
 
 
 

PODSUMOWANIE 
 

 
 

MEDINICE S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej nr 132/134, 00-805 Warszawa, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000443282 

Podsumowanie wraz z Dokumentem Rejestracyjnym i Dokumentem Ofertowym po ich zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru 
Finansowego stanowić będą prospekt złożony z zestawu dokumentów („Prospekt”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany 
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 
dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”). 

Podsumowanie zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 
Rozporządzenia 2017/1129 i w oparciu o załącznik 11 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 
2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, 
weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 
(„Rozporządzenie 2019/980”). Podsumowanie zostało sporządzone w związku z ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie 
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. („GPW”) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 29.000 (dwadzieścia dziewięć 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 622.620 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C, 1.585.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 100.260 
(sto tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta 
sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E2, 986.667 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

Podsumowanie zostało zatwierdzone przez KNF w dniu 18 grudnia 2020 roku. KNF zatwierdza niniejsze Podsumowanie 
wyłącznie jako spełniające standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. 
Zatwierdzając Podsumowanie, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Podsumowania ocenie nie 
podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta 
działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych. 
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1. Wprowadzenie zawierające ostrzeżenia 

Nazwa papierów 
wartościowych 

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B, 622.620 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
1.585.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 100.260 (sto tysięcy dwieście 
sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E2, 986.667 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii H1 oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

Międzynarodowy 
kod identyfikujący 
papiery 
wartościowe (ISIN) 

PLMDNCE00016 

Dane 
identyfikacyjne i 
kontaktowe 
Emitenta 

MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska), adres: ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443282 
LEI: 259400LGO9UDV1Y18Z11 

Dane 
identyfikacyjne i 
kontaktowe 
właściwego organu, 
który zatwierdził 
Prospekt 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska, skr. poczt. 419. 

Data zatwierdzenia 
Prospektu („Data 
Prospektu”) 

data, w której Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, to jest 18 grudnia 2020 r. 

Ostrzeżenia Niniejsze Podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery 
wartościowe powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora całości Prospektu. Inwestor może stracić całość lub 
część inwestowanego kapitału. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem dotyczącym informacji zamieszczonych w 
Prospekcie - skarżący inwestor mógłby, na mocy prawa krajowego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia 
Prospektu przed wszczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które 
przedłożyły Podsumowanie, w tym jakiekolwiek jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy - odczytywane łącznie z 
pozostałymi częściami Prospektu - Podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy - odczytywane 
łącznie z pozostałymi częściami Prospektu - nie przedstawia kluczowych informacji mających pomóc inwestorom w podjęciu 
decyzji o inwestycji w dane papiery wartościowe. 

2. Kluczowe informacje na temat Emitenta 

Kto jest Emitentem 
papierów 
wartościowych? 

Emitent 
Medinice Spółka Akcyjna, spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Chmielna 132/134, 
00-805 Warszawa) oraz identyfikująca się kodem LEI 259400LGO9UDV1Y18Z11. 
Działalność podstawowa Emitenta 
Emitent został założony w 2012 roku z inicjatywy trzech założycieli – dwóch specjalistów z dziedziny kardiologii i 
kardiochirurgii (dr hab. Sebastiana Stec i prof. dr hab. Piotra Suwalskiego) oraz doświadczonego menedżera – Sanjeeva 
Choudhary. Od początku istnienia Emitent zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem i komercjalizacją innowacyjnych, 
bezpiecznych, małoinwazyjnych i prostych w obsłudze technologii medycznych, w szczególności w obszarach kardiologii 
oraz kardiochirurgii. Motto działalności Emitenta brzmi – Patient friendly smart routing therapies for quality of life (z ang. 
Przyjazne i inteligentne metody leczenia poprawiające jakość życia pacjenta). 
Emitent to podmiot działający w segmencie medtech, skupiający się przede wszystkim na rozwiązaniach kardiologicznych i 
kardiochirurgicznych. Precyzyjna identyfikacja obszaru działania pozwoliła Emitentowi na współpracę zarówno z 
zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi (założyciele Emitenta oraz członkowie Rady Naukowej) specjalistami w dziedzinie 
kardiologii i kardiochirurgii, z którymi realizowane są nowoczesne projekty, a także za pośrednictwem których zbudowano 
skuteczną sieć pozyskiwania, selekcji i rozwoju nowych, innowacyjnych inicjatyw biznesowych.  
Głównymi wynalazcami spółki są jej założyciele, akcjonariusze, praktykujący lekarze i naukowcy: prof. dr hab. Piotr Suwalski 
oraz dr hab. Sebastian Stec. Profesor dr hab. Piotr Suwalski jest jednym ze światowych pionierów kardiochirurgicznych 
zabiegów małoinwazyjnych. Jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w 
Warszawie. Pełni wysokie funkcje w szeregu polskich, europejskich i globalnych organizacji, w tym: prezydent 
Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (International Society for Minimally Invasive 
Cardiothoracic Surgery - ISMICS), przewodniczący elekt Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
członek m.in. Nucleus Cardiovascular Working Group European Society of Cardiology, New Technology Committee 
European Society for Cardio-Thoracic Surgery, Guideline Committee European Society for Cardio-Thoracic Surgery. Z kolei 
dr hab. Sebastian Stec jest elektrofizjologiem, który jako jeden z niewielu na świecie wykonuje z dużą skutecznością zabiegi 
ablacji bez szkodliwego promieniowania RTG. Jest także członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 
EHRA/SRS, a także autorem kilku zgłoszeń patentowych, opracowań naukowych w Polsce i USA w obszarze badań 
klinicznych.  



