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DOKUMENT OFERTOWY PRODROMUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda akcja 

 

Dokument, ani żaden jego zapis nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendację 
inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest 
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie 
instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego  
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.). 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być 
świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 
właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Emitent 
nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji 
zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej 
korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Dokumentu nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny,  
z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w Dokumencie. 
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1. Zagadnienia wstępne 

 

1.1 Powołanie przepisu Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym oferta dotycząca Akcji 
Nowej Emisji może być prowadzona na podstawie Dokumentu ofertowego 

 

Spółka pod firmą Prodromus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000905985), dalej 
zamiennie jako „Prodromus S.A.”, „Spółka” lub „Emitent”, działając na podstawie art. 37a ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „ustawa o ofercie”), 
niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument (dalej jako „Dokument ofertowy”) 
zawierający informacje o ofercie publicznej Akcji Serii C (dalej zamiennie jako „Oferta publiczna” lub 
„Oferta”) w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 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. 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku 
której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone 
według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 EUR 
i mniej niż 1.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu 
takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 
miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000 EUR, wymaga 
udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.  

Dokument ofertowy jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej:  

I. podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje 
finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach  
i zasadach ich oferty;  

II. podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  
z emisji papierów wartościowych;  

III. podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;  
IV. oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.  

Oferta Akcji Nowej Emisji przeprowadzana jest na podstawie niniejszego Dokumentu ofertowego 
określonego w art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, który spełnia powyższe warunki. Dokument 
ofertowy zawiera informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie i Emitencie. W Dokumencie ofertowym 
zostały zawarte wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na Akcje 
Nowej Emisji opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130/2021 w dniu 8 lipca 2021 
r. 

 

1.2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie Akcji Nowej Emisji  

 

Na podstawie Dokumentu ofertowego oferowanych jest przez Emitenta w ramach Oferty 
publicznej nie mniej niż 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) i nie więcej niż 
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444.444 (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, dalej zamiennie jako „Akcje 
Oferowane” („Oferowane Akcje”), „Akcje Nowej Emisji” lub „Akcje Serii C”. 

 

1.3. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji 

 

Cena Emisyjna Akcji Serii C została ustalona Uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/06/2021  
z dnia 24 czerwca 2021 r. i wynosi 9,00 zł (dziewięć złotych) za jedną akcję.  

 

1.4. Nazwa, siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze 
wskazaniem zabezpieczenia 

 

Brak jest podmiotów udzielających zabezpieczenia (gwarantujących). 

 

1.5. Firma inwestycyjna, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych 

 

Brak jest firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie.  

 

1.6. Data ważności Dokumentu ofertowego oraz data, do której informacje aktualizujące 
Dokument ofertowy zostały uwzględnione w jego treści 

 

Niniejszy Dokument ofertowy został opublikowany w dniu 8 lipca 2021 r., dalej jako „Dzień 
Dokumentu ofertowego” lub „Data Dokumentu ofertowego”. 

Termin obowiązywania Dokumentu ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy 
się z zakończeniem okresu oferowania Akcji Nowej Emisji lub wystąpienia innego zdarzenia kończącego 
prowadzenie Oferty.  

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty, Dokument ofertowy 
przestaje obowiązywać z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, 
w jaki Dokument ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Emitenta pod adresem: www.prodromus.pl – dalej jako „Strona internetowa Emitenta”. 

 

1.7. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie ofertowym, w okresie 
jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości: 
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Emitent udostępni do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 
godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do Dokumentu 
ofertowego oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. poprzez udostępnienie 
na Stronie internetowej Emitenta informacji o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści 
lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji, zaistniałych w okresie od udostępnienia 
Dokumentu ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym 
udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu ofertowego.  

Informację powodującą zmianę treści Dokumentu ofertowego lub aneksów do Dokumentu 
ofertowego w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niemającą istotnego wpływu na ocenę 
oferowanych Akcji, Emitent udostępni do publicznej wiadomości w formie komunikatu 
aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. poprzez udostępnienie 
na Stronie internetowej Emitenta. 

Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości również inne informacje dotyczące oferty, 
w tym informację o jej zakończeniu w sposób w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. 
poprzez udostępnienie na Stronie internetowej Emitenta. 

 

1.8. Oświadczenia Emitenta 

 

Oferta publiczna Akcji Serii C odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumencie ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

Niniejszy Dokument ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez 
Komisję Nadzoru Finansowego ani inny organ nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym 
działający w innych jurysdykcjach poza granicami Polski. 

Niniejszy Dokument ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów 
Regulaminu ASO NewConnect, a jego treść nie była ani badana, ani zatwierdzana przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Niniejszy Dokument ofertowy nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum 
informacyjnego. 

Niniejszy Dokument ofertowy, ani żaden jego zapis nie stanowi informacji rekomendującej lub 
sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendację inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 
rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, 
porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 
inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie 
instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora. Dokument ofertowy nie 
stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.). 

 Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiążę się z ryzykiem utraty kapitału  
w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie  
w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą,  
a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym  
i podatkowym. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 
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niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. 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. 

