dokumencie

Informacyjnym. W imieniu Emitenta działają:


Jan Lubiński – Prezes Zarządu,



Karolina Zięba – Prokurent Spółki.



Cezary Cybulski – Prokurent Spółki.

Osoby działające w imieniu Emitenta oświadczają, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto
niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Podpisy:

DOKUMENT INFORMACYJNY

READ-GENE Spółka akcyjna

15

Autoryzowany Doradca
Tabela 5: Nazwa, siedziba i adres Autoryzowanego Doradcy
Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki
Kraj:
Siedziba:
Adres (biuro):
Adres (siedziba):
Forma prawna:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

Polska
Szczecin
ul. 5-go Lipca 15, 70-373 Szczecin
ul. Brylantowa 7/6, 71-235 Szczecin
Działalność gospodarcza
851-001-86-70
810103836
+ 48 (091) 485 93 80
+ 48 (091) 485 93 88
biuro@zarzecki.pl
www.zarzecki.pl

W imieniu Autoryzowanego Doradcy występuje:


Prof. US dr hab. Dariusz Zarzecki – dyrektor Doradztwa Ekonomicznego – Dariusz Zarzecki
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FINANSOWYCH

WPROWADZANYCH

DO

ALTERNATYWNYEGO SYSTEMU OBROTU
3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
Do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect), organizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się:



1 493 713 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda, o
łącznej wartości nominalnej 74 685,65 zł.
Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie wiąże się żadne

uprzywilejowanie. Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii E. Akcje serii E nie są przedmiotem
żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.
Informacja dotycząca przebiegu oferty prywatnej
Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej
skierowanej do nie więcej niż 99 inwestorów zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek
Handlowych. Oferta prywatna Emitenta została przeprowadzona w okresie pomiędzy 24 czerwca
2008r. a 23 września 2008r. Oferta objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E została przyjęta przez
57 inwestorów (w tym 3 osoby prawne), którzy objęli łącznie 1 493 713 akcji zwykłych na okaziciela
serii E po cenie emisyjnej 2,70 zł za jedną akcję. W wyniku emisji akcji serii E, Emitent pozyskał
kapitał w wysokości 4 033 025,10 zł. Łączny szacunkowy koszt przeprowadzenia oferty wyniósł
220 tys. zł, w tym: koszt sprzedaży akcji - 144 tys. zł, koszt sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 70 tys. zł, koszty promocji 6 tys. zł.
Ograniczenia w swobodzie przenoszenia instrumentów finansowych
3.1.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta.
Odnosząc się do §13 statutu Emitenta należy podkreślić, że Kodeks spółek handlowych (dalej: „Ksh”)
przewiduje możliwość wprowadzenia ograniczeń w zbywalności jedynie w odniesieniu do akcji
imiennych, o czym wyraźnie stanowi art. 337§2 Ksh. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż
określone w §13 statutu Emitenta ograniczenie zbywalności akcji polegające na konieczności
informowania Spółki o zamiarze zbycia oraz konieczności uzyskania zgody Spółki i przyznanie
akcjonariuszom prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji wystawionych na sprzedaż odnosi się
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wyłącznie do akcji imiennych. Nie dotyczy więc przypadku zbywania akcji na okaziciela, te bowiem
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych nie podlegają jakimkolwiek ograniczeniom i
akcjonariusz ma pełną swobodę w ich rozporządzaniu, a w szczególności w przypadku, gdy akcje te
dopuszczone zostały do tzw. alternatywnego sytemu obrotu.
3.1.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. Nr 184, poz 1539)
Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nakłada na podmioty zbywające i
nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w
spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn określone obowiązki, odnoszące się do
tych czynności i zdarzeń. Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na
podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%,
75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął
odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów
został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki, o
zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Do realizacji przedmiotowego obowiązku podmiotowi,
został wyznaczony termin 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 Obowiązek
dokonania zawiadomienia, o którym

mowa powyżej powstaje również w przypadku zmiany

dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby
głosów.
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF obejmuje:
1) datę i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
2) liczbę akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
spółki oraz liczbę głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
3) liczbę aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
liczbę 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 w celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby
głosów.
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posiadających akcje spółki.
6) Informacje o osobach, z którymi zawarta została umowa, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3
dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej
zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej
skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem
przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane
przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia instrumentów finansowych zalicza się również zakaz obrotu
akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej),
z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie
zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w
ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).
Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94
ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3.1.3.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538)
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej,

wynikają z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (dalej „Ustawa”). Art. 156 ust. 1 Ustawy
określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z
postanowieniami tego artykułu są to m. in. 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. Są to w szczególności:
a) 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, lub
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) maklerzy lub doradcy.
Art. 156 ust. 2 Ustawy zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji
poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji
poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. Art. 159 ust. 1
Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu
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zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych
oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących
lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust.
2 Ustawy okresem zamkniętym jest:
a) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a
informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1,
spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej
wiadomości;
b) 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 wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
c) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że
osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
d) 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 wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby:
1. wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego
prokurentami,
2. inne, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały
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 Komisji oraz Emitentowi
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane (w rozumieniu 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.
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Podstawę prawną dla zakazów i obowiązków, o których mowa powyżej stanowi przepis z art. 161 ust.
3, w związku art. 39 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3.1.4.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów
Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi

Urzędu, jeżeli:
1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub
2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50.000.000 euro.
Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy zamiaru:
1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2. przejęcia - przez nabycie lub objecie akcji, innych instrumentów finansowych, udziałów lub w
jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4. 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.
Na podstawie art. 14 ustawy o ochronie nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejecie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt.
2 nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucje finansowa 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:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,
b) lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
3. 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;
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zamierzający przejąć kontrole jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą
konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Stosownie do art. 15 ustawy o ochronie dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego
uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zamiaru zgłoszenia koncentracji
dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa przejmujące kontrolę, przedsiębiorstwa
nabywające część mienia od innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do
wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wyda zgodę na
dokonanie koncentracji, jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Przy czym wydanie
takiej decyzji Prezes UOKiK może uzależnić od spełnienia przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji obowiązków, w szczególności do:
1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2. 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,
3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi oraz określić termin do spełnienia tych
warunków przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione,
a w szczególności:
1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;
2) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.
Prezes UOKiK może uchylić swoje decyzje jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie
spełniają warunków. W takich przypadkach, 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:
1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Przy czym powyższa
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decyzja nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku
niewykonania powyższej decyzji Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 ustawy Kodeks
spółek handlowych
Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjecie
innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku
uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do istoty sprawy. 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 Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK może
również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej
równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie m.in. w zgłoszeniu o
zamiarze dokonania koncentracji podał nieprawdziwe dane. Prezes UOKiK może nałożyć na
przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000
euro za każdy dzień zwłoki m. in. w wykonaniu wyroków sadowych w sprawach z zakresu
koncentracji. Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie
zgłosiła zamiaru koncentracji.

3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub
osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i
formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.
Akcje zwykłe na okaziciela serii E:
Podstawę prawną emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E stanowi: Uchwała Nr 3/6/2008 NWZA
Read-Gene S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r., zmieniona uchwałą nr 19/9/2008 z dnia 15 września 2008
r. i kolejno zmieniona uchwałą nr 1/12/2008 z dnia 23 grudnia 2008. Ponadto, na mocy uchwały
1/12/2008 Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. przyjęło tekst jednolity uchwały 3/6/2008.
Uchwała Nr 3/6/2008 NWZA Read-Gene S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r.
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Uchwała nr 19/9/2008 WZA Read-Gene S.A. z dnia 15 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 19/9/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „READ-GENE” S.A. z siedzibą w
Szczecinie w sprawie zmiany uchwały nr 3/6/2008 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D, E, w sprawie wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, podjętej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2008 roku, nie
zgłoszonej do rejestracji.-------------------------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „READ-GENE” S.A. z
siedzibą w Szczecinie postanawia dokonać zmiany uchwały nr 3/6/2008 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D, E, w sprawie
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany
statutu Spółki, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w
dniu 24 czerwca 2008 roku, nie zgłoszonej do rejestracji w ten sposób, że
dotychczasową treść uchwały nr 3/6/2008 zastępuje się nową w następującym
brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------------------„UCHWAŁA NR 3/6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „READ-GENE”
S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii C, D i E, z wyłączeniem prawa poboru.-----------------------------------I.1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „READ-GENE” S.A.
podwyższa kapitał zakładowy Spółki do kwoty 115.000,00 zł. (sto piętnaście tysięcy
złotych) poprzez emisję nie przekraczającą 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy )
akcji w tym :---------------------------------------------------------------------------------------a. 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji
imiennych serii C od numeru 10.000.001 do 10.222.222,--------------------------b. 74.075 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii
D od numeru 10.222.223 do 10.296.297,---------------------------------------c. nie więcej niż 2.003.703 (dwa miliony trzy tysiące siedemset trzy) akcji na
okaziciela serii E od numeru 10.296.298 do 12.300.000 o wartości nominalnej
0,05 zł. (pięć groszy) każda.-------------------------------------------------------------2.Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa nastąpi na
następujących zasadach:--------------------------------------------------------------------------a. akcje imienne serii C zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej
Janowi Lubińskiemu,--------------------------------------------------------------b. akcje imienne serii D zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej
Spółce „GEN-PAT-MED” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Szczecinie (KRS 0000226817),------------------------------------c. akcje na okaziciela serii E zostaną zaoferowane w ramach oferty prywatnej
oznaczonym inwestorom w liczbie nie wyższej niż 99 (dziewięćdziesiąt
dziewięć) podmiotów,---------------------------------------DOKUMENT INFORMACYJNY
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d. cenę emisyjną akcji serii C, D i E ustali Zarząd Spółki na poziomie nie
wyższym niż 2,70 zł (dwa złote siedemdziesiąt groszy) każda akcja,------e. akcje serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym,----------f. oferta nabycia akcji imiennych serii C i D wygasa, jeżeli nie zostanie
przyjęta w terminie dwóch tygodni od jej złożenia,---------------------------g. oferta prywatna dotycząca akcji serii E wygasa, jeżeli nie zostanie przyjęta
w terminie subskrypcji,-------------------------------------------------h. wszystkie akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie (dzień
dywidendy) od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu
rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------------------------3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w
Szczecinie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C, D oraz E przysługujące
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. W oparciu o przedstawioną opinię Zarządu
Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłącznie prawa poboru akcji
serii C,D oraz E przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanej w
niniejszej Uchwale ceny emisyjnej akcji serii C, D oraz E.----------------------------------

Uchwała NWZA Read-Gene S.A. nr 1/12/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
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3.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku. W
wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.

3.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:
1. prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną piątą ogółu
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głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
2. prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek
Handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji
przez Spółkę instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
a) kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
b) zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
c) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
3. prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek
Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 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, który może być
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art.
395 KSH 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
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym
Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie
do końca czerwca.
3.4.1. Uprawnienia akcjonariuszy o charakterze korporacyjnym
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla
wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy
w organach spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się
na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Uprawnienia korporacyjne przysługujące
akcjonariuszowi to:
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1. prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341
Kodeksu Spółek Handlowych);
2. prawo do otrzymania odpisów

sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych);
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających
przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego: na podstawie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz
lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Emitenta
mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zasady te zostały powtórzone w Statucie Spółki - nie
zawiera on odmiennych postanowień w tym zakresie. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć
na piśmie do Zarządu Emitenta najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego
Zgromadzenia. Stosownie do art. 401 § 1 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po
wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy
występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych), przy czym
uprawnienie to wymaga podjęcia przez akcjonariusza określonych przez prawo czynności
związanych z rejestracją posiadanych przez danego akcjonariusza akcji Spółki na potrzeby
wykonywania z nich prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 412 § 1
KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
wynikające z zarejestrowanych akcji przez nich osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno
być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia
odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 407 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych);
6. prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych); żądanie takie należy złożyć do
Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem.
7. prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego
Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu
po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę
obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem
liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów.
Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego
Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista
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obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
8. prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli Statut
Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do
jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki
mającego ponad jedną piąta ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem
uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie
organizacji i funkcjonowania Spółki.
9. prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami. Artykuł 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 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. 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. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady
Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,
10. prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do
otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu Spółek
Handlowych);
11. prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź
dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie
akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie
uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może
wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia
Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko
uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania
swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania
Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad
danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej
powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od
dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie
trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może
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zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz
skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów
przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego
powództwa.
12. prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych),
przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki
publicznej 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. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po
przeprowadzeniu

rozprawy,

podczas

której

akcjonariusz

skarżący

uchwałę

Walnego

Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za
zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa.
13. prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd
Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z
art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:
a) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
b) mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej
lub administracyjnej.
Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić
akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch
tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielić
akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje
podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której
udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach
przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, ze materiały mogą nie
obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego
Zgromadzenia.
14. 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 Kodeksu
Spółek Handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu Spółek
Handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych), Wniosek do sądu rejestrowego, należy
złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi
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odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi
poza Walnym Zgromadzeniem.
15. prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom,
które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych),
16. prawo

do

przeglądania

dokumentów

związanych

z

połączeniem,

podziałem

lub

przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych),
17. prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (art.
385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszowi Emitenta
przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca
również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub
zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych wobec innej określonej spółki
handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta
uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji
Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania
uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo
depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W
takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek
Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu
akcji

zachowują

jednakże

akcjonariusze

posiadający

akcje

Emitenta,

które

nie

zostały

zdematerializowane. W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub
akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do
sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.
3.4.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:
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1. prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek
Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 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, który może być
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art.
395 KSH 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
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym
Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie
do końca czerwca. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów
bieżących. Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu
podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla
niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Statut Emitenta nie
zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru
dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w
związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy
ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Emitent
zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych) oraz o terminie wypłaty
dywidendy (§ 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin
wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 91 pkt 2 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy a dniem jej wypłaty musi
upłynąć co najmniej 9 dni roboczych. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu
depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku
bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów
wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są
przez poszczególne domy maklerskie. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób,
aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób
prawnych. Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy
dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci nie będący osobami fizycznymi,
mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów
międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od
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nich przez Emitenta, podatku od dywidendy. Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza
nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza
będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego
osobą prawną stanowi inaczej. Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę
zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki) a następnie
przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki
wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub nie
pobranie

podatku,

jest

możliwe

wyłącznie

pod

warunkiem

udokumentowania

miejsca

zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów
podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez
właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika
(Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej,
bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych. Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w
stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie
mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od
urzędu skarbowego
2. prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek
Handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji
przez Spółkę instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
a) kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
b) zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
c) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
3. prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile
inaczej nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji,
likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych
przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału
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zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch
likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
4. prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474
Kodeksu Spółek Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć
interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i
upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, 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, stosownie do art. 474 § 2 KSH, 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.
5. prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych,
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

