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Zastrzeżenie prawne

www.prodromus.pl

Materiały i informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie mniej niż 44.444 oraz nie więcej niż 444.444 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 9,00 zł (dziewięć złotych) każda akcja („Akcje Serii C”) oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez spółkę Prodromus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub
„Emitent”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta publiczna”).
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego
terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte
w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii,
Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna Akcji Serii C Spółki jest adresowana do
rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Ofertą publiczną Akcji Serii C Emitenta i ma charakter wyłącznie promocyjny. Nie stanowi prospektu w rozumieniu 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, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”), oferty ani
zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w
szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021, poz. 328), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych
Spółki. Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji,
w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.
Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu oraz memorandum inwestycyjnego jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Ofercie publicznej Akcji Serii C Spółki
w Polsce jest Dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie („Dokument ofertowy”), który nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument ofertowy został
ogłoszony w dniu 8 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki (www.prodromus.pl) i będzie tam dostępny wraz z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Dokumentu ofertowego.
Zwraca się uwagę, że inwestowanie w papiery wartościowe objęte Dokumentem ofertowym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem
związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu ofertowego, w tym
z czynnikami ryzyka zawartymi w Dokumencie ofertowym, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Dokumentu ofertowego, a także w razie potrzeby
zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego i podatkowego.
Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Dokumentu ofertowego ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Dokumentu ofertowego nie powinny 
rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w Dokumencie ofertowym.

http://www.prodromus.pl/


Część I: 
Opis spółki



Profil działalności

Prodromus produkuje i dostarcza wysokiej jakości urządzenia 

rehabilitacyjne z systemem biofeedbacku w czasie 

rzeczywistym, aktualnie dedykowane pacjentom 

pediatrycznym. Opatentowana autorska technologia jest 

rozwijana od dekady, a prawie 40 Prodrobotów pomaga 

pacjentom w 11 krajach w Europie i w Azji. 

Działalność handlowa Spółki wspomagana jest umowami 

dystrybucyjnymi z przedstawicielami w 21 krajach świata. 

Prodromus prowadzi także sprzedaż bezpośrednią. Prodrobot 

został zaprezentowany na ponad 50 międzynarodowych 

targach. 

Wraz z urządzeniami oferowany jest serwis w ramach 

dwuletniej gwarancji i pakietów pogwarancyjnych.  

Organizowane są szkolenia sprzedażowe i techniczne dla 

partnerów biznesowych Spółki. 

Możliwe jest także użytkowanie urządzenia w formie 

wynajmu/leasingu w ramach dostosowanej do danego rynku 

oferty.

www.prodromus.pl



Misja

Sprawne procesy wewnętrzne nastawione na satysfakcję 
pacjentów: szybkie dostawy, sprawny serwis i obsługę 

klienta, współpracę z dystrybutorami, obecność na targach 
branżowych.

Naszą misją jest poruszanie 
ludzi i wywoływanie uśmiechu 
poprzez:

www.prodromus.pl

Globalną obecność na rynkach rozwiniętych:

w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Unikalną ofertę produktów rehabilitacyjnych dla 

dzieci i dorosłych: prawie 40 robotów sprzedanych 

do 11 krajów na całym świecie, razem z autorskim 

systemem biofeedback .

Współpracę z ekspertami pełnymi pasji.

DAJ SIĘ PORUSZYĆ



Pasja

www.prodromus.pl

Historia naszej firmy zrodziła się z pasji, chęci niesienia 

pomocy, talentu i zamiłowania do poszukiwania nowych 

rozwiązań realnych problemów.

Młodzieńczy entuzjazm do budowy modeli przerodził się 

w zamiłowanie do konstrukcji urządzeń o coraz wyższym 

stopniu zautomatyzowania, by znaleźć swoją pełnię 

w formie robotów rehabilitacyjnych.

Nasze roboty stanowią realny dowód kwalifikacji i doświadczeń 

zespołu, a poprzez cel dla którego zostały stworzone - pomoc 

pacjentom - ukazują etyczny wymiar całości projektu. 