 

2. Dane o Emitencie, jego działalności oraz strukturze organizacyjnej 

 

2.1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

Nazwa (firma) Prodromus spółka akcyjna 

Forma prawna spółka akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków (kod pocztowy: 31-429), ul. Ignacego Łukasiewicza 1)  

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział 
XI Gospodarczy KRS 

Numer KRS 0000905985 

Wysokość kapitału zakładowego 120.750,00 zł 

REGON 122988008 

NIP 6832082313 

Adres strony internetowej www.prodromus.pl 

Adres poczty elektronicznej bwielogorski@prodromus.pl 

Adres poczty elektronicznej 
związany z zapisami na Akcje Serii C 

zapisy@prodromus.pl 

Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony 

 

2.1.1. Data i sposób powstania Emitenta 

 
1. Prodromus spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą 

Prodromus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 
31-429), ul. Ignacego Łukasiewicza 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000485910 na podstawie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), dalej jako „KSH”). Wpis Spółki do rejestru 
przedsiębiorców KRS nastąpił w dniu 15 czerwca 2021 r. 

2. Stosownie do treści art. 553 §1 KSH spółce Prodromus S.A. przysługują wszystkie prawa  
i obowiązki jakie przed przekształceniem przysługiwały spółce Prodromus sp. z o.o. Przepis 
ten wprowadza zasadę kontynuacji (ciągłości podmiotowej spółek przekształcanej oraz 
przekształconej). Oznacza ona, że spółka Prodromus S.A. jest kontynuatorem prawnym 
działalności spółki Prodromus sp. z o.o.     
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2.1.2. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów KSH i działa zgodnie ze Statutem Spółki  
i innymi właściwymi przepisami prawa.  

Statut Spółki został przyjęty podczas procedury przekształcenia spółki Prodromus spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę Prodromus spółka akcyjna na 
podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Prodromus 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. w przedmiocie 
przekształcenia spółki Prodromus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prodromus spółkę 
akcyjną.     

Stosownie do treści art. 563 §1 pkt 5 i §2 KSH zgoda na brzmienie spółki przekształconej jako 
element obligatoryjny uchwały o przekształceniu zastępuje zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej.    

Informacja o statucie Spółki została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 120/2021  
z dnia 24 czerwca 2021 r., zaś jego aktualna treść została załączona do Dokumentu ofertowego 
(Załącznik nr 1).  

Statut został zmieniony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1, podjętą  
w dniu 17 czerwca 2021 r., która została załączona do niniejszego Dokumentu ofertowego jako część 
protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. objętego aktem notarialnym 
Repertorium A nr 3509/2021 sporządzonym przez Bognę Głuszyńską zastępcę notarialnego notariusza 
Marty Nowak prowadzącej Kancelarię Notarialną w Krakowie. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 
została podjęta w związku z emisją Akcji Nowej Emisji; zmiana Statutu Spółki na jej podstawie zostanie 
dokonana w rejestrze przedsiębiorców KRS w wypadku złożenia zapisów oraz przydzielenia co najmniej 
minimalnej liczby Akcji Nowej Emisji. 

W dniu 17 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło także uchwałę  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1 i B2. 
Zdarzenie to zostało szerzej opisane w pkt 2.1.4. Dokumentu ofertowego.   

 

2.1.3. Informacje o kapitale zakładowym Emitenta 

 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu ofertowego, to jest 
przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji Akcji Oferowanych, wynosi 
120.750,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.207.500 (jeden 
milion dwieście siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

Kapitał zakładowy Emitenta został w całości pokryty. 
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2.1.4. Informacje o możliwości zmian kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w związku z emisją papierów 
wartościowych zamiennych na akcje, z prawem pierwszeństwa albo prawem do objęcia akcji 
w kapitale zakładowym Emitenta.  

 

Statut spółki nie zawiera upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego  
w granicach kapitału docelowego. Spółka nie emitowała warrantów subskrypcyjnych w związku  
z kapitałem docelowym.   

Na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 
2021 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1  
i B2 Spółka dokonała warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.950,00 zł 
(dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji akcji zwykłych 
(nieuprzywilejowanych) serii B1 oraz B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Celem 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B1 
oraz akcji serii B2 posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych odpowiednio Serii A oraz Serii 
B, które zostały wyemitowane na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 17 czerwca 2021 r.: nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nr 4 w sprawie 
emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.   

Przyznanie praw do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A ma na 
celu umożliwienie realizacji przez uprawnionych programu motywacyjnego dla osób zaangażowanych 
w proces upublicznienia Spółki. 

Przyznanie praw do objęcia akcji serii B2 posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B ma na 
celu umożliwienie realizacji przez spółkę ABAN Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (dalej jako: “ABAN Fund 
ASI”), będącej akcjonariuszem Spółki, objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki stosownie do 
postanowień pozastatutowego porozumienia akcjonariuszy Spółki 

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.  

 

2.1.5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na 
kapitały własne składają się: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 

Kapitał zakładowy 

Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 120.750,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy 
siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.207.500 (jeden milion dwieście siedem tysięcy pięćset) 
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje 
serii A zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki majątkiem netto Spółki przekształcanej,  
w związku z procedurą przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta, spółki Prodromus Sp. z o.o.  
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Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy na dzień przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta wynosi 
3.006.898,57 zł (trzy miliony sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 57/100). 