3.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości
Kodeks Spółek Handlowych dokładnie reguluje, w jaki sposób przydzielane jest prawo do dywidendy
akcjonariuszom, opisują to poniższe paragrafy art. 347:


§ 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony
przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.



§ 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie
pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.



§ 3. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art.
348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353.

Także statut Emitenta (§ 12) reguluje kwestie związane z przyznaniem dywidendy akcjonariuszom.
Intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie
projekty badawczo-rozwojowe, które pozwolą na dynamiczny rozwój i przyniosą Emitentowi stopę
zwrotu

z

zainwestowanego

kapitału

przewyższającą

oczekiwane

stopy

zwrotu

z

innych,

alternatywnych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym stopniu ryzyka.
Zarząd zamierza realizować strategię kreowania długoterminowego wzrostu wartości Spółki dla jego
Akcjonariuszy. Uwzględniając powyższe założenia, Zarząd Emitenta nie planuje rekomendować
Akcjonariuszom wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat.

3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie
płatnika podatku
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3.6.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te
przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego(w wysokości 19%) od dochodów z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również
podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że
umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub
zarządu podatnika stanowi inaczej.
Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób
prawnych Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który
dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest,
jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.
Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 22 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 Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada
bezpośrednio nie mniej niż 15 % 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: a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) 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 powyżej 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 powyżej 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 powyżej w
pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19
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% 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.
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z art.
41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania
wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro
maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu pobrania podatku. Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego
udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub 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. Art. 24
ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że dochód z umorzenia akcji to
nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu;
jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z
dnia nabycia spadku lub darowizny.
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na biurze
maklerskim 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:
a) osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu
(art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i
b) osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
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. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie 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 (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W
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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 nie pobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od
podatnika certyfikatu rezydencji. Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych od podatku dochodowego zwolnione są dochody z dywidend oraz inne dochody
(przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności 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 jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3. spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 20% akcji w kapitale
spółki wypłacającej te dochody;
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2 powyżej, albo położony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w rozumieniu art. 20 ust. 13 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, spółki, o której mowa w pkt 2 powyżej, jeżeli osiągnięty dochód
(przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten
zagraniczny zakład jest położony.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania akcji w wysokości 15 % przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby
prawnej upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
akcji w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat Emitent będzie zobowiązany do zapłaty
podatku w wysokości 19% przychodów (wraz z odsetkami za zwłokę), z uwzględnieniem umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Od dnia 1
stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zwolnienie może mieć zastosowanie, jeżeli ten udział
będzie wynosić nie mniej niż 15%, natomiast po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania
zwolnienia będzie udział 10%. 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.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawa dewizowego, w przypadku, gdy przekaz lub rozliczenie jest
związane z osiągnięciem przez nierezydenta przychodu lub dochodu, od którego podatek lub zaliczka
na podatek są pobierane przez płatnika lub inkasenta będącego rezydentem, dokonanie przekazu lub
rozliczenia następuje po złożeniu bankowi przez płatnika lub inkasenta pisemnego oświadczenia o
obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty podatku lub zaliczki na
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podatek właściwemu urzędowi skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich
płatności.
3.6.2.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący
różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji
łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje,
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 zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji),
wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne
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 proc. 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:
a) 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,
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b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt
38a,
c) 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,
d) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie
art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
e) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej
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 Ustawy 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.
3.6.3.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od

podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom
inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana w ramach
obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. Jednak, gdy akcje dopuszczone
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów
prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej
transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić
podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym..
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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 6: Dane Administracyjne Emitenta
READ - GENE Spółka Akcyjna
Kraj:
Siedziba:
Adres (biuro):
Adres (siedziba):
Forma prawna:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

Read-Gene S.A.
Szczecin
ul. Panieńska 1/2, 70-535 Szczecin
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin
Spółka akcyjna
0000242181
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
852-246-42-57
320105636
+ 48 (091) 433 52 46
+ 48 (091) 433 52 47
office@read-gene.com
www.read-gene.com

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony
Zgodnie z §3 Statutu READ-GENE SA czas trwania spółki jest nieograniczony.

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Spółka READ-GENE została stworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego

w

Polsce,

w

szczególności

na

podstawie

Kodeksu

Spółek

Handlowych

(Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.) oraz Statutu READ-GENE SA z dnia 30.08.2005 roku.

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
Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy, pod numerem KRS
0000242181.
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4.5. Krótki opis historii Emitenta
READ-GENE Spółka Akcyjna została zawiązana 30 sierpnia 2005 roku w Szczecinie.
Inicjatorem powstania READ-GENE był Prof. Jan Lubiński, który jest kierownikiem Międzynarodowego
Centrum Nowotworów Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki i Patomorfologii funkcjonujących w
ramach Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Na pewnym etapie prac badawczych liczne
odkrycia zespołu Prof. Lubińskiego zaczęły nabierać znacznego potencjału komercyjnego i stąd
powstał pomysł zawiązania Spółki, która zajmowałaby się komercjalizacją produktów i usług
powstałych na bazie tych odkryć. W grudniu 2005 roku Spółka podpisała z Pomorską Akademią
Medyczną umowę licencji wyłącznej na komercjalizację poza granicami Polski wszystkich odkryć
(technologii) wytworzonych do tej pory oraz tych, które zostaną wytworzone w przyszłości przez
MCND oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii . Zgodnie z umową licencyjną READ-GENE zobowiązuje
się do ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem prawnym (zgłoszeniami patentowymi)
poza granicami Polski oraz zobowiązuje się do pokrywania opłaty licencyjnej na rzecz PAM w
wysokości 20% przychodów uzyskanych z tytułu wykorzystania technologii licencjonowanej (nie
dotyczy to badań klinicznych).
W latach 2005-2007 Emitent nie prowadził działalności operacyjnej, oprócz działań związanych
z zabezpieczeniem wartości intelektualnych. Poniesione na rzecz zgłoszeń patentowych koszty
zaowocowały między innymi przyznaniem patentów międzynarodowych: dwóch w Stanach
Zjednoczonych i jednego w RPA. W tym okresie Emitent rozpoczął planowanie rozwoju i
poszukiwanie źródeł kapitału niezbędnego do rozwinięcia działalności. W czerwcu 2006 roku Emitent
podpisał umowę partnerską ze spółką Adamed. W drugiej połowie 2007 roku powstał projekt budowy
ośrodka badawczo-rozwojowego, który umożliwiłby Spółce realizowanie badań klinicznych, testów
genetycznych oraz projektów rozwojowych we własnym zakresie.
W związku z planami inwestycyjnymi, na początku 2008 roku Emitent podjął ostateczną decyzję
o debiucie na rynku NewConnect, podpisał umowę z Autoryzowanym Doradcą i rozpoczął niezbędne
przygotowania do upublicznienia. Również w styczniu Spółka podpisała umowę współpracy z Selvitą
Sp. z o.o. Selvita ma wspierać Emitenta w działaniach związanych ze sprzedażą testów genetycznych
oraz z pozyskiwaniem klientów zainteresowanych repozycjonowaniem leków. Na przełomie
pierwszego i drugiego kwartału 2008 roku Emitent podpisał pierwsze umowy na realizację badań
klinicznych oraz otrzymał grant badawczy od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący
zmian genetycznych powodujących wysokie ryzyko raków w populacjach europejskich. W tym samym
okresie Spółka podjęła także współpracę z KCR SA, która ma pomóc READ-GENE w pozyskiwaniu
klientów na badania kliniczne
Na przełomie maja i czerwca 2008 roku Emitent po raz pierwszy zaprezentował swoją
innowacyjną ofertę badań klinicznych na pacjentach o zidentyfikowanym profilu genetycznym podczas
dorocznego spotkania ASCO (American Society of Clinical Oncology) w Chicago, USA. Stoisko
zorganizowane wspólnie z KCR SA wywołało duże zainteresowanie uczestników ASCO. W lipcu 2008
roku rozpoczęte zostały prace nad stworzeniem i uruchomieniem internetowej platformy do sprzedaży
testów genetycznych. W grudniu 2008 uruchomiono serwis internetowy oferujący możliwość zakupu
testów genetycznych oraz konsultacji medycznych.
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Spółka zatrudnia: 1 osobę na umowę o pracę, 5 osób na umowę zlecenie, 6 osób na umowę o
dzieło

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia
Z dniem utworzenia spółki tj. 30.08.2005 r. kapitał zakładowy spółki wynosił 500 000 złotych i
dzielił się na 475 000 akcji serii A oraz 25 000 akcji serii B, z czego 25% akcji założycielskich zostało
pokrytych w formie gotówkowej w kwocie 125 000 złotych a pozostała część została opłacona
gotówką w postaci 4-ech wpłat, z których ostatnia wpłynęła 12.09.2006 roku.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 24.06.2008r.
podjęto uchwałę nr 2/6/2008, w której dokonano podziału akcji spółki READ-GENE SA poprzez
obniżenie wartości nominalnej akcji spółki z kwoty 1,00 zł. (jeden złoty) do kwoty 0,05 zł. (pięć groszy).
Podziału akcji dokonano w drodze wymiany akcji istniejących w stosunku 1 do 20, w następujący
sposób:


akcje serii A w liczbie 475.000 od numeru 000001 do numeru 475000 o wartości nominalnej
1.00 zł (jeden złoty) wymieniono na 9.500.000 akcji o numerach od 000001 do 9500000, o
wartości nominalnej 0.05 zł (pięć groszy) każda;



akcje serii B w liczbie 25.000 od numeru 475001 do 500000 o wartości nominalnej 1.00 zł
(jeden złoty) wymieniono na 500.000 akcji o numerach od 9500001 do 10000000 o wartości
nominalnej 0.05 zł (pięć groszy) każda.

DOKUMENT INFORMACYJNY

READ-GENE Spółka akcyjna

46

Na podstawie uchwały NZWA nr 3/6/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku kapitał zakładowy
Emitenta został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 115 000,00 zł (sto piętnaście tysięcy złotych
00/100) poprzez emisję akcji serii C, D i E o wartości nominalnej 0,05 złotych (pięć groszy) każda.
Podwyższenie nastąpiło poprzez emisję:


222 222 akcji imiennych zaoferowanych w subskrypcji prywatnej Janowi Lubińskiemu
(seria C),



74 075 akcji imiennych zaoferowane w subskrypcji prywatnej Spółce „Gen-Pat-Med” sp. z o.o.
(seria D),



1 493 713 akcji zwykłych na okaziciela (seria E).
Akcje imienne serii C objął Jan Lubiński a rozliczenie nastąpiło poprzez umowne potrącenie z

wzajemną wierzytelnością, która wynika z transakcji sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr
82/2 (osiemdziesiąt dwa łamane przez dwa) o obszarze 0,3000 m kw. (trzy tysiące metrów
kwadratowych) położonej w miejscowości Grzepnica, gmina Dobra (Szczecińska), powiat policki,
województwo zachodniopomorskie; dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XX Zamiejscowy Wydział
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Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą Kw nr 31255 Emitentowi przez
Jana Lubińskiego. Akcje imienne serii D zaoferowane w subskrypcji prywatnej Spółce „Gen-Pat-Med”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, objęte w ten sposób akcje zostały
rozliczone poprzez umowne potrącenie z wzajemnej wierzytelności wynikającej z pożyczki jaką GenPat-Med. udzielił Emitentowi. Akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 złotych
(pięć groszy) każda zostały objęte przez inwestorów w trybie private placement a rozliczenie nastąpiło
w formie gotówkowej.
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W dniu 16 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie dokonał rejestracji akcji serii C, D oraz
E "READ-GENE" S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym kapitał zakładowy Spółki wynosi
589.500,50 zł i dzieli się na 11.790.010 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda.
Tabela 7: Kapitał zakładowy, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych serii, przedstawia się
następująco:

Seria

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Seria A

9 500 000

80,58%

19 000 000

86,03%

Seria B

500 000

4,24%

1 000 000

4,53%

Seria C

222 222

1,88%

444 444

2,01%

Seria D

74 075

0,63%

148 150

0,67%

Seria E

1 493 713

12,67%

1 493 713

6,76%

Razem

11 790 010

100,00%

22 086 307

100,00%

Na kapitał zapasowy tworzony na pokrycie ewentualnej straty Emitenta, zgodnie z §20 statutu
Emitenta, przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i
fundusze celowe na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie ze sprawozdaniem
finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2007 r. kapitał własny Emitenta wynosił -212 051, 59
złotych. Wartość kapitału własnego Emitenta wynika z faktu, że do 2007 roku spółka nie uzyskiwała
przychodów, jednocześnie ponosząc wydatki na ochronę patentową odkryć naukowych, na którą ma
wyłączność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Kapitały własny Emitenta stanowi suma
następujących funduszy: - kapitał zakładowy, - kapitał zapasowy, - kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, - zysk (strata) z lat ubiegłych, - wynik netto bieżącego okresu.