Podsumowanie Medinice S.A. 
 

3 
 

Model biznesowy Emitenta zakłada udzielanie licencji na produkcję i dystrybucję lub sprzedaż pełnych praw do produktu. W 
związku z tym Emitent nie rozwija własnych działów produkcji seryjnej, sprzedaży oraz nie prowadzi samodzielnie działań 
dystrybucyjnych. Emitent komercjalizuje rozwijane projekty poprzez zawieranie strategicznych umów o współpracy 
badawczej i handlowej z międzynarodowymi firmami z branży medycznej. Na Datę Prospektu Emitent podpisał jedną umowę 
na sprzedaż licencji na produkt PacePress na rynku indyjskim. W związku z pandemią COVID-19 na prośbę partnera Emitenta 
przesunięciu uległ termin płatności pierwszej raty wynagrodzenia Emitenta z tytułu udzielenia licencji na produkt PacePress 
na rynek indyjski. Strony podjęły negocjacje w celu ustalenia nowego harmonogramu płatności. Prośba do Emitenta o 
przesunięcie terminu płatności wpłynęła w maju 2020 r. W dniu 27 listopada 2020 r. Emitent podpisał z indyjskim partnerem 
aneks nr 1 do umowy, na mocy którego ustalona została wysokość tantiem dla Emitenta na poziomie 20% od przyszłej 
sprzedaży PacePress oraz wydłużony został termin płatności pierwszej transzy w wysokości 60 tys. USD do 30 kwietnia 
2021 r. Zmianie uległ także termin płatności drugiej transzy z dnia 31 grudnia 2021 r. na dzień 30 kwietnia 2022 r. Pozostałe 
parametry umowy w tym wielkość stałych płatności nie uległy zmianie. 
Na Datę Prospektu spółki z Grupy posiadają prawa do dwunastu wynalazków, z czego aż dziewięć z nich to wyroby medyczne 
klasy III, co oznacza, że służą do leczenia, diagnozowania, monitorowania lub korygowania wad serca lub centralnego układu 
krążenia drogą bezpośredniego kontaktu. Projekty spółek z Grupy znajdują się na różnych etapach rozwoju. Siedem z nich 
posiada patenty (CoolCryo, krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania, 
PacePress, CathAIO, MiniMax, EP Bioptom, kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej), cztery projekty 
oczekują na uzyskanie patentów (krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z możliwością zmiany kształtu, 
Mediconsole, kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej 2 oraz kaniula do przezskórnej małoinwazyjnej 
kaniulacji żyły głównej). Na Datę Prospektu w projekcie Valsalvator - gwizdek do PV rozpoczęte zostały prace, których celem 
jest uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej.  
Na Datę Prospektu prace nad CoolCryo, MiniMax i PacePress są najbardziej zaawansowane. 
Projekt CoolCryo 
CoolCryo to krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej do niszczenia tkanek, wykorzystuje bardzo niską 
temperaturę. CoolCryo został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką 
małoinwazyjną z wytworzeniem minidostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych (zamiast typowej 
sternotomii, czyli przecięcia mostka).. Kolejną przewagą CoolCryo jest zastosowanie innego medium chłodzącego niż w 
obecnie dostępnych tego typu wyrobach medycznych, dzięki czemu uzyskiwana będzie niższa temperatura, a zabiegi będą 
trwać krócej, co wpływa na większe bezpieczeństwo oraz wyższą skuteczność. Ponadto wykorzystywanie innego medium 
chłodzącego będzie wpływało na niższy koszt zabiegu i wpłynie na większą dostępność tej metody. Dostępne na rynku 
urządzenia do chłodzenia wykorzystują argon lub podtlenek azotu, które są drogie i trudno dostępne. Według wiedzy Emitenta 