Inne kapitały 

Emitent w Dacie Dokumentu ofertowego nie posiadał innych kapitałów. 

Zasady tworzenia kapitałów 

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa 
się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej 
trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy 
emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 

 

2.1.6. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Emitent nie posiada uchwalonej/sformalizowanej polityki dywidendowej. Emitent jest wciąż  
w początkowej fazie rozwoju, dlatego na dzień Dokumentu ofertowego założeniem Zarządu Spółki jest 
rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu w kilku następnych latach obrotowych przekazanie całego 
wypracowanego zysku na kapitał zapasowy. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju 
działalności. 

W związku z tym, że dla części akcjonariuszy istotna może być jednak polityka stabilnych 
dywidend, Zarząd zakłada, że w momencie, gdy realizowane i planowane przepływy pieniężne będą to 
umożliwiać, będzie rekomendować przekazanie części albo całości wypracowanego zysku netto na 
wypłatę dywidendy. Decyzje w tym zakresie Zarząd będzie podejmował po zakończeniu każdego roku 
obrotowego. Każdorazowo rekomendacja uwzględniać będzie m.in. wysokość posiadanych przez 
Spółkę środków finansowych, ewentualne plany i potrzeby inwestycyjne oraz wysokość 
wypracowanego zysku.  

Niezależnie od rekomendacji Zarządu ostateczna decyzja co do podziału zysku należeć jednak 
będzie do Walnego Zgromadzenia. 

 

2.1.7. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta przed emisją Akcji Serii C 

 

Poniżej przedstawiono aktualną strukturą akcjonariatu Spółki.  
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Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta 

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% 

Źródło: Emitent 

 

2.1.8. Przewidywane dane o strukturze akcjonariatu Emitenta po emisji Akcji Serii C (przy założeniu 
złożenia zapisów na wszystkie Akcje Serii C) 

 

Przy założeniu objęcia przez inwestorów (dalej jako „Inwestorzy” lub zamiennie „Subskrybenci”) 
wszystkich Akcji Oferowanych struktura akcjonariatu Emitenta prezentować się będzie następująco: 

 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych 

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 444 444 26,90% 26,90% 

Razem 1 651 944 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Emitent wskazuje, że w dniu 1 września 2020 r. zawarł umowę inwestycyjną z ABAN Fund Sp. 
z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa (dalej ABAN Fund ASI) oraz  
z p. Bartłomiejem Wielogórskim, p. Grzegorzem Piątek oraz Innomus Sp. z o.o. (umowa inwestycyjna 
została następnie zmieniona aneksem z dnia 30 marca 2021 r.). W ramach tej umowy zostały zawarte 
m.in. uprawnienia Emitenta oraz ABAN Fund ASI do doprowadzenia do transakcji odkupu udziałów  
w kapitale Innomus Sp. z o.o. posiadanych przez ABAN Fund ASI. W następstwie rozliczenia opisywanej 
transakcji, ABAN Fund ASI będzie uprawniony do objęcia 169 500 akcji Emitenta. Na Dzień Dokumentu 
ofertowego, zarówno Emitent, jak i ABAN Fund ASI potwierdziły zamiar przeprowadzenia opisywanej 
transakcji dotyczącej nabycia przez Emitenta udziałów Innomus Sp. z o.o. na wskazanych zasadach. 
Realizacji wskazanego wyżej uprawnienia ABAN Fund ASI służy emisja warrantów subskrypcyjnych serii 
B opisanych w pkt 2.1.4. Dokumentu ofertowego. 

Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych oraz emisji akcji na 
rzecz ABAN Fund ASI z tytułu zawartej umowy inwestycyjnej, struktura akcjonariatu Emitenta 
prezentować się będzie następująco: 
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Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych oraz 
emisji akcji na rzecz ABAN Fund ASI 

Akcjonariusz  l. akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w głosach 
na WZA 

Bartłomiej Wielogórski 187 500 10,29% 10,29% 
Grzegorz Piątek 187 500 10,29% 10,29% 
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 369 500 20,29% 20,29% 
Greenlight FIZ Aktywów Niepublicznych 423 000 23,22% 23,22% 
Pozostali dotychczasowi akcjonariusze 40 000 2,20% 2,20% 
Akcje Oferowane 444 444 24,40% 24,40% 
Akcje emitowane dla ABAN Fund ASI 169 500 9,31% 9,31% 

Razem 1 821 444 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Emitent wskazuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. zawarł ze wspólnikami poprzednika prawnego 
Emitenta reprezentującymi na dzień 14 grudnia 2020 r. oraz na Dzień Dokumentu ofertowego całość 
(100,00%) kapitału zakładowego Emitenta porozumienie dotyczące m.in. upublicznienia Emitenta oraz 
przeprowadzenia oferty publicznej akcji Emitenta. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia 
ustanowiony został m.in. program motywacyjny (ESOP) w rezultacie, którego osoby zaangażowane 
bezpośrednio w proces upublicznienia oraz przeprowadzenia publicznej będą mogły objąć łącznie 
maksymalnie do 40 000 akcji Emitenta po cenie równej ich wartości nominalnej. Faktyczna liczba akcji 
emitowanych w ramach programu motywacyjnego uzależniona jest kwoty kapitału pozyskanego  
z oferty publicznej. Realizacji wskazanego wyżej uprawnienia osób zaangażowanych bezpośrednio  
w proces upublicznienia Spółki służy emisja warrantów subskrypcyjnych serii A opisanych  
w pkt 2.1.4. Dokumentu ofertowego. 

Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych oraz emisji akcji na 
rzecz ABAN Fund ASI z tytułu zawartej umowy inwestycyjnej oraz emisji maksymalnej liczby akcji  
w ramach wskazanego powyżej programu motywacyjnego struktura akcjonariatu Emitenta 
prezentować się będzie następująco: 

 

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych, emisji 
akcji na rzecz ABAN Fund ASI oraz emisji maksymalnej liczby akcji w ramach programu 
motywacyjnego 

Akcjonariusz  l. akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w głosach 
na WZA 

Bartłomiej Wielogórski 187 500 10,07% 10,07% 
Grzegorz Piątek 187 500 10,07% 10,07% 
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 369 500 19,85% 19,85% 
Greenlight FIZAN 423 000 22,72% 22,72% 
Pozostali dotychczasowi akcjonariusze 40 000 2,15% 2,15% 
Akcje Oferowane 444 444 23,88% 23,88% 
Akcje emitowane dla ABAN Fund ASI 169 500 9,11% 9,11% 
Akcje emitowane z tytułu ESOP 40 000 2,15% 2,15% 

Razem 1 861 444 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
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2.1.9. Informacje o szczególnych uprawnieniach związanych z akcjami serii A oraz uprawnieniach 
osobistych akcjonariuszy Spółki 

 

Z akcjami serii A Emitenta nie są związane żadne uprawnienia. Akcje serii A Emitenta są akcjami 
zwykłymi (nieuprzywilejowanymi) na okaziciela. 

Akcjonariuszom w Spółce przysługują następujące uprawnienia osobiste: 

1. wspólne uprawnienie osobiste akcjonariuszy Bartłomieja Wielogórskiego oraz Grzegorza 
Piątka do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję 
Prezesa Zarządu, tak długo jak długo będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie 
mniej niż 20% (dwadzieścia procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; 

2. uprawnienie osobiste akcjonariusza Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych 
prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy 
Sekcja ds. Rejestrowych pod numerem RFi 1025 do powoływania i odwoływania 1 (jednego) 
członka Rady Nadzorczej Spółki, tak długo jak będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym nie 
mniej niż 8% (osiem procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; 

3. uprawnienie osobiste akcjonariusza Jagiellońskie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000212725) do powoływania  
i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki, tak długo jak będzie 
akcjonariuszem Spółki posiadającym nie mniej niż 8% (osiem procent) akcji w kapitale 
zakładowym Spółki;  

4. wspólne uprawnienie osobiste akcjonariuszy Bartłomieja Wielogórskiego oraz Grzegorza 
Piątka do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki, tak długo 
jak długo będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 8% (osiem procent) 
akcji w kapitale zakładowym Spółki; 

5. uprawnienie osobiste ABAN Fund ASI, której z chwilą objęcia albo nabycia co najmniej 8% 
(osiem procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki przysługiwać będzie prawo do 
powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki, przysługujące tak 
długo jak długo ABAN Fund ASI będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym nie mniej niż 8% 
(osiem procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. 
Ponadto: 

6. akcjonariuszowi posiadającemu największą liczbę akcji w Spółce przysługuje uprawnienie 
zbliżone do uprawnienia osobistego polegające na przyznaniu prawa do powoływania  
i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Stosownie do treści art. 354 §4 KSH uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie 
oznaczonemu akcjonariuszowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być 
akcjonariuszem spółki.  

 

2.1.10. Informacje o umowach lockup akcjonariuszy 

 

Na Dzień Dokumentu ofertowego nie zostały zawarte umowy lock-up. Dotychczasowi 
akcjonariusze Emitenta zadeklarowali zamiar zawarcia umów typu lock-up dotyczących akcji Emitenta 
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serii A i B2, które będą ograniczać ich zbywalność przez okres co najmniej 9 miesięcy od dnia 
pierwszego notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub na rynku regulowanym. 

 

2.1.11. Informacje o notowaniu akcji Spółki na rynkach regulowanych oraz o przyznanym ratingu.  

 

Akcje Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. Emitentowi 
oraz emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating. 

 

2.1.12. Informacje o grupie kapitałowej, do której należy Emitent oraz o powiązaniach 
organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność  

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, nie należy również do grupy kapitałowej innego 
podmiotu.  