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego kapitał zakładowy był w pełni pokryty
wkładami gotówkowymi. W spółce nie występuje kapitał zakładowy nieopłacony.

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatoriuszy 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 obligatoriuszy do
nabycia tych akcji
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Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeństwa do
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji zatem nie wystąpią zmiany kapitału zakładowego Emitenta
w wyniku realizacji przez obligatariuszy z obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo
do objęcia w przyszłości nowych akcji

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
informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Statut Emitenta nie przewiduje możliwości 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 nie są ani nie były notowane do tej pory na żadnym rynku
regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu.

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta,
mających wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek 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
Emitent nie posiada żadnych udziałów ani akcji w innych podmiotach gospodarczych.
Większościowym akcjonariuszem Emitenta jest Gen-Pat-Med Sp. z o.o. Gen-Pat-Med Sp. z o.o.
posiada 7 831 800 akcji imiennych serii A i 74 075 akcji imiennych serii D, łącznie 7 905 875 akcji, co
daje jej 67,06% udziału w kapitale zakładowym i 71,59% udziału w głosach na WZA Spółki READGENE S.A. Gen-Pat-Med Sp. z o.o. objął całość emisji akcji imiennych serii D (w ilości 74 075 po
cenie emisyjnej 2,70 zł) w drodze umownego potrącenia wzajemnej wierzytelności wynikającej z
pożyczki w wysokości 200 tys. zł

udzielonej Emitentowi. Posiadane przez Gen-Pat-Med akcje

Emitenta nie będą wprowadzane do obrotu w ASO.
Gen-Pat-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Akacjowej 2, 71-253 Szczecin,
powstała 21 grudnia 2004 r. w Szczecinie (Akt Notarialny sporządzony przez Joannę Sobolewską –
Repetytorium A 7787/2004). Spółka została wpisana do rejestru Sądu Rejonowego XVII Wydział
Gospodarczy w Szczecinie pod numerem KRS 0000226817. Spółce nadano numer Regon
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320012403 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej: 852-24-39-561. Kapitał zakładowy Spółki Gen-PatMed wynosi 50 850,00 zł i dzieli się na 1 017 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Poniżej
przedstawiono głównych udziałowców Gen-Pat-Med Sp. z o.o. posiadających powyżej 5% udział w
kapitale.
Tabela 8 Struktura własnościowa Gen-Pat-Med Sp. z o.o.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udziałowiec
Lubiński Jan
Cybulski Cezary
Dębniak Tomasz
Matyjasik Joanna
Huzarski Tomasz
Pozostali
Suma

% udział w
kapitale

% udział w
głosach na ZW

29,50%
16,32%
8,65%
8,06%
7,87%
29,60%
100,00%

29,50%
16,32%
8,65%
8,06%
7,87%
29,60%
100,00%

Prezesem Zarządu Gen-Pat-Med. Sp. z o.o. jest Jan Lubiński. Udziałowcy Gen-Pat-Med Sp. z
o.o. to naukowcy, którzy są autorami technologii będącej przedmiotem umowy licencyjnej zawartej
pomiędzy Pomorską Akademią Medyczną a Emitentem. Spółka Gen-Pat-Med nie prowadzi w chwili
obecnej działalności operacyjnej, nie ma także żadnych informacji odnośnie zamiaru prowadzenia
przez Spółkę działalności operacyjnej w przyszłości.

4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów,
towarów i usług albo , jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na
segmenty działalności
4.12.1. Model biznesowy
Model biznesowy READ-GENE SA opiera się na komercjalizacji wyników badań własnych
oraz technologii naukowej wytwarzanej przez Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
(MCND) oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie.
Emitent posiada dostęp do technologii wytwarzanej w ramach PAM poprzez wyłączną umowę
licencyjną, która została zawarta w grudniu 2005 roku w Szczecinie. Stronami są tu READ-GENE SA i
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. Umowa licencyjna daje Emitentowi wyłączność na
komercjalizację technologii opracowanej przez Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
i/lub Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM poza granicami Polski.
W technologii zawierają się takie składowe jak patenty, baza próbek biologicznych i danych
klinicznych pacjentów zarejestrowanych w MCND, tajemnice handlowe, dane techniczne i inne
informacje chronione jako know-how. Umowa została zawarta na czas określony do dnia upływu
ważności ostatniego zgłoszonego patentu, ponadto traci ona moc w zakresie poszczególnych
patentów z upływem daty ich ważności. Na dzień podpisania umowy, PAM dokonała zgłoszenia 17
wynalazków w celu uzyskania ochrony patentowej w Polsce i w wybranych krajach świata.
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Działania Emitenta skierowane są na komercjalizacje wymienionej wyżej technologii na
szeroką skalę. Misja READ-GENE S.A. brzmi: „Od genów do innowacyjnej onkologii”. Misja Spółki
realizowana jest poprzez tworzenie i komercjalizację produktów i usług w obszarze:
1. Prewencji (chemoprewencja) 5
2. Diagnostyki
3. Terapii (leki, schematy terapii)
Innowacyjne podejście READ-GENE do onkologii polega przede wszystkim na uwzględnianiu
i identyfikacji pod-grup pacjentów o zdefiniowanym profilu genetycznym 6 zależnym od indywidualnych
odziedziczonych cech genetycznych przy wyborze metod prewencyjnych, diagnostycznych i
leczniczych. READ-GENE to przedsięwzięcie będące fuzją unikatowej, budowanej od blisko 20 lat
technologii i wiedzy naukowej z nowoczesnym modelem biznesowym. READ-GENE SA to
przedsięwzięcie tworzone od początku z myślą o dużej skali działania na rynkach międzynarodowych.

4.12.2. Zaplecze naukowe
Badania genetyczne mają ogromne znaczenie przynajmniej z 2 przyczyn:


coraz więcej przemawia dziś za tym, że większość nowotworów ma podłoże genetyczne;



identyfikacja predyspozycji do nowotworów we wczesnym stadium wiąże się z możliwościami
aktywnej prewencji, wczesnej diagnostyki i skutecznego leczenia guzów.
Badania związane z nowotworami nastawione są na zidentyfikowanie schematów postępowania

lekarskiego, które wskazują zmiany mutacyjne. Aby usprawnić taką identyfikację, należy tworzyć duże
bazy

danych

i

rejestry

populacji

homogennych 7 .

Międzynarodowe

Centrum

Nowotworów

Dziedzicznych (MCND) w Szczecinie jest wiodącą placówką na tym polu.
Ośrodek powstał w 1992 roku jako część Pomorskiej Akademii Medycznej. Kierownikiem MCND
jest profesor Jan Lubiński. W Ośrodku stworzono prawdopodobnie największy na świecie bank
danych o nowotworach dziedzicznych, zawierający ponad 1 500 000 rekordów z danymi klinicznymi
pacjentów oraz blisko 200 000 rekordów próbek DNA. Ośrodek pomógł również w rozwoju
onkologicznych poradni genetycznych w Polsce. Pod nadzorem MCND działa sieć 22 takich ośrodków
w całej Polsce. Dzięki MCND powstała aktywna międzynarodowa sieć badawcza. MCND koordynuje
także projekty finansowane przez Komisję Europejską oparte na rejestrach nowotworowych.
Badania prowadzone przez Ośrodek doprowadziły do ważnych odkryć w zakresie wczesnego
wykrywania najbardziej rozpowszechnionych form raka, takich jak rak piersi (BRCA1 i BRCA2) oraz
rak jelita grubego (HNPCC). Odkrycia te zostały opublikowane w piśmiennictwie międzynarodowym
oraz są przedmiotem zgłoszeń patentowych.
Jedną z głównych przyczyn powstawania nowotworów są predyspozycje dziedziczne. Mutacje
takich genów, jak BRCA1/BRCA2, MLH1/MSH2/MSH6, VHL, Rb-1, CHEK2 czy NBS1 są wczesnymi
indykatorami ryzyka raków piersi, jajnika, jelita grubego, trzonu macicy, nerki czy prostaty.

5

Chemoprewencja to stosowanie farmakologicznych lub naturalnych czynników w celu zahamowania lub
odwrócenia procesu nowotworowego u osób o wysokim ryzyku rozwoju choroby nowotworowej.
6
Pacjentów, którzy są przebadani pod kątem znanych zmian genetycznych wpływających na ryzyko wystąpienia
choroby nowotworowej.
7
O możliwie zbliżonych cechach genetycznych.
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Szczególnie ważna jest identyfikacja kohort pacjentów ze zwiększonym genetycznym ryzykiem
zachorowania na nowotwory, gdyż medycyna prewencyjna może drastycznie zredukować ich koszty
leczenia poprzez zapobieganie nowotworom oraz wykrywanie ich we wczesnym stadium, gdy leczenie
jest bardziej efektywne.
Do dziś markery genetyczne identyfikujące osoby z wysoką predyspozycją do raka, były znane
dla średnio około 10% wszystkich nowotworów. Naukowcy aktywnie poszukują sposobów zwiększenia
tej średniej, jak również sposobów na zdefiniowanie najbardziej efektywnych testów DNA.
Aby zidentyfikować kluczowe geny związane z predyspozycją do nowotworów i zdefiniować
nowe metody prewencji, na przykład przy pomocy leków chemoprewencyjnych, należy rozwijać duże
(setki tysięcy osób) bazy danych (rejestry) próbek DNA i danych klinicznych. Takie rejestry mogą być
szczególnie pomocne, jeżeli badania są prowadzone w populacjach z wysokim stopniem genetycznej
homogenności.
READ-GENE SA jest Spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja
metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów
złośliwych. Wymienione wyżej wartości intelektualne stworzone zostały w ramach MCND oraz Zakładu
Genetyki i Patomorfologii, które funkcjonują w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie od 1989
roku. READ-GENE S.A. jest podmiotem posiadającym wyłączne prawo do komercyjnego
wykorzystania poza Polską własności intelektualnej wypracowanej i należącej do Ośrodka Pomorskiej
Akademii Medycznej.
Większość dotychczasowych akcjonariuszy i twórców READ-GENE SA to utytułowani
naukowcy, którzy pracują na co dzień w PAM pod kierownictwem Prof. Jana Lubińskiego.
Głównym założeniem zespołu jest tworzenie naukowych rozwiązań, które mogą być
wykorzystywane w praktyce profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów. Do głównych osiągnięć
zespołu należą:
1. Opublikowanie w ciągu ostatnich 10 lat ponad 200 publikacji z zakresu nowotworów dziedzicznych.
Większość z nich stanowią doniesienia oparte o wyniki badań wykonanych w Polsce i
opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej 8 , w tym: New England Journal of Medicine
(Impact Factor 52,589), Nature Genetics (Impact Factor 25,556), JAMA – Journal of American
Medical Association (Impact Factor 25,547), Journal of National Cancer Institute (Impact Factor
15,678), American Journal of Human Genetics (Impact Factor 12,629), Cancer Research (Impact
Factor 7,672), czy Journal of Medical Genetics (5,535), The Lancet Oncology (12,247), Clinical
Cancer Research (6,177), Breast Cancer Res Treat (4,671).
2. Zrealizowanie licznych projektów międzynarodowych, w 5 prof. J. Lubinski był/jest autorem i
koordynatorem:


Projekt nr MZ/NIH-96-287 – Genomic deletions as markers for renal carcinoma diagnosis;
U.S.-Poland Maria Sklodowska–Curie Joint Fund II;

8

lista naukowych czasopism opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera
tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Czasopisma na liście
filadelfijskiej są w założeniu najlepszymi z branży, a publikacja w nich ma mieć większą wagę niż w mniej
znanych czasopismach.
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Projekt nr ERB 3510-PL-92-2713 – Molecular genetic analyses in diagnosis of renal cell
carcinoma – EC project;



Projekt nr MZ/HHS-91–75 - Molecular genetic analyses in tumour diagnosis; U.S.-Poland
Maria Sklodowska–Curie Joint Fund II;



Projekt nr QLRI-CT-1999-00063 - Development of network of cancer family syndrome
registries in Eastern Europe (projekt był pierwszym w Piątym Programie Ramowym Unii
Europejskiej, w którym badacz polski był autorem i koordynatorem projektu);



Projekt nr 510114 - Identification of new cancer susceptibility genes by linkage analyses in
Polish families with aggregation of breast or colorectal cancers, 6 Program Ramowy Unii
Europejskiej;

3. Wydawanie pod auspicjami UICC czasopisma recenzowanego Hereditary Cancer In Clinical
Practice;

redaktorzy

naukowi:

J.