Wytrwałość w dążeniu do celu pozwoliła zbudować nam 

sprawnie działającą organizację oraz markę o 

międzynarodowym zasięgu.

Prodromus powstał z pasji i z pasją jest budowany! 



Nasza historia

www.prodromus.pl

pierwszy prototyp dla 2 dzieci 
z mózgowym porażeniem 

dziecięcym (MPD); 

pozytywna opinia Centrum Zdrowia 
Dziecka

liczne wydarzenia medialne, 
liczne nagrody 
i wyróżnienia; 

powołanie spółki Prodromus
wraz z pierwszym inwestorem - JCI 

Venture 

Targi „Rehabilitacja” 
w Łodzi – prototyp 

wersji komercyjnej
zaprezentowany 

publiczności

I połowa – zakończenie badań, 
uzyskanie certyfikatów, 

wprowadzenie urządzenia na 
rynek, umowa z pierwszym 

dystrybutorem

II połowa – pierwsze wdrożenia, 
Złoty Medal XXIII Targów 

rehabilitacja w Łodzi, wystawca na 
Targach „Reha care” w Dusseldorfie 

(Niemcy), umowa o współpracę z 
krakowską AWF  oraz Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w 
Tarnowie

2012

20132011
2015

2014



Nasza historia

www.prodromus.pl

kolejne 4 wdrożenia, Złoty Medal 
Eureka targów wynalazczości 

Innova 2016, Złoty Medal IRTI, Złoty 
Medal ITEX;

druga runda finansowania -
przystąpienie do spółki funduszu 

Warsaw Equity Group

następne 12 robotów zaczęło pracę z 
dziećmi na 2 kontynentach, nagroda 

Innovator Małopolski 2017

odwiedziliśmy łącznie ponad 10 
targów i konferencji w Europie, Azji 

i obu Amerykach

pierwsze wdrożenie produktu 
ProdElvis i rozpoczęcie sprzedaży 

elektronicznego systemu wizualizacji

Pozyskanie finansowania z NCBiR 
"Szybka Ścieżka" oraz PARP "Go To 

Brand"

2017

2018

2019

20202016

2021

planowana premiera urządzenia 
Prodrobot Magna dla 

dorosłych



Nasz zespół

Prezes Zarządu

Żeby wybudować robota medycznego, trzeba całej masy papierów 
– tym zajmował się od początku i tak już zostało. W naszym zespole 
odpowiada za zarządzanie, system jakości, relacje biznesowe, 
badania i wszystko, co w jakiś sposób wiąże się z działalnością 
Prodromusa.

Prywatnie miłośnik wszelkiej aktywności fizycznej
i zapalony majsterkowicz.

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju – Konstruktor

Twórca koncepcji i budowniczy prototypu Prodrobota, prawdziwy 
„człowiek od śrubek”, który patrząc na dowolny przedmiot wie jak 
go zrobić i co by w nim poprawił. W naszym zespole 
odpowiedzialny za całościowy nadzór nad projektowaniem, sferą 
techniczną i technologiczną oraz produkcją.

Prywatnie miłośnik dobrego jedzenia i gadżetów.

BARTŁOMIEJ WIELOGÓRSKI

GRZEGORZ PIĄTEK

Zespół zarządzający

Fizjoterapeuta

Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Specjalista w 
terapii pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym 
niedowładami połowiczymi i czterokończynowymi, 
udarami mózgu, urazami czaszkowo-mózgowymi, urazami 
rdzenia kręgowego, dziecięcym porażeniem mózgowym. 