Na Dzień Dokumentu ofertowego, Emitent posiada 120 udziałów spółki Innomus Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie. Udziały te odpowiadają 74,53% udziału w kapitale zakładowym Innomus Sp.  
z o.o. i 74,53% całkowitej głosów na zgromadzeniu wspólników Innomus Sp. z o.o. Dodatkowo, Emitent 
zainicjował procedurę nabycia 41 udziałów, odpowiadających pozostałym 25,47% udziału w kapitale 
Innomus Sp. z o.o. od ABAN Fund ASI  w wyniku której zostanie jedynym wspólnikiem Innomus Sp.  
z o.o. Wskazane w zdaniu poprzednim udziały w spółce Innomus Sp. z o.o. mają zostać wniesione do 
Spółki przez ABAN Fund ASI jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii B2 Spółki emitowanych na 
podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r.  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1 i B2  
w wykonaniu prawa do objęcia akcji serii B2 wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii B 
opisanych w pkt 2.1.4. Dokumentu ofertowego. Podstawowym przedmiotem działalności Innomus Sp. 
z o.o. jest realizacja projektu badawczo-rozwojowego pt. “Innomus - stworzenie systemu 
rehabilitacyjnego z funkcją pomiarową wspierającego terapeutę w procesie rehabilitacji oraz 
wprowadzenie go na pierwszy rynek (USA)”. W związku z realizacją tego projektu Emitent zawarł  
z Innomus Sp. z o.o. w dniu 1 września 2020 r. “umowę współpracy nad rozwojem i komercjalizacją 
Prodrobota 2.0.” Umowa ta określa m.in. zasady licencjonowania własności intelektualnej pomiędzy 
spółkami, opłaty które się z tym wiążą oraz zasady współpracy przy komercjalizacji spodziewanych 
rezultatów projektu badawczo-rozwojowego na poszczególnych rynkach. 

 

2.1.13. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

 

Wobec Spółki nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne ani 
likwidacyjne.  
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2.1.14. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 
postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres 
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według 
wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości 
albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowna informacja o 
braku takich postępowań 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy przed Dniem Dokumentu ofertowego, Emitent nie był stroną 
postępowań przed organami administracji publicznej, postępowań sądowych lub arbitrażowych, w tym 
postępowań w toku, nie ma również wiedzy o tego rodzaju postępowaniach sądowych lub 
arbitrażowych, które mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 
przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.  

 

2.2. Struktura organizacyjna Emitenta 
2.2.1. Zarząd Emitenta: 

 

Zarząd Emitenta na dzień Dokumentu ofertowego jest 1-osobowy. Funkcję Prezesa Zarządu 
Spółki pełni Pan Bartłomiej Wielogórski. (życiorys Pana Bartłomieja Wielogórskiego został 
przedstawiony w pkt 2.2.3. Dokumentu ofertowego). 

 

2.2.2. Rada Nadzorcza Emitenta: 

 

Rada Nadzorcza na Dzień Dokumentu ofertowego składa się z 5 osób. W skład Rady Nadzorczej 
Emitenta wchodzą: 

 

Przemysław Danowski - jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w venture capital/private equity oraz 
bankowości inwestycyjnej. Od 2009 r. związany z Warsaw Equity Group (WEG), w tym od 2015 r. jako 
członek zarządu. W latach 2006-2009 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć 
oraz oferty publiczne, głównie dla spółek z sektora zaawansowanych technologii i mediów. W WEG 
Przemysław Danowski odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami 
portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych, które wspiera są m.in. Vigo 
System S.A. - światowy lider w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni, Artifex Mundi S.A. 
– deweloper i wydawca gier komputerowych oraz mobilnych, Clearcode S.A. – software house 
specjalizujący się w adtech i martech, Prodromus S.A. – (tj. Emitent) oraz ZPC Otmuchów S.A. – 
producent słodyczy i produktów śniadaniowych. Przemysław Danowski zasiada ponadto 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 - w 2008 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin państwowy 
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uzyskując tytuł radcy prawnego. Obecnie, radca prawny w grupie kapitałowej Warsaw Equity 
Management S.A., gdzie odpowiada za analizę ryzyk inwestycyjnych oraz ocenę i przygotowywanie 
nowych projektów pod kątem prawnym. Mateusz Czajkowski 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 Uniwersytetu Ekonomicznego 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 - ukończył studia na kierunku Finance and Banking Stockholm University School of 
Business (MS) oraz na kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Absolwent programu Top500 Innovators Science – Management – Commercialization, realizowanego 
na Uniwersytecie Stanforda (2012 r.). W 2018 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł Master of Business 
Administration (Executive MBA) Université du Québec à Montréal oraz Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. W latach 2004 - 2009 Analityk Finansowy w TRIGON Dom Maklerski. Następnie, w latach 
2009 - 2017 związany z JCI Venture Sp. z o.o., gdzie pełnił rolę m.in. Dyrektora Inwestycyjnego. Prezes 
Zarządu oraz inwestor w ABAN Fund. Członek rad nadzorczych kilkunastu spółek start-up działających 
m.in. w obszarze biotechnologii, farmacji oraz inżynierii medycznej. Członek Rady Inwestycyjnej  
w projekcie Inkubator Innowacyjności+ w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od maja 2021 r. 
członek rady nadzorczej Simteract S.A., notowanego na rynku NewConnect producenta gier wideo. 

 

Michał Sowa - w 2000 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w 2005 r. uzyskał na tym Wydziale stopień doktora nauk prawnych. W 2004 r. zdał 
egzamin adwokacki, uzyskując tytuł adwokata. Od 2005 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką. 