obecnie na rynku dostępne są dwa konkurencyjne do CoolCryo rozwiązania. CoolCryo powstał w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie lekarzy praktyków wykonujących inwazyjne zabiegi kardiochirurgiczne. Urządzenie oparte jest na kriotermii 
(aplikacji niskich temperatur) i reprezentuje grupę najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych urządzeń w kardiochirurgii i 
kardiologii. Kriotermia jest najstarszym i najlepiej przebadanym źródłem energii używanym w medycynie.  
Według najlepszej wiedzy Emitenta opracowane urządzenie jest, jako jedyne, oparte na tanim i  łatwo dostępnym medium 
chłodzącym, które gwarantuje wytworzenie temperatury dużo niższej (co zapewnia większą skuteczność zabiegu) od 
dostępnych urządzeń na rynku. 
Prace nad projektem CoolCryo są na etapie badań przedklinicznych. 
Projekt MiniMax 
MiniMax to pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego 
serca bez promieniowania rentgenowskiego. Elektroda MiniMax to elektroda do ablacji prądem o częstotliwości radiowej 
(tzw. ablacja RF, z ang.: radiofrequency) dostosowana do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów 
elektrofizjologicznych niewykorzystujących promieniowania rentgenowskiego do obrazowania. Jest to elektroda nowego typu 
łącząca w sobie funkcje diagnostyczne, mapujące i możliwość ich precyzyjnej lokalizacji w systemach 3D-EAM (typu NavX, 
Ensite). W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań nowa elektroda posiada dodatkowe pierścienie, które umożliwiają 
m.in. rejestrację potencjałów i stymulację w oddaleniu od dystalnego końca elektrody oraz mechaniczną ocenę siły nacisku. 
Wynalazek powstaje w odpowiedzi na problem pojawiający się podczas nowoczesnych zabiegów medycznych. Rozwój 
elektrofizjologii ablacyjnej zajmującej się inwazyjnym leczeniem arytmii serca prowadzi do uproszczenia technik 
diagnostycznych oraz szerokiego wprowadzania technik nawigacji i mapowania z wykorzystaniem trójwymiarowego systemu 
elektroanatomicznego (3D-EAM, 3D electro-anatomic mapping system). Powoduje to ograniczenie liczby wkłuć 
naczyniowych i zużycia elektrod oraz redukcję ekspozycji zespołu medycznego i pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. 
Uproszczenie tych zabiegów stawia przed lekarzami i inżynierami konieczność opracowania nowego typu elektrod łączących 
w sobie funkcje diagnostyczne, mapujące i możliwość ich precyzyjnej lokalizacji w systemach 3D-EAM (typu NavX, Ensite). 
Spółka stworzyła innowacyjny wynalazek – Elektrodę MiniMax dostosowaną do wykonywania minimalnie inwazyjnych, 
niewykorzystujących szkodliwego promieniowania rentgenowskiego, protokołów (zabiegów) obrazowania i ablacji arytmii 
serca (Minimal Invasive Non-fluoroscopic IMaging and Ablation MINIMA) z maksymalizacją rejestrowanych danych i 
funkcji niezbędnych dla wykonywania mapowania, stymulacji, ablacji oraz nawigacji bez fluoroskopii. 
Spółka przeprowadziła analizę, na podstawie której stwierdzono, że na Datę Prospektu na rynku międzynarodowym nie ma 
podmiotu oferującego rozwiązania posiadające funkcjonalności zbliżone do elektrody MiniMax. Oferowane przez Spółkę 
rozwiązanie jest innowacyjne na skale międzynarodową. Spółka złożyła wniosek na uzyskanie ochrony patentowej ww. 
wynalazku na najważniejszych dla niej rynkach, tj. na rynku amerykańskim oraz europejskim. MiniMax posiada patent polski. 
W listopadzie 2020 r. Emitent otrzymał od niemieckiego partnera pierwszą partię funkcjonalnych elektrod MiniMax, które 
zostaną użyte w badaniach przedklinicznych na zwierzętach. Badania przedkliniczne rozpoczęły się w listopadzie 2020 r. 