Lubiński,

R.

Scott,

R.

Sijmons;

oficjalny

periodyk

Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND). MCND jest jednostką
Pomorskiej Akademii Medycznej, jednak z 57 regionalnymi przedstawicielami na wszystkich
kontynentach.
4. Stworzenie unikalnego w skali międzynarodowej rejestru zespołów dziedzicznej predyspozycji do
nowotworów o następujących parametrach:


ponad 4 000 zdiagnozowanych i pozostających pod opieką MCND nosicielek mutacji BRCA1 9
– \ największa liczba na świecie;



blisko 2 000 000 rekordów próbek DNA osób chorych z nowotworami, ich krewnych oraz
kontroli;



blisko 7 000 linii komórkowych od nosicielek mutacji BRCA1;



dane rodowodowe od 1 258 000 osób – ponad 80% członków zachodniopomorskiej
regionalnej kasy chorych zebranych w trakcie realizacji pierwszego w świecie populacyjnego
programu profilaktycznego genetyczno-onkologicznego.

5. Patenty polskie i międzynarodowe
A) 3 przyznane patenty międzynarodowe:


Determining a predisposition to cancer (NBS1) - 10/867, 578 (USA)



Determining a predisposition to cancer (NOD2, CHEK2, P-16/CDKN2A) - PCT/PL2005/00006,
11/037, 657 (USA)



Pharmaceutical compositions and methods for the prevention of breast and ovarian cancer –
ZA2006/02081 (South Africa).

B) 6 przyznanych patentów polskich:


Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów BRCA1 i BRAC2 w polskich
rodzinach z agregacją raków sutka i/lub jajnika - PL 185957



Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów MSH2 i MLH1 w polskich
rodzinach z zespołem Lyncha (HNPCC) - PL 192152

9

Kobiety, które odziedziczyły uszkodzoną kopię tego genu, mają zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania
na raka sutka oraz raka jajnika. Ponadto zwiększone jest ryzyko wystąpienia raka jajowodu, otrzewnej, okrężnicy i
prostaty.
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Środek farmaceutyczny do suplementacji pożywienia dla ludzi oraz sposób wytwarzania
środka farmaceutycznego do suplementacji pożywienia dla ludzi - PL 192139



Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka
prostaty oraz zastosowanie zmiany germinalnej w obrębie genu NBS1 - P.360642



Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka jajnika
grubego przez zastosowanie wykrywania zmiany germilanej w obrębie genu NOD2 P.364412



Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do nowotoru przez
zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2 - P.367577

6. 12 zgłoszeń patentowych – krajowych i międzynarodowych.
Praca naukowa MCND jest doceniana na całym świecie a wyniki badań publikowane były w
najbardziej prestiżowych czasopismach z zakresu genetyki nowotworów. Do ostatnich publikacji
należa: rewolucyjny artykuł ukazujący (po raz pierwszy na świecie) genetyczne podłoże wszystkich
nowotworów na modelu raka piersi u Polek z kwietnia 2008 10 oraz artykuł opisujący kompletne remisje
raków pod wpływem cisplatyny z lipca 2008 11 . Kluczowi naukowcy to m.in.: dr n. med. Tomasz Byrski,
dr hab. n. med. Cezary Cybulski, dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak, dr hab. n. med. Bohdan Górski, dr
hab. n. med. Jacek Gronwald, dr n. med. Tomasz Huzarski, dr. n. med. Anna Jakubowska, dr hab. n.
med. Grzegorz Kurzawski.
4.12.3. Produkty i usługi
Badania nad wykorzystaniem informacji zawartych w genach do poznania przyczyn schorzeń
oraz do odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące cech organizmu ludzkiego to jeden z głównych
obszarów zainteresowania spółek biotechnologicznych na całym świecie. Genetyka jest dziedziną
rozwijającą się w wyjątkowo wysokim tempie, wyniki prowadzonych badań często posiadają znaczący
potencjał komercyjny.
Obszarami wykorzystywania genetyki są przede wszystkim:


badania skupiające się na odkrywaniu genów powiązanych z najpopularniejszymi
chorobami;



odkrywanie cech genetycznych populacji zamieszkujących dane obszary geograficzne;



diagnostyka molekularna, która zajmuje się analizowaniem genów i zmieniającym się
ryzykiem występowania i rozwoju chorób genetycznych;



wykrycie wskazań co do stosowania poszczególnych typów leków w leczeniu chorób
nowotworowych;

10

Lubinski J, Korzen M, Gorski B, Cybulski C, Debniak T, Jakubowska A, Jaworska K, Wokolorczyk D, Medrek K,
Matyjasik J, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Masojc B, Lener M, Szymanska A, Szymanska-Pasternak J,
Serrano Fernandez P, Piegat A, Ucinski R, Domagala P, Domagala W, Chosia M, Kladny J, Gorecka B, Narod S,
Scott R, Genetic contribution to all cancers: the first demonstration using the model of breast cancers from Poland
stratified by age at diagnosis and tumour pathology, Breast Cancer Res Treat 2008.

11

Byrski T, Huzarski T, Dent R, Gronwald J, Zuziak D, Cybulski C, Kladny J, Gorski B, Lubinski J, Narod SA.,
Response to neoadjuvant therapy with cisplatin in BRCA1-positive breast cancer patients.Breast Cancer Res
Treat. 2008 Jul 23.
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przeprowadzanie badań klinicznych nad prototypami leków;



powstawanie i rozwój leków dopasowanych do indywidualnego profilu genetycznego
pacjenta, przez co znacznie wzrasta skuteczność leczenia a minimalizacji ulegają skutki
uboczne.

Wykrywanie chorób przy użyciu badań genetycznych pozwala na zastosowanie profilaktyki
oraz szybsze rozpoczęcie leczenia, co w konsekwencji w wielu przypadkach znacząco zwiększa
stopień wyleczalności. Przeprowadzone testy zazwyczaj sprawdzają czy dana osoba posiada
skłonności, predyspozycje genetyczne do wykształcenia się u niej m.in. chorób nowotworowych.
Ważnym aspektem badań jest wykrycie czy danej osobie, w momencie pojawienia się choroby, grożą
powikłania związane z przerzutami na inne organy oraz czy istnieją przeciwwskazania do stosowania
najpopularniejszych medykamentów, wykorzystywanych w leczeniu tychże schorzeń.
Poza nowotworami przedmiotem tego typu analiz są również: choroba Alzheimera,
Parkinsona czy AIDS. Za pomocą testów genetycznych można sprawdzić czy jest się podatnym na
chorobę Crohn’a, różne rodzaje cukrzycy, jaskrę i inne choroby oczu, choroby tkanki łącznej,
miażdżycę, otyłość, choroby kostno-stawowe, choroby skóry.
Firmy farmaceutyczne, w oparciu o przeprowadzone badania tworzą specyfiki wspomagające
proces leczenia. Istotnym elementem, wpływającym na powstanie leku jest przeprowadzenie testów
klinicznych, mających na celu ustalenie skutków działania danych medykamentów. Podczas
wielomiesięcznych, czasem nawet kilkuletnich testów, należy sprawdzić czy nie pojawiają się skutki
uboczne oraz czy dane leki nie wchodzą w konflikt z innymi specyfikami.
Badania genetyczne, wykorzystywane w medycynie, mają na celu określenie przyczyn danej
choroby a nie wyłącznie leczenie symptomów schorzenia. Na podstawie wyników testów
genetycznych

można

m.in.

wyszczególnić

odziedziczone

komponenty

choroby,

dokładnie

zidentyfikować kluczowe dla danej choroby geny. Dzięki tym badaniom można, przy wykorzystaniu
określonych molekuł, odkryć i zlokalizować zmutowane geny. Celem testów genetycznych jest
zgromadzenie materiału badawczego służącego do identyfikacji choroby oraz zlokalizowanie genów
odpowiedzialnych za nią. Po tym etapie następuje faza badań klinicznych, które mają na celu
tworzenie nowych i modyfikowanie już istniejących leków.
Firmy farmaceutyczne, wykorzystując badania genetyczne, tworzą specyfiki stosowane do
walki m.in. z nowotworami. Na bazie testów i zdobytych danych możliwe jest stworzenie
nowoczesnych medykamentów, które działanie na podstawie dopasowania genetycznego jest
znacznie skuteczniejsze od tych projektowanych w tradycyjny sposób. Przykładem innowacyjnego
leku, będącego w powszechnym użyciu, jest produkowany przez GenenTech (spółkę należącą do
grupy Roche) – Avastin. Avastin jest środkiem dożylnym, stosowanym w chemioterapii. Podawany jest
pacjentom, u których stwierdzono złośliwy nowotwór okrężnicy i jelita cienkiego. Po wieloletnich
badaniach potwierdzono, że Avastin działając inaczej niż tradycyjna chemioterapia, odcina dopływ
krwi do guza, powstrzymując tym samym jego wzrost i rozprzestrzenianie się (przerzuty) do innych
układów i narządów. Avastin jest preparatem wspomagającym chemioterapie i przedłużającym życie
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pacjentów (średnio o ponad 5 miesięcy). Przychody Genetech ze sprzedaży tego specyfiku w 2007
roku sięgnęły kwoty ok. 2,3 mld. dolarów, co doskonale ukazuje ekonomiczny wymiar odkryć w
medycynie opartej na genetyce.
Genetyka jest jedną z najmłodszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin
naukowych. Obecnie na rynku istnieje wciąż relatywnie niewielka liczba firm działających w tym
obszarze, jednak wraz z kolejnymi odkryciami naukowymi wzrasta potencjał do komercjalizacji wiedzy
oraz tworzenia struktur biznesowych o dużym potencjale wzrostu. Spółki operujące w obszarach
biznesowych zbliżonych do READ-GENE SA działają głównie w USA. Spółki te można podzielić na:
- firmy obsługujące klientów indywidualnych;
- firmy oferujące szeroki zakres usług, łącznie z badaniami i produkcją leków.
Firmy skupione na obsłudze klienta indywidualnego zajmują się głównie sprzedażą testów
genetycznych oraz specjalistyczną interpretacją ich rezultatów (umożliwiając konsultacje z wysoko
wykwalifikowaną kadrą doradczą, której zadaniem jest właściwa interpretacja danych oraz udzielanie
porad). Wśród nich można wyróżnić takie jak: 23andMe (USA), Navigenics (USA), DNA Direct (USA),
Genetic Technologies (Australia). Spółki te dopiero rozwijają swoją działalność. O ile Navigenics
oferuje już pełne, specjalistyczne konsultacje 24h na dobę, 23andMe (Spółka, której jednym z
głównych inwestorów jest Google.com) oraz DNA Direct są na etapie tworzenia takich usług. Wyróżnić
warto tu Genetic Technologies, działającą na rynku australijskim oraz państw Dalekiego Wschodu.
Zajmuje się ona nie tylko badaniem ludzkiego DNA, lecz również zwierząt oraz roślin. Jest to spółka
publiczna o kapitalizacji rynkowej na poziomie 44 mln USD. Oferta prezentowana przez wyżej
wymienione Spółki wyznacza nowe trendy w diagnostyce i profilaktyce. To połączenie rozwiązań
stworzonych przez genetykę oraz IT. Taka fuzja daje rezultat w formie efektownej i wygodnej
prezentacji danych poprzez internetowy profil genetyczny, w ramach którego pacjent uzyskuje
odpowiedzi nie tylko na zasadnicze pytania dotyczące jego indywidualnych predyspozycji
genetycznych, ale także otrzymuje pewne funkcje o charakterze edukacyjno – rozrywkowym (tj.
możliwość porównywania swojego genomu z genomem znanych ludzi itp.).
Drugą grupą zajmującą się badaniami oraz rozwojem genetyki są spółki, które oferują nie tylko
obsługę klientów indywidualnych, ale również badają powiązania genów z chorobami oraz odkrywają,
testują i produkują nowoczesne leki. Tak szeroki zakres działalności zwiększa możliwości firm,
jednakże wymaga zarazem dużej bazy naukowej. Przykładami takich spółek są m.in.: deCODE
Genetics (Islandia), Genentech (USA), Myriad Genetics (USA).
Genentech, DeCODE oraz Myriad (notowany na NASDAQ) są spółkami na etapie
dynamicznego rozwoju. Ich głównymi produktami oraz źródłem przychodów mają być leki, stworzone
na podstawie badań oraz zdobytych danych. Myriad jest obecnie na trzecim etapie badań klinicznych
leku na chorobę Alzheimera oraz drugim etapie strategicznego dla tej firmy leku Azixa (lek
zwalczający guz mózgu). Genentech (NYSE) zaś jest spółką wysoce rozwiniętą, działającą od ponad
30 lat, produkującą wiele zaawansowanych leków.
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Wszystkie wymienione przykłady spółek działają w sektorze tzw. personal medicine 12 i
realizują nowe podejście do medycyny, dopasowane do pojedynczego, konkretnego organizmu,
opierając