 

2.2.3. Kluczowy personel Emitenta 

 

Bartłomiej Wielogórski - w 2000 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł 
magistra inżyniera. Następnie w latach 2003 - 2009 ukończył szereg studiów podyplomowych, m.in.  
z zakresu Zarządzania Produkcją oraz Zarządzania Jakością. W przeszłości pełnił funkcję Pełnomocnika 
Zarządu ds. Zarządzania Jakością w Eurodruk Kraków, Kierownika ds. Operacyjnych w Tesco Sp. z o.o. 
oraz Dyrektora Zarządzającego w Surgo Sp. z o.o. Od 2013 r. współzałożyciel, udziałowiec oraz Prezes 
Zarządu w Prodromus Sp. z o.o. 

 

Grzegorz Piątek - w 2012 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł magistra 
inżyniera. Doświadczenie zawodowe zdobywał wykonując prace związane z projektowaniem, obsługą 
i nadzorowaniem projektów informatycznych w firmach takich jak ATM SI S.A., KLK Sp. z o.o., 
VERACOMP S.A. Od 2013 r. współzałożyciel, udziałowiec oraz Dyrektor Działu Badań i Rozwoju  
w Prodromus Sp. z o.o. 
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2.3. Informacje dotyczące działalności Emitenta 
2.3.1. Opis historii i rozwoju Emitenta 

 

Zalążkiem działalności Spółki było opracowanie w 2011 r. przez Grzegorza Piątka prototypu 
robota pomagającego w nauce chodu, przeznaczonego dla rodziny wychowującej dwójkę dzieci 
chorujących na mózgowe porażenie dziecięce (MPD). Choć pierwsze urządzenia zostało stworzone  
z myślą o konkretnych dwóch, młodych pacjentach, uzyskało ono pozytywną opinię Centrum Zdrowia 
Dziecka, Instytutu Matki i Dziecka oraz Naczelnej Izby Lekarskiej, zaś sam konstruktor został 
uhonorowany tytułem "Zwykły bohater", w akcji współorganizowanej przez Bank BPH, telewizję TVN 
oraz Onet. Koncepcja urządzenia oraz know how z nią związany stanowił wkład Założycieli wniesiony 
do spółki Prodromus Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Spółki), która została zawiązana w 2013 r. wraz 
z pierwszym inwestorem, JCI Venture Sp. z o.o. W 2016 r. do Spółki przystąpił kolejny inwestor, fundusz 
Greenlight FIZ Aktywów Niepublicznych. Poniżej przedstawiono kluczowe wydarzenia w historii Spółki. 

 

Tabela: Kluczowe wydarzenia z historii Spółki 

Rok Wydarzenia 

2013 Zawiązanie Prodromus Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) wraz z JCI Venture 
Sp. z o.o.  

 Wyprodukowanie prototypu urządzenia Prodrobot.  

2015 Uzyskanie nagrody Startup Award w konkursie promującym najlepsze praktyki  
z dziedziny innowacji stosowane przez polskich przedsiębiorców.  

 Uzyskanie nagrody Strzała Robina oraz nagrody Serce Robina, przyznawanych 
podczas konferencji poświęconej robotom medycznym z udziałem naukowców, 
projektantów, konstruktorów oraz użytkowników związanych z robotyką 
ukierunkowaną na wsparcie procesów leczenia lub opieki nad pacjentem.  
Sprzedaż pierwszego urządzenia Prodrobot  

2016 Uzyskanie nagrody Innowator Małopolski. Przystąpienie do Spółki inwestora - 
Greenlight FIZ Aktywów Niepublicznych.  

 Uzyskanie nagrody Złoty Medal Itex podczas największej wystawy dedykowanej 
wynalazczości i racjonalizatorstwu na obszarze Azji Południowo-Wschodniej.  

 Uzyskanie nagrody Złoty Medal Innova, przyznawanej przez Ministra Gospodarki 
podczas targów Innova, dla wyróżniających się polskich wynalazców.  

2017 Uzyskanie nagrody Mikroprzedsiębiorca Roku w konkursie organizowanym przez 
stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.  

2019 Uzyskanie nominacji do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii 
"Innowacyjne technologie przyszłości".  

 Uzyskanie nagrody "Marka z potencjałem", przyznawanej przez Mapę Marek 
Region Małopolska.  

 Wprowadzenie do oferty systemu ProdElvis . 

2020 Zawiązanie spółki Innomus Sp. z o.o., której Emitent jest obecnie większościowym 
wspólnikiem, realizującej projekt B+R pt. “Innomus - stworzenie systemu 
rehabilitacyjnego z funkcją pomiarową wspierającego terapeutę w procesie 
rehabilitacji oraz wprowadzenie go na pierwszy rynek (USA)”.  