FILIP WINDAK

Lek. med., ortopeda

Absolwent Wydziału Lekarskiego CMUJ, były wykładowca i 
nauczyciel akademicki tego Wydziału. Starszy asystent na 
Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz Centrum Leczenia 
Artrogrypozy

MACIEJ SZYDŁOWSKI

Prof. AWF w Krakowie

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w 
Krakowie oraz Kierownik Pracowni Biokinetyki i Dyrektor 
Szkoły Doktorskiej tejże uczelni. Autor ponad 120 
artykułów naukowych i monografii. Ekspert z zakresu 
biomechaniki, patobiomechaniki oraz biomechaniki 
klinicznej, 

DR HAB. WIESŁAW CHWAŁA

Rada Naukowa

www.prodromus.pl

PRZEMYSŁAW DANOWSKI

Absolwentem SGH. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w 
venture capital/private equity oraz bankowości inwestycyjnej. 
Od 2009 r. związany z Warsaw Equity Group, w tym od 2015 r. 
jako członek zarządu. Zasiada w radach  nadzorczych 
Baltchem S.A., Vigo System S.A., Polskie Konsorcjum 
Gospodarcze S.A., ZPC Otmuchów S.A. oraz Zmorph S.A.

MATEUSZ CZAJKOWSKI

Absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Radca prawny w grupie kapitałowej Warsaw Equity
Management S.A. Zasiada w radach nadzorczych Zmorph S.A. 
oraz Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie i Hype Me 
Sp. z o.o.

PAWEŁ BŁACHNO

Absolwent UE w Krakowie (kierunek Finanse Przedsiębiorstw) i 
Uniwersytetu w Sztokholmie (Bankowość) w 1999 r. oraz 
Akademii Leona Koźmińskiego na Advanced Management 
Program w 2017. Od 2004 r. Prezes Zarządu Jagiellońskiego 
Centrum Innowacji Sp. z o.o. Członek Małopolskiej Rady 
Innowacji oraz Rady Nadzorczej Egzotech Sp. z o.o.

PAWEŁ SZYDŁOWSKI

Absolwent UE w Krakowie oraz Finance and Banking 
Stockholm University School of Business. Absolwent 
programu Top500 Innovators, realizowanego na 
Uniwersytecie Stanforda. Posiada tytuł Executive MBA 
Université du Québec à Montréal oraz SGH. Prezes Zarządu 
oraz inwestor w ABAN Fund. Członek Rady Inwestycyjnej w 
projekcie Inkubator Innowacyjności+ UJ. Członek rad 
nadzorczych kilkunastu spółek start-up a także Simteract S.A., 
notowanego na rynku NewConnect producenta gier wideo. 

MICHAŁ SOWA

Adwokat, absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 
2005 r. uzyskał na tym Wydziale stopień doktora nauk 
prawnych. 

Rada Nadzorcza

Dyrektor ds. Finansów i Strategii

Manager od ponad 15 lat związany z rynkiem kapitałowym (BDM, 
CDM PEKAO, TRIGON DM, BPH). Partner w Funduszu ALIGO 
VENTURE CAPITAL. Pasjonat innowacji i technologii medycznych. 
Członek rad nadzorczych startupów. W zespole odpowiedzialny za 
strategię związaną z rynkami, odbiorcami oraz zarządzanie 
finansami.

Prywatnie pasjonat książki, narciarstwa i wędrówek górskich.

TOMASZ CHWIAŁKOWSKI



Część II: 
Portfolio produktowe



Prodrobot to zautomatyzowany trenażer chodu

przeznaczony do rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów 

z dysfunkcjami chodu. Prodrobot prezentuje unikalną 

koncepcję podejścia do terapii. 

Pozbawiony jest bieżni, a jednocześnie pozwala na regulowane 

odciążenie stawów pacjenta i odtwarza wzorzec ruchu 

w 6 stawach. Pozwala to na uzyskanie różnorodności ćwiczeń 

w ramach jednej konstrukcji. 

Wyposażony jest w liczne regulacje, które pozwalają na 

dopasowanie do każdego pacjenta indywidualnie. 

Obsługa odbywa się za pomocą panelu sterowania 

i intuicyjnego oprogramowania w kilkudziesięciu wersjach 

językowych. 

www.prodromus.pl

CE 0197

ISO 13485



Zautomatyzowany trenażer chodu Prodrobot Magna jest 

aktywnym wyrobem medycznym przeznaczonym do 

rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów z dysfunkcjami 

chodu. 

Prodrobot Magna jest dedykowany pacjentom dorosłym. 