profilaktykę,

metody

diagnostyczne

oraz

schematy

leczenia

na

indywidualnych

predyspozycjach pacjenta zapisanych w genach. Należy oceniać, że zindywidualizowane podejście,
patrzenie na pacjenta przez pryzmat jego kodu genetycznego to kierunek o ogromnym potencjale
rozwojowym, zarówno w kategoriach naukowych jak i w kategoriach biznesowych.
Analizując powyższe przykłady, można ocenić spółkę READ-GENE jako wysoce innowacyjną.
Spowodowane jest to obszarem działalności firmy, obejmującym szeroko rozumianą genetykę
(indywidualne konsultacje i testy DNA, badania nad związkiem chorób z DNA, przeprowadzanie
badań nad nowymi lekami), jak również geograficznym usytuowaniem (spółkę można uznać za
prekursora na rynku Europy Środkowo-Wschodniej). Lokalizacja ta umożliwi klientom dostęp do
najnowocześniejszych technologii genetycznych, których wykorzystanie było jak dotąd możliwe
głównie za pośrednictwem firm z USA. Przykład spółek o podobnym profilu działalności pokazuje, iż
jest to rynek o ogromnych możliwościach wzrostu (czego najlepszym przykładem jest spółka
Genentech, której kapitalizacja wynosi obecnie ponad 76 mld dolarów).
Produkty oraz usługi jakie oferuje (planuje oferować) Spółka kierowane są do klientów
biznesowych / instytucjonalnych (publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, firmy
farmaceutyczne, CRO, laboratoria, ośrodki badawczo – rozwojowe) oraz w części do klientów
indywidualnych. Usługi związane z badaniami klinicznymi oraz repozycjonowaniem leków to
specjalistyczna oferta kierowana do sponsorów (firm farmaceutycznych) oraz firm organizujących
badania kliniczne (CRO). Testy genetyczne to produkty dedykowane głównie dla klientów
indywidualnych, ale mogą być zamawiane również przez klientów instytucjonalnych (tj. ZOZy), to
samo odnosi się do preparatów chemoprewencyjnych. Do sprzedaży swoich produktów i usług Spółka
chce wykorzystać zdywersyfikowane kanały dystrybucji.
4.12.3.1. Badania kliniczne
Badanie kliniczne (clinical trial) to eksperyment, którego zasadniczym celem jest określenie
skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania leku lub innej technologii medycznej (na przykład
zabiegu czy testu diagnostycznego). Jest więc etapem w procesie powstawania nowego leku (zabiegu
itd.), następującym po odkryciu substancji czynnej i badaniach przedklinicznych (z udziałem zwierząt).
Zgodnie z obowiązującym prawem badaniem klinicznym jest: "...każde badanie prowadzone z
udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym
farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, w celu
zidentyfikowania działań niepożądanych (...), lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i
wydalania (...) mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność."
Badania kliniczne są organizowane, prowadzone i nadzorowane przez firmy farmaceutyczne
(sponsor). Często jednak firmy farmaceutyczne zlecają część lub wszystkie te zadania firmom
zwanym CRO (Clinical Research Organization). Ich przedstawiciele, którzy mają prawo wglądu do

12

Medycyna spersonalizowana, medycyna osobista, medycyna indywidualna – dopasowana do indywidualnych
skłonności genetycznych danego pacjenta.
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dokumentacji i badania w tym także do dokumentacji pacjentów to Monitorzy Badań Klinicznych
(Clinical Research Associate).
Rynek badań klinicznych 13
Proces dopuszczenia substancji leczniczej do stosowania jest długi i skomplikowany. Niewiele
spośród substancji leczniczych, nad którymi rozpoczyna się prace, pomyślnie przechodzi badania
kliniczne. Jeszcze mniej substancji trafia ostatecznie na apteczne półki. Oznacza to, że badaniami
klinicznymi objętych jest znacznie więcej leków, niż liczby mówiące o corocznej wielkości
nowowprowadzonych leków.
Obecnie wartość rynku zewnętrznych badań klinicznych na świecie przekracza 14 mld USD i
rośnie w tempie 10% rocznie. W Europie Centralnej wartość tego rynku szacowana jest na 750 mln
EUR, z czego 225 mln EUR przypada na CRO (Clinical Research Organisation). Wzrost tego rynku
wynosi 15% rocznie, a w polskich klinikach i placówkach badawczych zagraniczne koncerny wydają
700 mln PLN., choć to i tak niewiele w stosunku do potencjału populacji kraju. W cztery razy mniej
zaludnionej Belgii rynek badań wart jest 1,3 miliarda EUR, a w obszarze tym zatrudnionych jest około
7 tysięcy osób.
Ograniczeniem w Polsce są na pewno regulacje prawne. Firma farmaceutyczna chcąca
zrealizować badania czeka średnio 75 dni na uzyskanie zezwolenia (mimo, że przepisy stanowią, iż
czas ten nie przekracza 60 dni). W innych krajach jest to znacznie mniej – w Wielkiej Brytanii,
Niemczech czy Danii może być to maksymalnie 30 dni, a w praktyce decyzje zapadają zwykle
szybciej a każdy dzień oczekiwania to wymierne straty dla sponsora badań.
Niemniej jednak liczba prowadzonych badań klinicznych dynamicznie się zwiększa, chociaż
koszty wykonywania testów w naszym kraju nie różnią się znacząco od wydatków, które firmy
farmaceutyczne musiałyby ponieść gdzie indziej. Szacuje się, że co roku kilkanaście tysięcy polskich
pacjentów wyraża świadomą zgodę na udział w badaniach klinicznych nowych leków. Według
szacunków Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce w badaniach
klinicznych prowadzonych w Polsce mogło do tej pory uczestniczyć nawet 200 000 pacjentów.
W roku 2006 przeprowadzona została ankieta oceniająca rynek badań klinicznych, w której
wzięło udział ponad 60 sponsorów i organizacji prowadzących badania (CRO) w Polsce. Według
uzyskanych danych w ciągu ostatnich 10 lat (do roku 2006) ponad 100 tys. chorych wzięło udział w
1360 badaniach. Ogólna liczba badań w raporcie wydaje się niska jako że w Centralnej Ewidencji
Badań Klinicznych (CEBK) odnotowano blisko 3 000 projektów, ale należy podkreślić, że pytanie w
ankiecie dotyczyło jedynie już zakończonych badań.
Firmy, które udzieliły odpowiedzi, prowadziły w Polsce na moment badania ponad 300
aktywnych badań, co w świetle uczestnictwa w ankiecie na poziomie 70% dobrze koresponduje z
około 400 badaniami rocznie rejestrowanymi przez CEBK. Dominują międzynarodowe badania fazy III
(około 50%), ale prowadzone są też projekty w fazie I i II, jak też dość liczne w fazie IV. Działalność
badawcza dotyczy wszystkich specjalności, jednak najwięcej dotyczy kardiologii i onkologii. Fakt ten

13

Badanie kliniczne to eksperyment, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz
bezpieczeństwa stosowania badanego leku lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).
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świadczy pozytywnie o ocenie polskich ośrodków i lekarzy pełniących rolę badaczy, gdyż dziedziny te
są uważane za dominujące w światowych "rankingach" technologii medycznych. Jakość badań
prowadzonych w Polsce jest oceniana wysoko: 55% stwierdziło, że jest ona bardzo wysoka lub raczej
wysoka, natomiast ponad 40% uważa, że jest porównywalna, z jakością osiąganą w innych krajach.
Platformą do pozyskania zleceń w tym zakresie są zarówno kontakty zespołu specjalistów
współpracujących z READ-GENE SA, a także reklamy i prezentacje na konferencjach i sympozjach
naukowych. Należy zwrócić uwagę, że światowy system badań klinicznych jest dobrze zorganizowany
i posiada platformy cyfrowe, na których kojarzeni są sponsorzy badań i firmy CRO.
Badania kliniczne w ramach oferty READ-GENE SA będą to z jednej strony zlecenia
sponsorskie w ramach testowania nowych leków, z drugiej możliwe jest przeprowadzanie badań
klinicznych na wyspecyfikowanych populacjach jednorodnych genetycznie tych leków, które w trakcie
normalnej

procedury

badawczej

nie

wykazywały

skuteczności

istotnej

statystycznie

(tzw.

repozycjonowanie leków – drug retargeting).
W przypadku tych drugich dokonano już odkrycia bardzo wysokiej skuteczności Cisplatyny dla
osób, u których występuje mutacja w określonym genie. Ilość specyfików w terapii onkologicznej, które
wykazywały pełną skuteczność u bardzo niewielkiej liczby pacjentów pozwala podejrzewać, że taka
zależność występuje powszechnie. Jednocześnie w przypadku, gdy nakłady na badania nad nowym
lekiem

pochłaniają

setki

milionów

dolarów,

przeprowadzenie

badania

klinicznego

na

wyselekcjonowanych genetycznie pacjentach jest ekonomicznie uzasadnione. Możliwość „uratowania”
przynajmniej jednego specyfiku jest warta zaangażowania środków niezbędnych na tego typu
badanie. W tym zakresie READ-GENE SA posiada unikalną przewagę konkurencyjną, którą jest
wyłączny dostęp do bazy Pomorskiej Akademii Medycznej (stworzonej przez zespół profesora
Lubińskiego w ramach Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych), która zawiera
blisko 200 tys. rekordów próbek DNA osób z rozpoznanym genetycznie podwyższonym ryzykiem
wystąpienia nowotworu. Pozwala to w łatwy sposób wyselekcjonować osoby do badań klinicznych
prowadzonych na dużej próbie.
W chwili obecnej Spółka jest w trakcie prowadzenia pięciu prób klinicznych, w tym m.in. na
zlecenie takich potentatów jak AstraZeneca, Kudos czy PharmaNet.
Prowadzone badania kliniczne wykonywane są z wykorzystaniem zasobów rzeczowych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie. Jednostka ta za możliwość
prowadzenia badań pobiera opłatę od każdego pacjenta. W przypadku wybudowania przychodni i
oddziału chemioterapii przez READ-GENE SA wszelkie związane z badaniami klinicznymi czynności
wykonywane będą własnymi zasobami (przy wykorzystaniu outsourcingu usług w ekonomicznie
uzasadnionym zakresie).
W chwili obecnej szacuje się, że Spółka będzie w stanie wykonać badania kliniczne na próbie
od 300 do 1000 osób rocznie, w zależności od rodzaju badania, tj. długości pobytu pacjenta w
przychodni / oddziale klinicznym. Liczba pacjentów w sposób ograniczony wpływa przy tym na
uzyskiwane przychody, bowiem stawka osobowa w badaniach bardziej czasochłonnych jest
odpowiednio wyższa.
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4.12.3.2. Testy genetyczne
Test DNA to badanie materiału genetycznego (DNA). Każdy człowiek może zostać łatwo
zidentyfikowany i odróżniony od innej osoby dzięki swojej unikalnej informacji genetycznej. Informacja
ta to kwas dezoksyrybonukleinowy, zwany w skrócie DNA. DNA jest cząsteczką chemiczną o
charakterze polimerowym zawierającą 3 składniki: kwas ortofosforowy(V), cukier (pentozę) oraz
purynową lub pirymidynową zasadę. Najważniejszym elementem budowy DNA są właśnie zasady adenozyna, tymina, cytozyna i guanina (zwane w skrócie A, T, C, G). DNA (wraz z pewnymi białkami)
upakowane jest w specjalnych strukturach zwanych chromosomami. Chromosomy znajdują się w
jądrze komórkowym i w związku z tym DNA jest obecne w prawie wszystkich komórkach każdego
organizmu (wyjątkiem są erytrocyty - czerwone krwinki - które w stadium dojrzałym nie posiadają
jądra). DNA, czyli materiał genetyczny, składa się z odcinków, które zawierają (kodują) informację o
budowaniu białek w organizmie.
Można pobrać niewielką liczbę komórek praktycznie z dowolnego miejsca organizmu
człowieka, aby wyizolować DNA niezbędny do przeprowadzenia testów genetycznych. Najczęściej za
źródło materiału genetycznego służą złuszczające się komórki nabłonka wewnętrznej strony policzków
(ślina lub tzw. wymaz policzkowy), krew (a dokładniej komórki jądrzaste znajdujące się we krwi) oraz
cebulki włosów.
Testy genetyczne są wykorzystywane w:


medycynie (diagnostyka chorób genetycznych człowieka w tym nowotworów, określanie
reakcji pacjentów na leki - farmakogenomika),



weterynarii (diagnostyka chorób zwięrzęcych, ustalanie płci ptaków),



kryminalistyce, medycynie sądowej i analizie mikrośladów biologicznych,



wykrywaniu patogenów,



ustalaniu (potwierdzaniu lub zaprzeczaniu) ojcostwa,



genealogii (określanie pochodzenia i stopnia pokrewieństwa osób),



badaniu antycznego DNA – paleogenetyce.
Obecnie na świecie, a także w Polsce, powstaje coraz więcej firm, które oferują badania DNA

pod kątem występowania predyspozycji do zachorowania na poszczególne choroby. Badania te
polegają na identyfikowaniu u badanego mutacji odpowiadającej za zwiększenie prawdopodobieństwa
wystąpienia choroby (na przykład choroby Alzheimera, choroby nowotworowej danego rodzaju itd.).
Wykryte na podstawie badań powiązanie wystąpienia określonej mutacji genetycznej (obecność lub
brak jakiegoś genu lub białka, albo występowanie szczególnej jego postaci) zwane jest markerem
ryzyka.
Ważniejsze mutacje i schorzenia diagnozowane przez test DNA to obecnie na przykład
Mukowiscydoza, Hemochromatoza pierwotna, Bezpłodność męska czy Choroba Alzheimera. Obecnie
coraz więcej firm posiada również w swojej ofercie testy genetyczne związane z badaniem zmian
odpowiadających za zwiększenie ryzyka wystąpienia nowotworu na przykład piersi.
Emitent dysponuje patentami polskimi na sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania
mutacji genów (które identyfikują grupy zwiększonego ryzyka oraz wskazania do rodzaju
chemoprewencji i chemioterapii): BRCA1 i BRCA2, MSH2 i MLH1, a także patentami amerykańskimi
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dotyczącymi mutacji genów NBS1 i CHEK2 oraz kolejnymi zgłoszeniami patentowymi. Dzięki tym
patentom Emitent będzie w stanie prowadzić testy DNA pod kątem podatności na wystąpienie raka
sutka, jajnika, prostaty itd. Jednocześnie możliwe jest sprzedanie prawa do wykorzystania ww.
patentów

firmom,

które

włączą

do

wykonywanych

przez

siebie

testów

markery

ryzyka

komercjalizowane przez Emitenta.
W chwili obecnej Spółka posiada przyznanych 9 patentów:
A. Patenty międzynarodowe:


Determining a predisposition to cancer (NBS1) - 10/867, 578 (USA);



Determining a predisposition to cancer (NOD2, CHEK2, P-16/CDKN2A) - PCT/PL2005/00006,
11/037, 657 (USA);



Pharmaceutical compositions and methods for the prevention of breast and ovarian cancer –
ZA2006/02081 (South Africa).

B. Patenty polskie:


Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów BRCA1 i BRAC2 w polskich
rodzinach z agregacją raków sutka i/lub jajnika - PL 185957



Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów MSH2 i MLH1 w polskich
rodzinach z zespołem Lyncha (HNPCC) - PL 192152



Środek farmaceutyczny do suplementacji pożywienia dla ludzi oraz sposób wytwarzania
środka farmaceutycznego do suplementacji pożywienia dla ludzi - PL 192139



Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka
prostaty oraz zastosowanie zmiany germinalnej w obrębie genu NBS1 - P.360642



Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka jajnika
grubego przez zastosowanie wykrywania zmiany germilanej w obrębie genu NOD2 P.364412



Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do nowotoru przez
zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2 - P.367577

Spółka posiada również dostęp do następujących zagranicznych i polskich zgłoszeń patentowych:


Lek w dodatkach żywnościowych dla ludzi i sposób ich sporządzania – P.335918



Środek farmacutyczny, zastosowanie selenu albo jego związku oraz sposób obniżania ryzyka
zachorowania na raka piersi lub jajnika - P.361597



Kompozycje farmaceutyków i metody zapobiegania rakowi piersi i/lub jajnika u pacjentów
pochodzenia polskiego oraz zastosowanie wybranych mutacji wewnątrz genu BRCA1 –
P.36441



Określenie predyspozycji do wystąpienia raka (NBS1) – 10/867,578 USA



Sposób i opracowanie wykrywania dziedzicznych predyspozycji to wystąpienia raka poprzez
identyfikację mutacji germinalnej w genie NOD2 (Metody i opracowanie wykrycia
dziedzicznych predyspozycji do wystąpienia raka jelita grubego poprzez identyfikację mutacji
germinalnej w genie NOD2) – 60/565.724;60/536.746 USA
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Sposób i opracowanie wykrycia dziedzicznych predyspozycji do wystąpienia różnych
nowotworów poprzez identyfikację mutacji germinalnych w genie CHEK2 – 60/563,089 USA



Opracowania składu farmaceutyków i metody zapobiegania rakowi piersi i jajnika –
60/494239, 10/916,025 USA, PCT/PL04/00063



Określenie predyspozycji do wystąpienia nowotworu poprzez identyfikacje kombinacji
genotypu określonych wariantów genów CYP1B1 i CHEK2 – PCT/PL2006/000062



Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka
sutka i/lub jajnika u osoby pochodzenia polskiego oraz zastosowanie wybranych mutacji w
obręcie genu BRCA1 - P.364413



Sposób i zestaw do wyrywania zwiększonej dziedzicznej predyspozycji do nowotworów
złośliwych różnych narządów poprzez identyfikację mutacji germinalnych w obrębie genu
CHEK2 - P.367319



Wykrywanie obniżonej odpowiedzi na chemoterapię z zastosowaniem cytostatyków z grupy
taksoidów - P.379827



Wykrywanie podwyższonej podatności na chemioterapię z zastosowaniem cytostatyków
platynowych – P. 385589
W grudniu 2008 roku Emitent uruchomił platformę internetową do sprzedaży testów

genetycznych za pośrednictwem, której można zakupić opisane poniżej testy. Budowa serwisu
Internetowego to inwestycja, która pozwoli na masową sprzedaż testów genetycznych. Klienci po
zalogowaniu się mogą odpłatnie zamówić zestaw do pobierania próbek DNA (ślina lub szczoteczka do
zbierania śluzówki z jamy ustnej). Po odesłaniu próbki i wykonaniu jej badania przez Spółkę, wynik
jest odsyłany do danego klienta. Obecnie Spółka posiada ofertę składającą się z testów genetycznych
oraz konsultacji genetycznych. W ramach testów oferowanych jest osiem produktów:
a) test wysokiego ryzyka raka piersi,
b) test wysokiego ryzyka raka jelita grubego,
c) test wysokiego ryzyka raka prostaty,
d) test znacznie obniżonego ryzyka zachorowania na raka piersi,
e) test umiarkowanie zwiększonej wielo-narządowej predyspozycji do nowotworów,
f)

test kwalifikacji do udziału w próbie klinicznej leczenia cis-platyną nowotworów złośliwych,

g) test kwalifikacji do udziału w próbie klinicznej leczenia inhibtorem PARP raka jajnika u
pacjentek z mutacją BRCA1,
h) test kwalifikacji do udziału w próbie klinicznej leczenia trabectedinem raka piersi u
pacjentek z mutacją BRCA1.
Przedstawione produkty są dedykowane dla ludności pochodzenia słowiańskiego (badane są
zmiany w genach, które są charakterystyczne dla populacji słowiańskiej, dzięki czemu koszt takiego
testu jest znacznie niższy niż koszt pełnego testu przy zachowaniu praktycznie identycznej czułości).
Techniczny koszt wykonania testu wysokiego ryzyka raka piersi oferowanego przez READ-GENE jest
kilkudziesięciokrotnie niższy niż pełny analogiczny test z oferty Myriad Genetics BRACanalysis.
Platforma będzie pozycjonowana, w krajach Europy Centralno-Wschodniej, na Wyspach Brytyjskich,
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w USA, Kanadzie i Australii. Na tym etapie nie określono jeszcze czy opłacalne będzie zlecanie
technicznego wykonywania testów laboratoriom poza Polską. Obecnie platforma zawiera dwie wersje
językowe (polską i angielską), w późniejszym czasie planowane są dalsze wersje językowe.
Próbki DNA wysyłane przez klientów przechowywane są przez Spółkę i kiedy w ofercie pojawi
się nowy test, klient będzie mógł zlecić jego wykonanie bez ponownego wysyłania materiału
genetycznego do badania.
4.12.3.3. Chemoprewencja
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej jest
w trakcie realizacji projektu badawczego nad obniżeniem ryzyka raka u nosicielek mutacji BRCA1
poprzez selenowanie diety preparatem Sel-BRCA1. Badania pilotażowe pokazały skuteczność takiego
postępowania – redukcję ryzyka raka z 80% do około 25%. Obecnie realizowana jest w Polsce próba
kliniczna, która ma ostatecznie potwierdzić skuteczność preparatu, obejmująca blisko 1400 nosicielek
BRCA1, które otrzymują „placebo” lub właściwy preparat. Oczekuje się, że wyniki zostaną
odkodowane w pierwszym kwartale 2009 roku.
Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wyniku dodatniego, chęć zwiększenia liczby
pacjentek i uzyskania statusu badania wieloośrodkowego, oraz promocję preparatu, zwrócono się do
placówek prowadzących pacjentki z mutacją BRCA1 i BRCA2 w innych krajach europejskich z
propozycją włączenia się do projektu. Zainteresowanie wyraziły ośrodki z takich krajów jak: Czechy,
Grecja, Hiszpania, Łotwa, Rosja, Słowacja, Wielka Brytania. Jest wysoce prawdopodobne, że ośrodki
uczestniczące w badaniu będą zalecały swoim pacjentom Sel-BRCA1, a nie inny, niesprawdzony,
preparat selenowy. Liczbę mutacji BRCA1 i BRCA2 w krajach, w których zgłoszono patent na SelBRCA1 określa się na około 15 mln.
Jeszcze przed zakończeniem badań klinicznych nad preparatem Sel-BRCA1 powstały już
plany kolejnych substancji z grupy chemoprewencji. Oczekuje się, że będą one dawać równie
korzystne wyniki jak selen przy obniżaniu ryzyka zachorowania na raka wywołanego innymi niż
BRCA1 zmianami genetycznymi.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w badaniu klinicznym Sel-BRCA1 Emitent planuje
rozpocząć komercjalizację tego suplementu.
4.12.3.4. Repozycjonowanie leków
Niewielki odsetek spośród odkrytych substancji przechodzi całą procedurę formalną i trafia
ostatecznie na półki aptek jako lek. Krytycznym momentem dla takich projektów jest III faza testów
klinicznych, która ma wykazywać odpowiednią skuteczność danego leku. Istnieje wiele projektów
terapii onkologicznych, które nie przeszły tej fazy badań klinicznych. Badania przeprowadzone przez
zespół Prof. Lubińskiego nad skutecznością Cisplatyny dla pacjentek z rakiem piersi, u których
występuje zmiana w BRCA1 ukazała ogromny potencjał związany z repozycjonowaniem leków
(środki, które mogą być mało skuteczne dla całej populacji mogą okazać się wyjątkowo skuteczne gdy
stosowane są na pacjentach o określonym profilu genetycznym). READ-GENE dzięki dostępowi do
bazy danych pacjentów o zidentyfikowanym profilu genetycznym może skutecznie dostarczać

DOKUMENT INFORMACYJNY

READ-GENE Spółka akcyjna

66

pacjentów do takich testów klinicznych. Oferta Spółki związana z repozycjonowaniem leków jest
unikalna i innowacyjna, zmieniając wręcz radykalnie sposób myślenia o badaniach klinicznych w
onkologii.
4.12.3.5. Linie produktowe
Działalność Emitenta związana jest z kilkoma obszarami biznesowymi, które pozornie wydają
się być znacznie zdywersyfikowane jednak w praktyce są komplementarne. READ-GENE SA
zamierza realizować strategie tworzenia linii produktowych pokrywających ciąg logiczny: diagnostyka,
prewencja, terapia. Pierwszą linią produktową jest BRCA1 i BRCA2. Spółka posiada ofertę
testów genetycznych wykrywających zmiany w tych genach. Konsekwencją pozytywnego wyniku testu
na BRCA1 / BRCA2 powinno być suplementowanie diety 14 preparatem selenowym Sel-BRCA1 (w
bardzo istotny sposób zmniejszy to ryzyko zachorowania u takiej osoby). Warto zwrócić uwagę na
fakt, że suplementowanie selenem powinno odbywać się przez całe życie (zapewnia to Spółce
stabilne wpływy z tytułu sprzedaży preparatu). W ostateczności, w przypadku zachorowania pacjenta
Emitent jest w stanie zaoferować prywatne leczenie według opracowanego w MCND schematu za
pomocą Cisplatyny, której stosowanie u pacjentów z BRCA1 daje wyjątkowo dobre rezultaty. Dzięki
takiej strategii klient, który wykonał test i ma pozytywny wynik staje się automatycznie powiązany z
kolejnymi produktami i usługami. Komplementarność tych produktów wpływa pozytywnie na koszty
związane z promocją i pozycjonowaniem.
4.12.4. Cele strategiczne
Dzięki pozyskanemu w drodze emisji nowych akcji kapitałowi Emitent może zintensyfikować
swoje działania mające na celu zbudowanie właściwej struktury biznesowej. Syntetyczna prezentacja
krótko i średnioterminowych celów Emitenta przestawia się następująco:


pozyskiwanie dalszych zleceń na realizacje badań klinicznych poprzez rozwijanie posiadanych
kontaktów biznesowych oraz prezentacje oferty Spółki podczas wydarzeń branżowych. Koszt
przedstawienia oferty Emitenta w trakcie takich wydarzeń to od kilkunastu do kilkudziesięciu tys.
zł.



promocja serwisu internetowego sprzedaży testów genetycznych. Serwis oparty jest o rozbudową
aplikację e-commerce jaką oferuje w trybie abonamentowym Spółka IAI-System. Obecnie Emitent
wspólnie z wykonawcą infrastruktury informatycznej kończy prace nad angielskojęzyczną wersją,
wersja polska już działa i jest w pełni funkcjonalna;



budowa sieci sprzedaży Sel-BRCA1 (w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badań
klinicznych) opartej na współpracy z poradniami onkologicznymi opiekującymi się pacjentkami z
historią nowotworu piersi / jajnika w najbliższej rodzinie; Obecnie Emitent analizuje ekonomiczne
oraz prawne możliwości współpracy z projektowaną współpracą READ-GENE S.A. z
zagranicznymi poradniami onkologicznymi oraz pojedynczymi lekarzami – specjalistami, którzy
mogliby, stając się dystrybutorami, wdrażać preparat na swoje lokalne rynek.

