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Zarząd Medinice S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu z amerykańskim 

podmiotem (Inwestor) przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży wszystkich 

posiadanych 294 udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. posiadającej prawa 

do projektu grantowego pt. „Fundusz MediAlfa” w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Warunkami zawieszającymi wykonanie umowy są m.in. udzielenie zgody 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na zbycie całości udziałów w 

spółce Medi Ventures sp. z o.o., oraz zgoda Rady Nadzorczej Medinice na 

sprzedaż udziałów Medi Ventures sp. z o.o. 

Zawarta została również trójstronna umowa inwestycyjna z Medi Ventures sp. z 

o.o., Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k. oraz Inwestorem na mocy, której Inwestor 

zobowiązuje się wnieść do Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k. wkład w wysokości  

5 mln zł w celu realizacji projektu grantowego w zamian za objęcie praw 

uczestnictwa tej spółki.  

Ponadto zawarta została umowa operacyjna i powiernictwa, w ramach której 

Inwestor powierzy Spółce środki finansowe w wysokości 1 mln zł  (jako część 5 mln 

zł wkładu do realizacji projektu grantowego, który wniesie Inwestor)  w celu 

przeznaczenia ich przez Spółkę na wkład własny do pięciu inwestycji do 31 

grudnia 2020 r. zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w Decyzjach 

Inwestycyjnych podjętych przez Komitet Inwestycyjny. Inwestor również zobowiązał 

się pokryć koszty operacyjne prowadzenia funduszu do czasu uzyskania zgody 

NCBiR. 



 

Sprzedaż udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. posiadającej prawa do 

projektu grantowego pt. „Fundusz MediAlfa” podyktowana jest decyzją Zarządu o 

jeszcze większej koncentracji działań Spółki na rozwoju projektów priorytetowych 

oraz  o poszerzeniu portfolio o nowe projekty własne.  

 