Projekt PacePress 
PacePress to elektroniczna opaska uciskowa, której celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu 
implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca takich jak np. stymulator lub kardiowerter-defibrylator. W 
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powszechnych na świecie operacjach implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca towarzyszą (w około 
5%) pooperacyjne krwotoki wewnętrzne, co może powodować powstanie tzw. krwiaka w loży, prowadzącego do gorszego 
gojenia, a nawet ryzyka zakażenia. W grupie pacjentów wysokiego ryzyka prawdopodobieństwo wystąpienia krwiaka 
występuje nawet u jednej czwartej pacjentów. Ryzyko krwiaka jest bardzo groźnym rodzajem powikłania, który w wielu 
przypadkach kończy się reoperacją. Koszt ponownego wszczepienia rozrusznika w Polsce to ponad 20 tys. zł, zaś w USA, 
sięga nawet 30 tys. USD. Obecnie po zabiegach implementacji urządzeń do elektroterapii serca stosuje się nacisk na lożę 
(miejsce wszczepienia), np. poprzez unieruchomienie pacjenta i ucisk rany za pomocą bandża i worków z piaskiem – co ma 
niską skuteczność w zapobieganiu powikłań krwotocznych i wydłuża hospitalizację. 
Stworzenie produktu PacePress powstało z potrzeby uzyskania prostego w użyciu produktu, który nie będzie wymagał udziału 
personelu medycznego, oraz uniezależni pacjenta od częstych wizyt w szpitalu celem ponownego założenia opatrunku (np. w 
wyniku jego poluzowania). Po krótkim przeszkoleniu, PacePress będzie mógł być użytkowany przez pacjenta w warunkach 
domowych. 
Projekt PacePress jest na etapie komercjalizacji (sprzedaż licencji na rynku indyjskim). Trwają przygotowania do badań 
klinicznych u ludzi.  
Akcjonariusze Emitenta 
Na Datę Prospektu, głównymi akcjonariuszami Emitenta są: (i) Sanjeev Choudhary (Prezes Zarządu), posiadający 1.502.985 
akcji stanowiących 28,03% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, (ii) Piotr Suwalski, posiadający 
464.408 akcji stanowiących 8,66% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, (iii) Fundusze Esaliens TFI 
posiadające 450.000 akcji stanowiących 8,39% w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów, (iv) Sebastian 
Stec, posiadający 444.102 akcje stanowiące 8,28% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów. 
Tożsamość głównych dyrektorów zarządzających Emitenta 
Na Datę Prospektu Zarząd jest trzyosobowy, Prezesem Zarządu jest pan Sanjeev Choudhary, Wiceprezesami są panowie 
Arkadiusz Dorynek oraz Piotr Wiliński. 
Na Datę Prospektu, w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: (i) Joanna Bogdańska (Przewodnicza Rady Nadzorczej), 
(ii) Tadeusz Wesołowski (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), (iii) Bartosz Foroncewicz (Członek Rady Nadzorczej), 
(iv) Bogdan Szymanowski (Członek Rady Nadzorczej),  (v) Wojciech Wróblewski (Członek Rady Nadzorczej), (vi) 
Agnieszka Rosińska (Członek Rady Nadzorczej). 
Tożsamość biegłego rewidenta Emitenta 
Biegłym rewidentem dokonującym badanie za rok 2019 oraz historycznych informacji finansowych przekształconych na 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest: Global Audit Partner Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k  Podmiot wpisany jest na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru 
Audytowego pod numerem 3106. W imieniu Global Audit Partner Sp. z o.o, Sp. K. działał Janusz Procner, Biegły Rewident 
wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 10104. 