2021 Wyprodukowanie prototypu urządzenia Prodrobot Magna.  

Źródło: Emitent 
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2.3.2. Podstawowe informacje o działalności Emitenta, w tym produktach i usługach Emitenta 

 

2.3.2.1. Przedmiot działalności Spółki 

 

Spółka jest producentem i dostawcą innowacyjnej technologii medycznej w obszarze 
rehabilitacji zrobotyzowanej. Spółka specjalizuje się w zakresie rozwiązań zaawansowanej rehabilitacji, 
powstałych w oparciu o autorską platformę technologiczną Spółki, przeznaczonych dla osób  
o znaczącym upośledzeniu ruchowym. Odbiorcami rozwiązań oferowanych przez Spółkę są szpitale 
oraz jednostki rehabilitacyjne, świadczące usługi medyczne na rzecz pacjentów, finansowane przez 
prywatne lub publiczne systemy opieki zdrowotnej. Produkty Spółki zostały sprzedane w 35 
egzemplarzach w 11 krajach azjatyckich i europejskich, w tym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Czechach, Rumunii, Estonii, na Węgrzech i Ukrainie oraz w Chinach, Arabii Saudyjskiej i Kazachstanie. 
Działalność handlowa Spółki wspomagana jest umowami dystrybucyjnymi z przedstawicielami w 21 
krajach świata.  

Spółka oferuje portfolio produktowe składające się z robotów przeznaczonych dla osób 
dorosłych oraz dla dzieci, a także informatycznych systemów informacji zwrotnej (ang. feedback). 
Produkty Spółki stanowią innowacyjny oraz komplementarny system, oparty na wspólnej platformie 
technologicznej. Platforma technologiczna została opracowana przez zespół pracowników Spółki pod 
kierownictwem współzałożyciela Spółki - pana Grzegorza Piątka. System wykazuje znaczące przewagi 
konkurencyjne w odniesieniu do urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Porównanie robotów 
rehabilitacyjnych produkowanych przez Spółkę z urządzeniami konkurencyjnymi znajduje się w pkt 
2.3.2.6 Dokumentu ofertowego.  

Produkcja urządzeń rehabilitacyjnych odbywa się w zakładzie produkcyjnym Spółki  
w Krakowie. Samodzielne prowadzenie działalności produkcyjnej umożliwia Spółce zachowanie pełnej 
kontroli nad kluczowymi etapami procesu produkcyjnego, wysoką jakość produktu końcowego  
i ochronę tajemnic technologicznych. Lokalizacja zakładu produkcyjnego oraz Działu Badań i Rozwoju 
w Polsce stanowi źródło przewagi konkurencyjnej w postaci niższych kosztów pracy, a także zapewnia 
bezpośredni dostęp do absolwentów najlepszych ośrodków akademickich w Krakowie, stanowiących 
o sile wykwalifikowanej kadry pracowniczej Spółki.  

Produkty Spółki stanowią innowacyjne oraz zaawansowane technologicznie wsparcie dla osób 
potrzebujących rehabilitacji w związku z takimi schorzeniami jak: 

1. Niepełnosprawność ruchowa oraz terapia chodu, m.in. obejmująca pacjentów z uszkodzeniami 
narządów ruchu lub ośrodkowego układu nerwowego (uszkodzenia rdzenia kręgowego), 
wywołanymi m.in. wypadkami komunikacyjnymi, ale również patologiami związanymi ze 
stylem życia. Wiele osób niepełnosprawnych ruchowo, to poszkodowani w wypadkach 
komunikacyjnych (na świecie 50 milionów osób rocznie doznaje poważnych urazów w skutek 
wypadków)1

 lub osoby, których niehigieniczny tryb życia (często praca przy komputerze) 
spowodował uszkodzenia kręgosłupa. Szacuje się, że osoby z niepełnosprawnością narządu 
ruchu stanowią niemal połowę populacji osób niepełnosprawnych. 

2. Udar niedokrwienny mózgu, mający wpływ na upośledzenie chodu. Udar jest wiodącą 
przyczyną niepełnosprawności w wieku dorosłym i dotyka każdego roku nawet 17 mln ludzi na 
całym świecie2. Następstwem udaru są różne ubytki neurologiczne tj. niedowład czy problemy 

 
1 WHO - Global Status Report on Road Safety, 2015 
2 https://www.world-stroke.org/assets/downloads/WSO_Fact-sheet_15.01.2020.pdf 
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z utrzymaniem równowagi. W Europie objawy udaru mózgu odnotowuje się u ponad 1 mln 
osób, z czego 30% chorych jest trwale niepełnosprawna3. Roczna zapadalność na udar mózgu 
jest określana w zależności od kraju na: 127 000 przypadków w Niemczech, 112 000 we 
Włoszech, 101 000 w Wlk. Brytanii, 89 000 w Hiszpanii, 78 000 we Francji oraz 90 000 w Polsce4. 
Pacjenci poudarowi często cierpią na poważne upośledzenie ruchowe, co wymaga 
kompleksowej rehabilitacji w celu zniwelowania deficytów i odzyskania sprawności  
w ruchomości kończyn. 

3. Choroba Parkinsona z objawami takimi jak spowolnienie, sztywność mięśniowa i zaburzenie 
motoryki chodu oraz zaburzenia posturalne, a także inicjacji ruchu. Choroba występuje  
z częstością 0,3% w populacji ogólnej, jej częstość narasta z wiekiem (1,5% > 65 r.ż.), średni 
wiek zachorowania to 58 lat. Liczba osób chorych na Parkinsona rośnie: w 1990 r. wynosiła 2,1 
mln osób globalnie, natomiast w 2016 r. wzrosła do 6,1 mln osób5. 

