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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze 

Mamy przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny, który prezentuje wyniki finansowe 

oraz najważniejsze osiągnięcia Medinice S.A. w 2020 r.  

Miniony rok dla Medinice był rokiem bardzo intensywnym pod względem prowadzonych prac 

badawczo-rozwojowych, a także wyzwań biznesowych, które odegrały kluczową rolę we 

wzroście wartości oraz rozwoju Emitenta. W styczniu 2020 r. została zawarta pierwsza w 

historii Medinice umowa licencyjna na sprzedaż PacePress – elektronicznej opaski uciskowej 

– na rynek indyjski. Zdobyte w ten sposób doświadczenie w znacznym stopniu pomoże nam 

zawierać podobne umowy w przyszłości oraz odciśnie duży wpływ na obecny odbiór Emitenta 

oraz uwiarygodni naszą pozycję wśród pozostałych spółek giełdowych. W październiku 2020 

r. wraz z amerykańskimi partnerami powołaliśmy spółkę prawa amerykańskiego pod nazwą 

PacePress Inc., której głównym celem jest zdobycie amerykańskiej certyfikacji FDA oraz 

komercjalizacja produktu na rynku amerykańskim. 

W projekcie PacePress w sierpniu 2020 r. została zawarta umowa ramowa na przeprowadzenie 

badań klinicznych z firmą CRO. Wybrany Partner pomoże nam m.in.: w weryfikacji 

dokumentów, nadzoru i monitorowania badania czy również opracowania raportu końcowego 

z badania. 

W projekcie CoolCryo umowa zawarta z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 

umożliwiła nam przeprowadzenie badań przedklinicznych, które rozpoczęły się na początku 

grudnia 2020 r. we Wrocławiu. Na dzień sporządzenia Raportu Rocznego została zakończona 

pierwsza z planowanych dwóch faz przewlekłych badań przedklinicznych w projekcie 

CoolCryo.  

W projekcie MiniMax otrzymanie pierwszej funkcjonalnej partii prototypów elektrody od 

niemieckiego Partnera pozwoliło nam na rozpoczęcie badań przedklinicznych we Wrocławiu, 

które rozpoczęły się pod koniec listopada 2020 r.  



Poza pracami przeprowadzanymi nad naszymi kluczowymi projektami Medinice podpisał 

także umowę z NCBiR o dofinansowanie rozwoju elektrody EP Bioptom, nad którą prace 

zostały rozpoczęte na początku bieżącego roku.  

W ubiegłym roku otrzymaliśmy również kilka patentów, które w znacznym stopniu wpłynęły 

na umocnienie naszego portfolio. W kwietniu oraz wrześniu 2020 r. dwie różne wersje 

krioaplikatora CoolCryo oraz projekt „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki 

trójdzielnej” otrzymały ochronę patentową w Japonii. Pod koniec roku Spółce przyznany został 

patent od amerykańskiego urzędu patentowego na urządzenie CoolCryo. 

Opisane powyżej wydarzenia utwierdzają nas w przekonaniu, że wpływają one nie tylko na 

budowanie wartości Medinice ale także potwierdzają, że wprowadzane przez nas technologie 

medyczne są innowacyjne w skali globalnej. 

Powyższe cele mogły zostać zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z zakończonej we 

wrześniu emisji 1mln akcji serii I, dzięki której Medinice pozyskało 12.2 mln zł. Dzięki tej 

kwocie Spółka ma zagwarantowaną płynność finansową oraz możliwość dokończenia 

kluczowych projektów ze swojego portfolio. Cieszy również fakt, że do grona akcjonariuszy 

Medinice dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne m.in. Esaliens TFI, co świadczy o 

atrakcyjności i potencjale komercyjnym Emitenta. 

Sytuacja w Polsce, Europie oraz na świecie związana z pandemią COVID-19 nie wpłynęła w 

znaczący sposób na działalność spółki jednak odcisnęła swoje piętno poprzez opóźnienia w 

dostawie pierwszych partii funkcjonalnych prototypów elektrody MiniMax od niemieckiego 

producenta, co było spowodowane naniesionymi restrykcjami i obostrzeniami. Skutkowało to 

przesunięciem zapowiedzianych wcześniej terminów rozpoczęcia oraz zakończenia się badań 

przedklinicznych w tym projekcie. Na dzień dzisiejszy działalność Medinice prowadzona jest 

bez większych zakłóceń. Jednakże przedłużająca się pandemia oraz dalsze utrzymanie 

obowiązujących obostrzeń może w znaczny sposób wpłynąć na zmianę harmonogramów 

czasowych naszych projektów.  

Nasze strategiczne plany na 2021 r. pozostają niezmienne. W nadchodzących kwartałach, tak 

jak i w poprzednich, swoją uwagę będziemy koncentrować na dalszym budowaniu wartości 

Medinice S.A. poprzez realizację kamieni milowych w priorytetowych i nowych projektach 

oraz poszerzaniu naszego portfolio o kolejne innowacyjne technologie medyczne. 

Dziękujemy Akcjonariuszom za okazane zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z Raportem 

Rocznym za rok 2020. 
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