Jakie są kluczowe 
informacje 
finansowe 
dotyczące 
Emitenta? 

Kluczowe Informacje Finansowe 
W tabelach poniżej przedstawiono podsumowanie wybranych informacji finansowych Spółki na dzień oraz dla okresów 6 
miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. i 2019 r. oraz 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r., 2018 r. i 2017 r. 
Historyczne Informacje Finansowe zostały sporządzone zgodnie z MSSF. 
Tabela 1: Wybrane informacje finansowe z rachunku zysków i strat dla wskazanych okresów. 

 Za okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

Za okres 12 miesięcy 
zakończony  31  grudnia 

 2020 r. 2019 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r. 

 (tys. zł) / (niezbadane) (tys. zł) / (zbadane) 

Przychody ze sprzedaży ………………………… 342 68 164 0 243 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej ………… (1 064) (1 022) (2 227) (1 814) (701) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem …………… (1 120) (1 026) (2 231) (1 815) (728) 

Zysk (strata) netto ……………………………… (1 120) (1 026) (2 459) (1 735) (591) 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 
Tabela 2: Wybrane informacje finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej na wskazane daty. 

 Na dzień 30 
września  

Na dzień 31 grudnia 

 

 2020 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r. 

 (tys. zł) / 
(niezbadane) 

(tys. zł) / (zbadane) 

Aktywa razem ………………………………………… 9 790 12 036 7 385 4 825 

Kapitał własny ………………………………………… 7 062 8 181 2 750 3 182 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania …………… 2 728 3 855 4 636 1 643 

Kapitał własny i zobowiązania razem ………………… 9 790 12 036 7 385 4 825 

Źródło: Sprawozdania Finansowe.  
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Tabela 3: Wybrane pozycje ze sprawozdania z przepływów pieniężnych dla wskazanych okresów. 
 Za okres 9 miesięcy 

zakończony 30 
września 

Za okres 12 miesięcy  
zakończony 31 grudnia 

 

 2020 r. 2019 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r. 

 (tys. zł) (niezbadane) (tys. zł) (zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej …  (2 119) (1 337) (2 331)  (1 026) (1 254) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (1 835) (1 200) (2 308)  (1 006) (709) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej …   (344) 5 402 6 606  3 732 3 805 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ………… (4 299) 2 865 1 967  1 700 1 842  

Środki pieniężne na początek okresu …………………… 5 513 3 546 3 546  1 846 4 

Środki pieniężne na koniec okresu ……………………… 1 214 6 412 5 513  3 546 1 846 

Źródło: Sprawozdania Finansowe.  
Informacje finansowe pro forma 
Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma. 
Krótki opis wszelkich zastrzeżeń zawartych w sprawozdaniu z badania dotyczącego Historycznych Informacji 
Finansowych 
Nie dotyczy. Sprawozdanie z badania Historycznych Informacji Finansowych nie zawiera zastrzeżeń. 

Jakie są kluczowe 
ryzyka właściwe dla 
Emitenta? 