14

Regularne zażywanie odpowiednio dawkowanego preparatu.
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budowa ośrodka badawczo-rozwojowego wraz z przychodnią genetyczną, który umożliwi
zwiększenie marży na oferowanych produktach i usługach oraz przede wszystkim umożliwi rozwój
własnych projektów badawczo - rozwojowych. Emitent planuje rozpoczęcie inwestycji w I - II
kwartale 2009r. Obecnie Spółka posiada już pozwolenie na budowę oraz ostateczną wersję
projektu budowlanego. Oczekiwany czas realizacji projektu to jeden rok.
Realizacja wymienionych celów strategicznych ma doprowadzić do sytuacji, w której READ-

GENE S.A. znajdzie się w europejskiej czołówce spółek działających w obszarze innowacyjnej
onkologii i genetyki. Dynamiczny rozwój Emitent chce opierać na intensyfikacji działań biznesowych
oraz wykorzystaniu nowo powstającej technologii wytworzonej w MCND.

4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym
Emitent w 2007 roku nie realizował żadnych zadań inwestycyjnych. Podstawowym przyszłym
zagadnieniem inwestycyjnym, które umożliwi rozpoczęcie właściwych działań operacyjnych przez
READ-GENE jest stworzenie ośrodka badawczego wraz z kliniką o łącznej powierzchni 1,5 tys. m2.
Ośrodek powstanie na nieruchomości gruntowej o powierzchni 3000 m2 , która została wniesiona do
Spółki w ramach nowej emisji akcji (właścicielem działki był Prof. Jan Lubiński). Dodatkową wartością
wniesioną wraz z działką jest prawo pierwszeństwa zakupu gruntów otaczających działkę (w razie
potrzeby rozbudowy ośrodka w przyszłości). Nieruchomość znajduje się w gminie Dobra (około 20
min. od Centrum Szczecina, około 45 min. od lotniska w Goleniowa i 1,5 godziny od Berlina). W maju
2008 r. gmina wyraziła zgodę na warunki zabudowy i obecnie powstał już szczegółowy harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji. Całkowity koszt realizacji inwestycji szacuje się na ponad 7 mln zł. Na
dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka poniosła koszty formalno – prawne związane z
otrzymaniem warunków zabudowy oraz zgody na budowę a także koszty projektu budowlanego. .
Budowa ośrodka z laboratoriami badawczo-diagnostycznymi, przychodnią i kliniką (NZOZ
READ-GENE), która umożliwi realizację własnych lub zlecanych projektów badawczych niezależnie
od wynajmowanych dotychczas powierzchni szpitalnych i na większą skalę jest niezbędna. READGENE SA podpisał już szereg umów na próby kliniczne z zagranicznymi firmami farmaceutycznymi,
które realizuje za odpowiednią opłatą na bazie szpitali klinicznych. Posiadanie własnej bazy umożliwi
sprawne i bardziej rentowne realizowanie działań biznesowych w obecnie zidentyfikowanych
obszarach biznesowych, jak i w innych, które nie są w tej chwili jeszcze znane.

4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie wszczęto żadnych postępowań upadłościowych, układowych lub
likwidacyjnych.
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4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenia dla
działalności Emitenta
Spółka nie uczestniczy w postępowaniach arbitrażowych czy układowych. Wobec spółki nie są
prowadzone postępowania egzekucyjne.

4.16. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za
okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić
według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo
zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań
Wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania
sądowe czy arbitrażowe.

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
Nie występują 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.

4.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z
działalności

gospodarczej

skonsolidowanym

za

okres

sprawozdaniem

objęty

finansowym

sprawozdaniem
zamieszczonymi

finansowym
w

lub

dokumencie

informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły nietypowe okoliczności i
zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej.

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
DOKUMENT INFORMACYJNY

READ-GENE Spółka akcyjna

69

I kwartał 2008r.
Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2008 roku Emitent rozpoczął działalność operacyjną w
obszarze badań klinicznych. Badania wykonywane są z wykorzystaniem wynajętych zasobów
technicznych.
II kwartał 2008r.
Według stanu na 30 czerwca 2008 Emitent zrealizował pierwsze przychody z tytułu wykonywanych
badań klinicznych w wysokości 50 tys. zł. Emitent pozyskał kolejne dwie umowy dotyczące badań
klinicznych (obecnie portfel realizowanych w tym obszarze projektów to pięć umów). Na przełomie
maja i czerwca 2008 roku Emitent po raz pierwszy publicznie zaprezentował swoją ofertę związaną z
badaniami klinicznymi na pacjentach o zidentyfikowanym profilu genetycznym podczas zjazdu
American Society Of Clinical Oncology w Chicago. W czerwcu Emitent rozpoczął pracę nad budową
serwisu internetowego do sprzedaży testów genetycznych.
III kwartał 2008r.
W celu niezbędnego dla rozwoju dokapitalizowania Emitent dokonał emisji akcji serii C, D i E. We
wrześniu 2008 r. Emitent zakupił od Jana i Teresy Lubińskich nieruchomość gruntową o powierzchni
3000 m2 w Dobrej pod Szczecinem. Umowa kupna / sprzedaży działki daje Emitentowi dodatkowo
prawo pierwszeństwa nabycia pasu gruntu otaczającego zakupioną działkę w promieniu 100 m.
Wartość nieruchomości to 600 tys. zł. Wierzytelność wobec Państwa Lubińskich została umownie
potrącona z wierzytelnością związaną z objęciem przez Państwa Lubińskich na nowo wyemitowanych
akcji imiennych serii C (wielkość emisji 222 222 akcji, cena emisyjna 2,70 zł). Także we wrześniu
2008 r. wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej Emitentowi przez Gen-Pat-Med Sp. z o.o. w
wysokości 200 tys. zł. została umownie potrącona z wierzytelnością wynikającą z objęciem przez
Gen-Pat-Med Sp. z o.o. akcji imienne serii D (wielkość emisji 74 075 akcji, cena emisyjna 2,70 zł).
1 493 713 akcji na okaziciela serii E o cenie emisyjnej 2,70 zł zostało objętych przez inwestorów w
ramach oferty prywatnej. Pozyskany kapitał posłuży Emitentowi na realizacje celów strategicznych w
przyszłości oraz na inwestycje związane z budową ośrodka badawczo-rozwojowego, która ma
rozpocząć się w pierwszej połowie 2009 roku.
IV kwartał 2008r.
W tym okresie Spółka poniosła koszty związane z pracą Autoryzowanego Doradcy, wykonaniem
projektu budowlanego oraz koszty uruchomienia serwisu do sprzedaży testów genetycznych, który
został uruchomiony w pełni funkcjonalnej wersji polskojęzycznej w grudniu 2008r. Serwis dostępny
jest pod adresem www.read-gene.com, www.innowacyjnaonkologia.pl, www.testygenetyczne,com.pl.
Styczeń 2009r.
Sąd Rejonowy w Szczecinie postanowił o zarejestrowaniu emisji akcji serii C, D i E.
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4.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.
4.20.1. Zarząd
Tabela 9: Zarząd i Prokurenci Emitenta wraz z posiadanymi akcjami
stanowisko

Kadencja

liczba
akcji
serii A

liczba
akcji
serii B

liczba
akcji
serii C

liczba
akcji
serii D

liczba
akcji
serii E

łączna
liczba
akcji

Prezes Zarządu

30.08.200730.08.2009

400 000

0

222 222

0

0

622 222

5,28%

5,63%

Cybulski Cezary

Prokurent

na czas
nieokreślony

20 000

0

0

0

0

20 000

0,17%

0,18%

Zięba Karolina

Prokurent

na czas
nieokreślony

20 000

0

0

0

0

20 000

0,17%

0,18%

Imię i nazwisko

Lubiński Jan

% udział w
% udział w
głosach na
kapitale
WZA

4.20.1.1. Prezes Zarządu READ-GENE S.A.
Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński urodzony 07 stycznia 1953 roku. Kierownik Międzynarodowego
Centrum Nowotworów Dziedzicznych i Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie.
Zdobyte doświadczenia naukowe i zawodowe:
1977-85
Asystent, Zakład Patomorfologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin;
1981-82
Stypendium Rządu Francuskiego, Instytut Pasteura, Paryż;
1985-89
Adiunkt, Zakład Patologii Nowotworów, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin;
1987-88
Stypendium Fulbright’a. The Wistar Institute, Philadelphia;
1989 IV-VII
The Fels Institute for Cancer Research and Molecular Biology, Temple University,
Jeffersson Cancer Institute, Philadelphia – staż naukowy;
1989
Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii, Pomorska Akademia Medyczna,
Szczecin;
1991
The Fels Institute for Cancer Research and Molecular Biology, Temple University,
Jeffersson Cancer Institute, Philadelphia– staż naukowy;
1992
Profesor w PAM;
1992
Założyciel i Kierownik Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych, Szczecin;
1993 – 1999
Prorektor ds. Nauki, Pomorska Akademia Medyczna Szczecin;
1994 I-II
Pobyt naukowy, Jeffersson Center Institute, Philadelphia;
1996, 22.X
Tytuł naukowy profesora;
1997
Reprezentant na Polskę i członek Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę
w programie UICC „Familial Cancer and Prevention";
1998
Autor i koordynator projektu rozwoju sieci Onkologicznych Poradni Genetycznych
w Polsce;
1998 - do dziś Konsultant Krajowy ds. Genetyki Klinicznej;
1999 - 2002
Autor i koordynator europejskiego projektu rozwoju sieci rejestrów nowotworów
dziedzicznych;
2000 – 2006 ekspert – przedstawiciel Polski w komitecie programowym „Life Sciences” 6 i 7
Programu Ramowego Komisji Europejskiej;
2001
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za prace nad BRCA1 w Polsce;
2003 - do dziś Założyciel i
Kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Pomorskiej Akademii Medycznej;
2003 - do dziś Założyciel i jeden z editors-in-chief czasopisma Hereditary Cancer In Clinical Practice;
2004
Autor i koordynator europejskiego projektu badań nad identyfikacją genów związanych
z predyspozycją do raków jelita grubego i piersi;
2005 - do dziś Profesor w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
2005 - do dziś Przewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej – Medycyna Innowacyjna;
2005 - 2007
Reprezentant Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej - Medycyna
Innowacyjna;
2005
nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Rydze, Łotwa;
2006 – do dziś
Członek Zarządu European Society of Human Genetics
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Piastowane aktualnie funkcje w organizacjach i instytucjach życia naukowego, społecznego i gospodarczego

European Society of Human Genetics - Członek Zarządu;

Reprezentant na Polskę i członek Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC „Familial Cancer and
Prevention”;

Reprezentant Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej - Medycyna Innowacyjna Konsultant Krajowy w
dziedzinie Genetyki Klinicznej;

Przewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej - Medycyna Innowacyjna;

Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki – sekretarz;

Polskie Towarzystwo Genetyki – członek;

Polskie Towarzystwo Patomorfologów – członek;

Polskie Towarzystwo Onkologów – członek;

Polska Unia Onkologiczna – członek;

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka – członek;

Selvita Sp. z o.o. – członek Rady Naukowej

KCR SA - konsultant i członek Rady Naukowej

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – członek;
Liczba wypromowanych doktorów: 16 (w tym jeden na Uniwersytecie w Rydze)
Liczba wypromowanych doktorów habilitowanych: 9
Liczba publikacji – 273
Nagrody i wyróżnienia:

reprezentant na Polskę i członek Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC „Familial Cancer and
Prevention" – od 1997 roku;

Członek Zarządu European Society of Human Genetics – od 2005 roku (pierwszy Polak wybrany na członka zarządu);

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Rydze, Łotwa – 2005;

Nagrody Naukowe Ministra Zdrowia - 1988, 1989, 1997-2007 corocznie;

Nagroda Prezesa Rady Ministrów – 2001;

Nagrody Rektora PAM – wielokrotnie;

konsultant krajowy ds. genetyki klinicznej – od 1998 roku;

laureat Zachodniopomorskiego konkursu „VIP-Premiery” za wybitne osiągnięcia w nauce – 2000;

laureat konkursu tygodnika „Przegląd” - Busola 2004;

wybór na Przewodniczącego Polskiej Platformy Technologicznej – Medycyna Innowacyjna – od 2005 roku;

Reprezentant Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej - Medycyna Innowacyjna – 2005 -2007;

„Perła Honorowa” w kategorii nauka - 2008
Lista najważniejszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych:
1. Stworzenie Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych i Zakładu Genetyki i Patomorfologii PAM, które
stanowią duży ośrodek (Centrum Doskonałości; pierwsza w Polsce Onkologiczna Poradnia Genetyczna powołana w 1992
r.; pracownie molekularne, cytogenetyczne i patomorfologiczne; zespół pracowników liczący ok. 90 osób) o znaczącej
pozycji międzynarodowej dzięki wypracowanym w Polsce we współpracy z naukowcami z innych krajów osiągnięciom
głównie z zakresu genetyki klinicznej nowotworów.
2. Opublikowanie w ciągu ostatnich 10 lat ok. 200 publikacji z zakresu genetyki klinicznej nowotworów. Większość z nich
stanowią doniesienia oparte o wyniki badań wykonanych w Polsce i opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej, w
tym JAMA (Impact Factor 23,33), Journal of the National Cancer Institute (Impact Factor 15,171), American Journal of
Human Genetics (Impact Factor 12,649), Journal of Clinical Oncology (Impact Factor 11,81), PNAS (Impact Factor
10,231), Lancet Oncology (Impact Factor 7,855), Cancer Research (Impact Factor 7,616).
3. Zrealizowanie licznych projektów międzynarodowych. W 5 wnioskodawca był/jest autorem i koordynatorem:

Projekt nr MZ/NIH-96-287 – Genomic deletions as markers for renal carcinoma diagnosis; U.S.-Poland Maria
Sklodowska–Curie Joint Fund II.