Kontynuacja unikalnej, opatentowanej technologii znanej 

z Prodrobota rozbudowana o nowe funkcje i nowe 

rewolucyjne autorskie zastrzeżenia patentowe. 

Magna umożliwi kontrolę ruchu miednicy oraz 

automatyczne dopasowanie do pacjenta.

www.prodromus.pl



Oprócz nowych rozwiązań konstrukcyjnych, robot będzie 

wyposażony w gry i wizualizacje VR.

Produkt zostanie wprowadzony do oferty w 2021 roku. 

Obecnie rozpoczęto badania certyfikacyjne i opracowanie 

dokumentacji rejestracyjnej. 

www.prodromus.pl



Przewagi konkurencyjne

Lokomat WalkBot - K G-EO Innowalk-PRO ReWalk

Wymiary [m] 0,8 x 0,8 x 1,5 1,9 x 1,4 x 2,8 3,2 x 1,5 x 2,4 3,8 x 2,0 x 2,6 4,0 x 1,2 x 2,8 1,8 x 1,6 x 0,7 mobilny

Masa [kg] 160 500 >1 000 >1 000 900 120 23

Wsparcie i kontrola korpusu ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

Wzorzec  chodu ✔ [6 stawów] ✔[6 stawów] ✔[4 stawy] ✔[6 stawów] ❌ ❌ ❌

Zróżnicowanie terapii 2 x 5 programów 2 x 5 programów tylko chód tylko chód 4 programy
❌ ❌

Siadanie asystent siadu ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ mobilny

Kontrola spastyczności 

mięśni
6 punktów 6 punktów 4 punkty 6 punktów 2 punkty 2 punkty ❌

Dedykowany software ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔

www.prodromus.pl



ProdElvis to system, który pozwala na wizualizację przebiegu 

zabiegów terapeutycznych poprzez graficzne przedstawienie 

sił nacisku i ich rozłożenia na stopach pacjenta podczas 

ćwiczeń.  

Należy do grupy systemów informacji zwrotnej działającym 

w czasie rzeczywistym. 

ProdElvis może być wykorzystywany jako autonomiczna 

aplikacja oceny chodu i może być w pełni dostosowany do 

innych urządzeń dedykowanych do reedukacji i poprawy 

funkcjonalności chodu, takich jak egzoszkielety, trenażery, 

chodziki.

www.prodromus.pl



Część III: 
Rynek, strategia i wyniki



Nasz rynek
Główne problemy terapeutyczne Czynniki determinujące wzrost Potencjał kluczowych rynków

udary mózgu
15 mln przypadków rocznie 
na świecie 2

urazy rdzenia kręgowego
1 mln przypadków rocznie 
na świecie 3

wyzwania demograficzne
16% populacji 65+ w 2050 r.1

mózgowe porażenie dziecięce
~3 przypadki na 1000 urodzeń 
na świecie 4

choroba Parkinsona
6 mln chorych na świecie 5

niska podaż rehabilitantów

wzrost wydatków na opiekę 
zdrowotną, w tym na 
rehabilitację

rosnąca liczba zastosowań 
zrobotyzowanej rehabilitacji

rosnące znaczenie VR/AR oraz 
zdigitalizowanej terapii 

nowe modele biznesowe 
oraz formy finansowania 

1/ https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf

2/ https://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf
3/ https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30415-0/fulltext

4/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6592066/
5/ https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30295-3/fulltext

6/ Global Rehabilitation Robotics Market 2016 - 2026, Marketysers Global Consulting, dystrybutorzy, 
szacunki Spółki

# szpitali 
i centrów 

rehabilitacji 6

Prognozowana 
wartość rynku 

w 2026 r. 6

~10 000

~17 400

~7 500

779
mln USD

387 
mln USD

1 394 
mln USD

www.prodromus.pl
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Demografia
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Źródło: Prognozy OECD 
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Prognozy wzrostu rynku
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Neurorehabilitacja Medycyna sportu Aplikacje militarne

Źródło: Global Rehabilitation Robotics Market 2016 - 2026, Marketysers Global Consulting

Prognozowana wartość (mln USD) i dynamika wzrostu rynku robotyki rehabilitacyjnej wg
segmentów