Poniżej przedstawiono wybrane najważniejsze czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki:  
Ryzyko związane z wydłużeniem okresu zakończenia projektów.  
Emitent prowadzi prace badawczo-rozwojowe i jest mocno uzależniony od partnerów biznesowych i badawczych. 
Jakiekolwiek opóźnienia, trudności ze strony tych podmiotów mogą mieć znaczące skutki dla działalności Emitenta ze 
względu na brak możliwości szybkiego znalezienia innego podmiotu i rozpoczęcia z nim współpracy.  
Emitent jest zobowiązany uzyskać stosowne zgody od państwowych instytucji, takich jak np. Komisja Bioetyczna. 
Postępowanie o uzyskanie zgody wymaga spełnienia wielu czynników i jest rozłożone w czasie. Przedłużająca się procedura 
uzyskiwania zgody może spowodować przesunięcia w czasie/harmonogramie projektu, a tym samym opóźnić moment 
planowanej komercjalizacji i pozyskania środków na badania i rozwój projektów medycznych oraz działalność operacyjną. 
Ponadto każde opóźnienie może powodować nowe ryzyko związane z pojawieniem się konkurencji na rynku. Ryzyko 
pojawienia się konkurencji Zarząd ocenia jako małe. 
Na Datę Prospektu spółki z Grupy prowadzą zaawansowane prace badawczo - rozwojowe nad trzema projektami (CoolCryo, 
MiniMax i PacePress), jeden z nich jest już w fazie komercjalizacji (PacePress - zawarta umowa na sprzedaż urządzenia na 
rynku indyjskim) W projekcie CoolCryo przeprowadzona została faza Acute Study (faza ostra) badań przedklinicznych na 
zwierzętach oraz rozpoczęto II etap badań przedklinicznych (faza przewlekła) na zwierzętach z kolei w projekcie MiniMax 
rozpoczęto fazę Acute Study (faza ostra) badań przedklinicznych na zwierzętach. 
Ryzyko związane z realizacją celu strategicznego Emitenta poprzez dynamiczny rozwój technologii medycznych w 
obszarach kardiologii i kardiochirurgii 
Dynamiczny rozwój technologii medycznych w obszarach kardiologii i kardiochirurgii jest jednym z trzech filarów, których 
realizacja ma zapewnić osiągnięcie celu strategicznego jakim jest wzrost wartości Emitenta i Grupy Kapitałowej dla 
Akcjonariuszy.  Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze technologii medycznych jest procesem 
wieloetapowym i długotrwałym. Wzrost wartości projektu zależy od sukcesywnego realizowania kolejnych etapów w procesie 
powstawania nowej technologii. Takie kamienie milowe jak np.: opracowanie działającego prototypu rozwiązania, 
przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych wykazujących bezpieczeństwo i skuteczność technologii oraz 
uzyskanie certyfikacji umożliwiającej dopuszczenie technologii do sprzedaży na rynku, wpływają na wzrost wartości projektu 
i tym samym dynamiczny rozwój opracowywanej technologii. Na etapie realizacji każdego z wymienionych kroków milowych 
istnieje szereg ryzyk (np. brak możliwości opracowania działającego prototypu rozwiązania, brak wyników badań 
wskazujących na bezpieczeństwo i skuteczność danej technologii) uniemożliwiających osiągnięcie w założonym czasie 
kamieni milowych. Tym samym może to opóźnić lub zahamować dynamiczny rozwój prowadzonych projektów, a tym samym 
realizację strategii Emitenta. 
Ryzyko związane z brakiem możliwości komercjalizacji produktów 
Emitent prowadzi działalność polegającą na rozwijaniu nowych technologii medycznych z obszaru kardiologii i 
kardiochirurgii. Komercjalizacja rozwijanych projektów jest jednym z trzech filarów, których realizacja ma zapewnić 
osiągnięcie celu strategicznego jakim jest wzrost wartości Emitenta i Grupy Kapitałowej dla Akcjonariuszy. Model biznesowy 
Emitenta zakłada sprzedaż pełnych praw do produktu lub udzielenie licencji na produkcję i dystrybucję produktu zewnętrznym 
podmiotom. Emitent nie posiada i nie jest zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie sprzedaży produktów 
medycznych bezpośrednio do szpitali, klinik, przychodni i innych placówek o charakterze medycznym.  
Z uwagi na przyjęty model biznesowy, komercjalizacja wynalazków spółek z Grupy uzależniona jest od zawarcia umowy na 
sprzedaż pełnych praw do produktu lub udzielenie licencji na produkcję i dystrybucję produktu zewnętrznym podmiotom.  
Istnieje ryzyko, że ze względu na dostępne na rynku technologie medyczne lub technologie, które potencjalnie mogą się na 
rynku pojawić Emitent nie będzie mógł sprzedać rozwijanych technologii.  
Ryzyko związane z utratą kluczowych członków organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla 
Działalność i zaangażowanie członków organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla ma istotne 
znaczenie dla bieżącego funkcjonowania Emitenta i realizacji jego strategii rozwoju. Realizacja zamierzonych celów 
biznesowych oraz umocnienie pozycji Emitenta na rynku uzależnione jest od obecności w zespole zarządzającym oraz w 
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kadrze kierowniczej wyższego szczebla Emitenta osób posiadających wysokie kwalifikacje oraz wiedzę w zakresie 
prowadzonej działalności. Ewentualna rezygnacja któregokolwiek z kluczowych członków organu zarządzającego oraz kadry 
kierowniczej wyższego szczebla Emitenta mogłaby mieć przejściowo niekorzystny wpływ na bieżącą działalność i realizację 
strategicznego celu Emitenta. Szczególnie niekorzystna dla Emitenta byłaby rezygnacja Prezesa Zarządu pana Sanjeeva 
Choudhary, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, oraz dr hab. Sebastian Steca, który jest elektrofizjologiem 
i jednym z głównych wynalazców Emitenta. 
Ryzyko związane z dostępem do finansowania oraz z możliwością utraty płynności finansowej 
Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w okresie rozwijania wynalazków ponosi znaczne wydatki związane 
z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w prowadzonych projektach. W czasie prac badawczo-rozwojowych wynalazek 
nie generuje przychodów ze sprzedaży. Ponadto na Datę Prospektu Spółka nie generuje znaczących regularnych przychodów 
ze sprzedaży przez co jej bieżące funkcjonowanie i rozwój nowych produktów jest uzależnione przede wszystkim od 
finansowania pozyskanego od inwestorów i dotacji. W związku z tym przez okres ok. 2-3 lat od Daty Prospektu lat Spółka 
będzie bazowała na środkach własnych oraz pozyskanych z dotacji i z emisji nowych akcji. Brak pozyskania dodatkowych 
środków może w takiej sytuacji doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Emitenta. 

3. Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych 

Jakie są główne 
cechy papierów 
wartościowych? 

Papierami wartościowymi, o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiegać się będzie Emitent, są: 

• 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Emitenta; 
• 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B w kapitale zakładowym Emitenta; 
• 622.620 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C w kapitale 

zakładowym Emitenta; 
• 1.585.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D w kapitale zakładowym 

Emitenta; 
• 100.260 (sto tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 w kapitale zakładowym Emitenta; 
• 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E2 w kapitale zakładowym 

Emitenta; 
• 986.667 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 w 

kapitale zakładowym Emitenta; 
• 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Emitenta. 

Opis papierów wartościowych: 

Kod ISIN: PLMDNCE00016 

Waluta: złoty, PLN 

Nominał: 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

Wartość nominalna: 536.200,90 zł 

Liczba emitowanych papierów 
wartościowych: 

5362009 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Obrocie oraz Statutem Emitenta z akcjami związane są w 
szczególności: 

• prawo do dywidendy; 
• prawo głosu; 
• prawo pierwokupu w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy; 
• prawo do udziału w zyskach Emitenta; 
• prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji. 

Ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności papierów wartościowych: 
Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń w przenoszeniu Akcji Emitenta. Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako 
spółki publicznej, podlega natomiast ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie, Rozporządzeniu MAR, Ustawie o 
Kontroli Niektórych Inwestycji oraz w przepisach dotyczących ochrony konkurencji. 

Opis polityki dywidendowej: 
Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Emitenta w dniu 1 lipca 2019 r. polityką dywidendową Spółki. W przypadku wypracowania 
przez Spółkę zysku, który może zostać przeznaczony do podziału, Zarząd Spółki zamierza rokrocznie przedkładać 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy według następujących paramentów: 

 przy założeniu, że kwota zysku do podziału będzie mieścić się w granicach 15.000.000 – 50.000.000 PLN – suma 
dywidendy będzie wynosić co najmniej 50% kwoty zysku do podziału, 

 przy założeniu, że kwota zysku do podziału będzie mieścić się w granicach 50.000.000 – 100.000.000 PLN – suma 
dywidendy będzie wynosić co najmniej 60% kwoty zysku do podziału; 

 przy założeniu, że kwota zysku do podziału przekroczy 100.000.000 PLN – suma dywidendy będzie wynosić co 
najmniej 75% kwoty zysku do podziału. 

Gdzie papiery 
wartościowe będą 
przedmiotem 
obrotu? 

Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Na podstawie Prospektu, przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. są akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E1, akcje serii E2, akcje serii, H1 oraz 
akcje serii I. 
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Akcje serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 są akcjami zdematerializowanymi i są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect i posiadają oznaczenie ISIN: PLMDNCE00016. Akcje serii I nie zostały na Datę Prospektu 
wprowadzone do obrotu. 

Czy papiery 
wartościowe są 
objęte 
zabezpieczeniem? 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie są objęte zabezpieczeniem. 
 

Jakie są kluczowe 
rodzaje ryzyka 
właściwe dla 
papierów 
wartościowych? 

Ryzyko przeprowadzenie przez Emitenta w przyszłości ofert dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych i ich 
negatywnego wpływu na cenę rynkową Akcji oraz rozwodnienie udziałów akcjonariuszy Emitenta 
W celu finansowania działalności Grupy, Emitent może pozyskiwać dodatkowy kapitał poprzez oferowanie dłużnych lub 
udziałowych papierów wartościowych, a w szczególności obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, 
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych. Obejmowanie akcji nowej emisji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz 
wykonywania prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów 
wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości mogą skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych 
akcjonariuszy praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Emitenta, lub jeżeli akcjonariusze Emitenta podejmą decyzję o niewykonaniu praw poboru albo innego prawa 
do objęcia akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Emitenta. Możliwe jest także 
wystąpienie obydwu tych skutków jednocześnie. 

Ponieważ każda decyzja Spółki o emisji dodatkowych papierów wartościowych zależy m.in. od warunków rynkowych, 
potrzeb kapitałowych Spółki, dostępności i kosztów innych źródeł finansowania oraz innych czynników, w tym znajdujących 
się poza kontrolą Emitenta, Spółka nie jest w stanie przewidzieć ani oszacować kwoty, czasu lub charakteru każdej takiej 
przyszłej emisji. Tym samym przyszli inwestorzy ponoszą ryzyko obniżenia ceny rynkowej Akcji i rozwodnienia ich udziału 
w Spółce w wyniku przyszłych emisji akcji dokonywanych przez Emitenta. 

 
Ryzyko związane ze zgłoszonym sprzeciwem do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji Serii I 
Dwóch akcjonariuszy Emitenta, którzy głosowali przeciw uchwale, na podstawie której wyemitowane zostały Akcje Serii I, a 
następnie zażądało zaprotokołowania sprzeciwu.  

Istnieje ryzyko, że akcjonariusze Emitenta, którzy zgłosili sprzeciw do uchwały emisyjnej Akcji Serii I wytoczą przeciwko 
Emitentowi powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności tej uchwały w trybie art. 422 § 1 KSH lub art. 425 § 1 KSH. 
Uchylenie uchwały emisyjnej Akcji Serii I może nastąpić w przypadku stwierdzenia, że jest ona sprzeczna ze Statutem bądź 
dobrymi obyczajami. godzi w interes Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Termin do wniesienia powództwa 
o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia 
powzięcia uchwały. Natomiast stwierdzenie nieważności uchwały emisyjnej Akcji Serii I może nastąpić w przypadku uznania 
jej przez sąd za sprzeczną z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały powinno być wniesione w terminie 
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ wskazanego 
terminu nie wyłącza jednak możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały. 

Na Datę Prospektu Emitent nie powziął informacji na temat wytoczenia przeciw niemu powództwa zarówno w przedmiocie 
uchylenia, jak i stwierdzenia nieważności uchwały emisyjnej Akcji Serii I. 

4. Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym 

Na jakich 
warunkach i 
zgodnie z jakim 
harmonogramem 
mogę inwestować w 
dane papiery 
wartościowe? 

Nie dotyczy. Prospekt nie został sporządzony w związku z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów wartościowych. 
 

Kto jest oferującym 
lub osobą 
wnioskującą o 
dopuszczenie do 
obrotu? 

Wnioskującym o dopuszczenie do obrotu jest MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska). 

Dlaczego dany 
Prospekt jest 
sporządzany? 

Dany prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: (i) 1.000.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii A, (ii) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, (iv) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1, (v) 38.462 akcji zwykłych 
na okaziciela serii E2, (vi) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1, (vii) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 
do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A.  
 
Pomiędzy żadnymi podmiotami biorącymi udział w przygotowaniu Prospektu nie występuje konflikt interesów. 

 