Projekt nr ERB 3510-PL-92-2713 – Molecular genetic analyses in diagnosis of renal cell carcinoma – EC project;

Projekt nr MZ/HHS-91–75 - Molecular genetic analyses in tumour diagnosis; U.S.-Poland Maria Sklodowska–Curie
Joint Fund II.

Projekt nr QLRI-CT-1999-00063 - Development of network of cancer family syndrome registries in Eastern Europe, 5
Program Ramowy Unii Europejskiej – był to pierwszy projekt programów ramowych, w którym Polak był autorem i
koordynatorem

Projekt nr 510114 - Identification of new cancer susceptibility genes by linkage analyses in Polish families with
aggregation of breast or colorectal cancers, 6 Program Ramowy Unii Europejskiej
4. Liczne patenty krajowe i międzynarodowe.
5. Wydawanie pod auspicjami UICC czasopisma recenzowanego Hereditary Cancer In Clinical Practice; editors-in-chief: J.
Lubiński, R. Scott, R. Sijmons; oficjalny periodyk Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. (MCND).
MCND jest jednostką Pomorskiej Akademii Medycznej, jednak z 52 regionalnymi przedstawicielami na wszystkich
kontynentach.
6. Stworzenie unikalnego w skali międzynarodowej rejestru – biobanku onkologicznego.

Opinie innych naukowców:
Prof. Steven Narod – Uniwersytet w Toronto; badacz o największej na świecie liczbie cytowań prac nad rakiem piersi: „I am
writing to offer my full support for your proposal of dietary prevention of breast cancer in BRCA1 carriers using selenium
supplementation. (...) In fact this study has now become my number one research priority. (…) The potential impact of this
study is enormous. This study will also help us generate the largest database in the world for studying other clinical and
epidemiological factors in women at high risk of breast cancer” (fragment listu/opinii z 15.07. 2003)
“The Hereditary Cancer Centre in Szczecin has become a first-class training centre for PhD scientists and clinical-scientists,
and many of the graduates have become notable scientists in their own right. The ability to conduct clinical research and
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epidemiology studies depends on the ability to generate large and databases of high quality. In this regard Dr Lubinski stands
out from his peers. There are over fifty clinical centres throughout Poland which contributed data to this endeavour. There is no
other country where the spirit of cooperation has been developed to this degree and there is no other leader who has been able
to create a similar national network. The value of this resource continues to grow with each passing year “ (fragment listu/opinii
z 10.12.2006)
Prof. Piotr Chomczyński – autor metody izolacji RNA – pracy o jednej z największych liczbie cytowań na świecie; założyciel i
dyrektor amerykańskiej firmy Molecular Research Center, Inc. : „Prof. Jan Lubiński ze Szczecina, z którym ostatnio nawiązałem
kontakt – jest entuzjastą genetyki i to co on robi w Polsce, trudno jest nawet powtórzyć w Stanach.” (audycja „Panel Trójki –
Scena Kariery”, Program Trzeci Polskiego Radia, 19.01.2005).
Prof. Henry Lynch, Creigton University - pionier genetyki klinicznej nowotworów: „Dr Lubinski’s research in hereditary cancer
has been truly of landmark quality in many areas including hereditary breast cancer. I was also deeply privileged to have had an
opportunity to work with Jan on HNPCC (Lynch syndrome). In that syndrome he has worked actively with the International
Collaborative Group of HNPCC. (...) Jan is a highly accomplished pathologist (...) This is one of countless areas of expertise of
which Dr Lubinski has shown outstanding expertise. (...) In addition to Dr Lubinski’s genetic, molecular genetic, pathology and
basic science accomplishments, Jan has a personality which makes one feel “at home”; this impacts heavily in a most favorable
way upon his colleagues, and thereby, enhances their own motivation toward the scientific discipline in their research projects.
His honesty is beyond reproach.” (fragment listu/opinii z 8.12. 2006).

4.20.1.2. Prokurenci READ-GENE S.A.
dr hab. n. med Cezary Cybulski - lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, adiunkt Zakładu Genetyki
i Patomorfologii PAM. Autor 60 recenzowanych artykułów w czasopismach zagranicznych większość z
nich znajduje się na liści filadelfijskiej) i 22 artykułów w czasopismach polskich. W roku 2005 i 2008
uzyskał Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie wielonarządowej
predyspozycji do nowotworów u nosicieli mutacji genu CHEK2. Wielokrotnie uzyskał również nagrodę
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac dotyczących diagnostyki molekularnej i aspektów
klinicznych nowotworów dziedzicznych.
dr Karolina Zięba – doktor nauk ekonomicznych, od 1999 roku adiunkt w Katedrze Marketingu
Wydziału

Ekonomicznego

Akademii

Rolniczej

w

Szczecinie

(od

stycznia

2009

r.:

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego), od 2005 roku jest prokurentem i pełni
funkcje związane z księgowością i administracją w READ-GENE S.A.
4.20.2. Rada nadzorcza Emitenta
Tabela 10: Skład Rady Nadzorczej Emitenta wraz z posiadanymi akcjami

Jacek Gronwald – dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie ginekologia i położnictwo,
genetyka kliniczna oraz genetyka medyczna laboratoryjna. Adiunkt w Międzynarodowym Centrum
Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w
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Szczecinie. W 2004 roku otrzymał Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie
zjawiska preferencyjnego przekazywania zmutowanego allela potomstwu nosicielek mutacji genu
BRCA1. Stypendysta NIH, Cancer Detection and Control Course, NCI, Bethesda, Maryland, USA,
UICC (Yamagiwa-Yoshida Grant), Deutsches Krebsforschungzentrum, Heidelberg, Niemcy oraz EC
(Marie Curie Grant), IARC, Lyon, Francja.
dr n. med. Tomasz Huzarski – specjalizuje się w genetyce klinicznej nowotworów. Pracownik
Zakładu Genetyki i Patomorfologii, Międzynarodowego Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Jest autorem lub współautorem 66 publikacji
naukowych w większości w renomowanym piśmiennictwie międzynarodowym.
Paweł Przewięźlikowski posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z branży
wysokiej technologii i tworzeniu wysokiej wartości dla ich akcjonariuszy. W latach 1994-2007 był
pracownikiem firmy informatycznej Comarch. Jako Członek, a później Wiceprezes Zarządu spółki od
1996, brał udział w procesie transformacji uniwersyteckiego spin-offu w największą firmę
informatyczną w Polsce. W Comarchu zarządzał działami oferującymi aplikacje dla branży
farmaceutycznej, bankowej, przemysłowej i usługowej. Działy te tworzyły razem najszybciej rosnący i
najbardziej rentowny sektor firmy, zatrudniający blisko 800 osób w 2007. W ramach swoich zadań w
grupie kapitałowej ComArch był współzałożycielem i pierwszym Prezesem Zarządu portalu Interia.pl w
latach 1999-2000, a następnie członkiem rady nadzorczej spółki do 2007. Paweł Przewięźlikowski
posiada wykształcenie Master of Business Administration (University of Teesside, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie) oraz mgr inż. Informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).
Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu
Selvita Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Radosław Wasiak posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami związanymi z
branżą farmaceutyczną. Od 1993 roku jest związany z Salve Sp. z o.o.(posiadającej sieć 8 aptek)
gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu. Od 1997 roku związany również z Złota Farmacja
Sp. z o.o. (m.in. producent i dystrybutor suplementów diety). W tej firmie zatrudniony był jako V-ce
Prezes Zarządu i Dyrektor Marketingu. Od początku 2008 roku jest Prezesem Zarządu firmy
biotechnologicznej - zajmującej się m.in. farmakogenetyką - Neogen Sp. z o.o. Jest również
udziałowcem i Członkiem Zarządu spółki branży IT - Stetinum Invest Sp. z o.o. świadczącej usługi
informatyczne na rynku farmaceutycznym i medycznym.
Prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin urodził się 24 marca 1935 r. w Głogowie
Małopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W 1977 r. uzyskał na tym Wydziale stopień doktora nauk prawnych, natomiast w 1986 r.
– stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2000 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora
nauk prawnych. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. W latach 1978-1980 był
kierownikiem Zakładu Obrotu Towarowego i Usług w Politechnice Szczecińskiej, zaś w latach 19811985 zastępcą kierownika Studium Administracyjnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Szczecinie. Od 1986 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa
i Administracji. W latach 1990-1996 był dziekanem tego Wydziału.
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4.20.3. Rada naukowa Emitenta
Rada naukowa Emitenta nie jest organem Spółki posiadającym decyzyjność. Jest to ciało,
którego zadaniem jest doradztwo merytoryczne odnośnie prowadzonej przez Emitenta działalności. W
skład Rady Naukowej READ-GENE S.A. wchodzą wybitni uczeni – onkolodzy i genetycy:
Burn John - Newcastle, Wielka Brytania,
Chomczynski Piotr - Cincinatti, USA,
Gardovskis Janis - Riga, Litwa,
Lynch Henry - Creighton, USA,
MacKay James - London, Wielka Brytania,
Narod Steven - Toronto, Kanada – Przewodniczący Rady Naukowej,
Scott Rodney - Newcastle, Australia,
Sikora Karol - London, Wielka Brytania,
Yannoukakos Drakoulis - Athens, Grecja.

4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu
Tabela 11: Struktura Akcjonariatu Emitenta
% udział w kaptiale

% udział w głosach
na WZA

Gen-Pat-Med Sp. z o.o.

67,06%

71,59%

Adamed Sp. z o.o.

5,94%

6,34%

GenTest Sp. z o.o.

4,24%

4,53%

Jan Lubiński

5,28%

5,63%

Pozostali akcjonariusze

17,49%

11,91%

Razem

100,00%

100,00%

Właściciel
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Ponadto, w dniu 26 stycznia 2009 Spółka złożyła do Sądu Rejestrowego wniosek o zmianę danych
rejestrze danych przedsiębiorców KRS.
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6.3. Objaśnienia i definicje skrótów
Akcjonariusz

Uprawniony z Akcji Spółki

ASO, Alternatywny System Obrotu,
NewConnect

Rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt
2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełd Papierów Warto ciowych w
Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki

Dokument Informacyjny, Dokument

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i
finansowej Emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z
wprowadzeniem do obrotu akcji serii E oraz Praw do Akcji serii E w
Alternatywnym Systemie Obrotu.

Dz.U.

Dziennik Ustaw

EUR, EURO, Euro

Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej

Giełda, GPW, GPW SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, KDPW SA, Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzib w
Warszawie

Kodeks cywilny, K.C.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze
zm.)

Kodeks Karny, K.K

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z
późn.zm.)

Kodeks Handlowy,KH

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934
roku Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)

Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296, z późn. zmianami)

Kodeks Spółek Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 z poźn.zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy
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MCND

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

NWZA, NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki READ-GENE SA

Organizator ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu

Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.

PAM, Uczelnia

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

PDA, PdA

Prawa do Akcji

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289)

PLN, zł, złoty

Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Giełdy

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza, RN

Rada Nadzorcza Spółki READ-GENE SA

Regulamin GPW, Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego
Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwał Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca
2007 r. (z późn. zm.)– t.j. Załącznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2007 r.

RP

Rzeczpospolita Polska

Spółka, Emitent

READ-GENE SA z siedzibą w Szczecinie

UE

Unia Europejska
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UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze S dowym (jednolity
tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.)

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach
finansowych

USTAWAz dnia 2 kwietnia 2004 r.o niektórych zabezpieczeniach finansowych1)
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn.zm.)

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
Ustawa o obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity:
Dz.U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538, z pó n. zmianami)

Ustawa o ochronie, Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539)

Ustawa Prawo Dewizowe, Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dziennik Ustaw 2002 nr 141
poz. 1178 z późn.zm.)

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 2000 roku, Nr 14, poz. 176, 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

Ustawa o Rachunkowości, UoR

Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z
2002 roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami)

VAT

Podatek od towarów i usług

WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki READ-GENE SA

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta

Zarząd Spółki READ-GENE SA
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Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