24,4% CAGR
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Prognozy wzrostu rynku
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Segment rehabilitacji kończyn górnych

Segment egzoszkieletów mobilnych

Segment rehabilitacji kończyn dolnych

Źródło: Global Rehabilitation Robotics Market 2016 - 2026, Marketysers Global Consulting

Prognozowana wartość (mln USD) i dynamika wzrostu rynku robotyki rehabilitacyjnej wg
obszarów zastosowania

21,2% CAGR



Globalna obecność
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Partnerzy / dystrybucja

Certyfikacja, planowana sprzedaż od 2022

Aktywna sprzedaż



Korzyści dla pacjentów, terapeutów i sektora ochrony zdrowia

STWORZONY PRZEZ MULTIDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Od początku kładziono duży nacisk na pozyskiwanie wiedzy od doświadczonych osób z zakresu fizjoterapii, 
anatomii, biomechaniki i neurologii. Nawiązano współpracę ze specjalistami w dziedzinie sterowania, pomiarów 
i układów napędowych. 

www.prodromus.pl

CERTYFIKOWANY WYRÓB MEDYCZNY

Prodrobot podlega surowym wymaganiom stawianym przez międzynarodowe normy medyczne i posiada szereg 
certyfikatów oraz rekomendacji. Posiada znak CE nadany przez TUV Rheinland i jest zarejestrowany jako wyrób 
medyczny w kilku krajach poza UE. 

INNOWACJA

Do budowy wykorzystywane są materiały i komponenty najwyższej jakości. Niektóre z nich są z powodzeniem 
stosowane nawet w przemyśle kosmicznym.

SKUTECZNY, BEZPIECZNY

W oparciu o detaliczną analizę ryzyka powstał wyrób bezpieczny zarówno dla samego pacjenta, jak i terapeuty. 

W codziennej pracy z pacjentami Prodrobot potwierdza swoją skuteczność intensyfikując terapię i jej efekty.



Strategia rozwoju 

Prodromus jest w trakcie pozyskiwania 

niezbędnych zezwoleń na sprzedaż Prodrobota 

w USA. 

Został już wybrany pierwszy dystrybutor, który 

zajmie się sprzedażą urządzeń na tym rynku. 

Planowany początek sprzedaży to I kwartał 

2022.

www.prodromus.pl

Filary naszej strategii:

komplementarne portfolio dla dorosłych 
oraz dziecięcych pacjentów

sprawna dystrybucja oraz serwis

wejście na nowe, perspektywiczne rynki

dalszy development finansowany grantami

zwiększenie rozpoznawalności marki



Wyniki finansowe

www.prodromus.pl

(dane finansowe w mln PLN) 2018 2019 2020

Przychody ze sprzedaży 1,50 1,00 0,97

liczba sprzedanych robotów 6 5 7

% sprzedaży eksportowej  80% 96% 82%

EBITDA -0,58 -0,71 -0,21

Wynik netto -0,80 -0,86 -0,30



Pozyskany 
kapitał

4,5 mln zł 
fundusze seed i VC

2,5 mln zł
dotacje i grantydotacje i granty

Portfolio i finansowanie

www.prodromus.pl

R & D Certyfikacja
Wczesna 

komercjalizacja
Skalowanie 
sprzedaży

kolejne innowacyjne produkty

Produkty
Q2 2021 r.

~4 mln PLN w IPO 
poprzedzającym 
debiut

aplikacje o kolejne 
dotacje i granty



Część IV: 
Emisja akcji serii C 



Parametry emisji

www.prodromus.pl

Emisja Akcji Serii C Prodromus S.A.

Termin zapisów: 8 lipca – 31 sierpnia 2021

Wartość oferty: do 3 999 996 PLN

Akcje emitowane: do 444 444 Akcji Serii C

Cena emisyjna: 9,00 PLN za jedną Akcję Serii C

Minimalny zapis: 50 szt. Akcji Serii C

Przydział akcji: 14 września 2021

Planowane upublicznienie: debiut na NewConnect

Zapisy na akcje: Spółka



Cele emisji akcji Serii C
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#1. WPROWADZENIE NA RYNEK USA PRODROBOTA MAGNA 1 100 000 PLN

Rejestracja oraz wprowadzenie do sprzedaży na rynek Stanów Zjednoczonych flagowego produktu 
Spółki – Prodrobota Magna. Aktywna promocja i współpraca z dystrybutorem.

#2. REJESTRACJA PRODROBOTA MAGNA NA TERENIE EOG 250 000 PLN

Sfinansowanie kosztów badań Prodrobota Magna w autoryzowanym laboratorium, audytu CE oraz 
doradztwa prawnego.

#3. ROZBUDOWA DZIAŁU HANDLOWEGO 1 100 000 PLN

Rozbudowa i zwiększenie kompetencji Działu Handlowego odpowiedzialnego za sprzedaż na kluczowych 
rynkach Europy Zachodniej.

#4. ZASILENIE KAPITAŁU OBROTOWEGO 450 000 PLN

Zwiększenie kapitału obrotowego oraz inwestycje w infrastrukturę wytwórczą w celu obsługi zwiększonego
wolumenu zamówień.

#5. WKŁAD WŁASNY DO DOTACJI 849 996 PLN

Finansowanie nowych linii portfolio produktowego oraz dalszych funkcjonalności systemu Prodelvis.

#6. UPUBLICZNIENIE 250 000 PLN

Pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Celem Spółki jest debiut na rynku NewConnect poprzedzony emisją akcji o wartości ~4,0 mln PLN



Akcjonariat
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Akcjonariusz l. akcji Udział w 

kapitale 

zakładowym

Udział w 

głosach na 

WZA
Bartłomiej Wielogórski 187 500 15,53% 15,53%
Grzegorz Piątek 187 500 15,53% 15,53%
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 369 500 30,60% 30,60%
Greenlight FIZ Aktywów Niepublicznych 423 000 35,03% 35,03%
Pozostali dotychczasowi akcjonariusze 40 000 3,31% 3,31%
Razem 1 207 500 100,00% 100,00%

Akcjonariusz l. akcji Udział w 

kapitale 

zakładowym

Udział w 

głosach na 

WZA
Bartłomiej Wielogórski 187 500 11,35% 11,35%
Grzegorz Piątek 187 500 11,35% 11,35%
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 369 500 22,37% 22,37%
Greenlight FIZ Aktywów Niepublicznych 423 000 25,61% 25,61%
Pozostali dotychczasowi akcjonariusze 40 000 2,42% 2,42%
Akcje Oferowane (Akcje Serii C) 444 444 26,90% 26,90%
Razem 1 651 944 100,00% 100,00%

Struktura akcjonariatu Spółki przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Serii C

Struktura akcjonariatu Spółki przed emisją Akcji Serii C

Grzegorz Piątek 

Bartłomiej Wielogórski

Pozostali

Grzegorz Piątek 

Bartłomiej Wielogórski

Pozostali

Akcje Serii C

Greenlight FIZAN

Greenlight FIZAN

JCI

JCI



Drivery wzrostu
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PREMIERA PRODROBOTA MAGNA

➢ zakończenie certyfikacji w 2021 r. oraz rozpoczęcie sprzedaży w UE w Q1 2022 r.

ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY PRODROBOTA NA RYNKU USA

➢ Q1 2022 r.

ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY PRODROBOTA MAGNA NA RYNKU USA

➢ Q2 – Q3 2022 r.

LEWAROWANIE DALSZEGO WZROSTU DOTACJAMI

➢ kilkanaście mld € przewidziane na wspieranie B+R w perspektywie UE 2021-2027

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO KAPITAŁU DZIĘKI STATUSOWI SPÓŁKI PUBLICZNEJ

➢ debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022 r.



DAJ SIĘ PORUSZYĆ

Kontakt: bwielogorski@prodromus.pl

Kontakt dla Inwestorów: t.chwialkowski@prodromus.pl

+48 694 180 992

Kontakt dla mediów: u.wierzbicka@strictminds.com

www.prodromus.pl

Zapraszamy do kontaktu:
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