4. Zaburzenia chodu i postawy w polineuropatiach o różnych przyczynach (toksycznych, 
metabolicznych, czy o charakterze autoimmunologicznym jak zespół Guillaina-Barrego)  
z osłabieniem mięśni o różnym stopniu nasilenia do wiotkiego porażenia włącznie. Zapadalność 
wynosi 1 - 4/100 000 ludności na rok, co stanowi ok. 800 nowych zachorowań rocznie. 
Prowadzi do ostrego niedowładu wiotkiego 2- lub 4-kończynowego, porażenia nerwów 
czaszkowych. Głównym podtypem neuropatii GBS jest ostra zapalna demielinizacyjna 
polineuropatia, która odpowiada za ok. 90% wszystkich przypadków w Europie. U ok. 20% 
chorych pozostaje trwała, znaczna niepełnosprawność ruchowa.6 

5. Mózgowe porażenie dziecięce - dla pacjentów u których zaburzenia ruchowe polegają głównie 
na osłabieniu i spastyczności mięśni często z towarzyszącymi deformacjami kości i stawów, czy 
skrzywieniem bocznym kręgosłupa. Częstość występowania mózgowego porażenia 
dziecięcego wynosi 1,5 - 2,5 przypadków na 1000 urodzeń, co czyni z tego zespołu pierwszą co 
do kolejności przyczynę niepełnosprawności ruchowej wśród dzieci. Szacuje się, że w Polsce 
problem niepełnosprawności ruchowej dotyka ok. 40 - 50 tys. dzieci, w tym ponad połowa to 
chorzy z mózgowym porażeniem dziecięcym. Globalnie nawet 17 mln dzieci i dorosłych cierpi 
na porażenie mózgowe7.  

 

2.3.2.2. Opis produktów  

 

Portfolio produktowe Spółki składa się z Prodrobota – zautomatyzowanego trenażera chodu 
przeznaczonego dla pacjentów pediatrycznych, Prodobota Magna – egzoszkieletu stacjonarnego 
przeznaczonego dla pacjentów dorosłych oraz oprogramowania Prodelvis - systemu informacji 
zwrotnej, wspomagającej w czasie rzeczywistym rehabilitanta prowadzącego czynności 
rehabilitacyjne. Prodrobot Magna zostanie wprowadzony oficjalnie od oferty Spółki w drugim półroczu 
2021 r. Aktualnie ukończony został funkcjonalny prototyp Prodorobotu Magna, trwają czynności 
zmierzające do jego certyfikacji. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych produktów. 

 

 
3 K.Strojek i in. ‘’Potrzeba reedukacji chodu po udarze niedokrwiennym mózgu’’, UMK, 2016 
4 Udary mózgu. Rosnący problem starzejącego się społeczeństwa. Instytut Ochrony Zdrowia 2016 
5 thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30295-3/fulltext 
6 Zespół Guillaina–Barrégo – najczęstsza, ale trudna do rozpoznania polineuropatia nabyta, M. Jaszczura, 2018r. 
7 https://www.yourcpf.org/statistics/ 
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2.3.2.3. Prodrobot zautomatyzowany trenażer chodu 

 

Prodrobot to wyrób medyczny klasy IIa (certyfikacja uzyskana dla Prodrobota w wersji 
dziecięcej). Prodrobot w wersji pediatrycznej to urządzenie wspierające terapię kończyn dolnych  
w sposób zrobotyzowany. Poprzez 2 ortezy, w których każda posiada napędy 3 stawów (biodro, kolano, 
staw skokowy), nogi pacjenta są poruszane zgodnie z wyidealizowanym wzorcem chodu. Dzięki 
podwieszeniu ortez na konstrukcji robota, możliwe jest wykonywanie licznych ćwiczeń, z czego obecnie 
zaimplementowano 5 (chód, wymachy, przysiady, rowerek, wchodzenie po schodach), w sposób 
niedostępny dla innych urządzeń na rynku. Dostępny jest program dla pacjentów z przykurczami. 
Bezpieczeństwo zapewnione jest na kilku poziomach, w tym także na aktywnej kontroli spastyki8. 
Prodrobot wyposażony jest w liczne regulacje, które pozwalają na indywidualne dopasowanie do 
każdego pacjenta. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą panelu sterowania i intuicyjnego 
oprogramowania w kilkudziesięciu wersjach językowych. 

 

Fot.: Prodrobot 

 

Źródło: Emitent 

 

 
8 Spastyczność stanowi zaburzenie pracy mięśni polegające na ich wzmożonym napięciu 
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Prodrobot pozwala na rehabilitację pacjentów o masie do 50 kg oraz wzroście w zakresie od ok. 110 
do 150 cm. Uzupełniająco Spółka oferuje odbiorcom dedykowany podnośnik pacjenta - Prodassist,  
w pełni kompatybilny do Prodrobota. Prodrobot ma zastosowanie:  

• dla pacjentów dotkniętych paraplegią,  

• przy udarach mających wpływ na upośledzenie chodu,  

• dla osób z chorobą Parkinsona ze spowolnieniem, sztywnością mięśniową i zaburzeniem 
motoryki chodu oraz zaburzeniami posturalnymi,  

• w zaburzeniach chodu i postawy w polineuropatiach o różnych przyczynach (toksycznych, 
metabolicznych, czy o charakterze autoimmunologicznym jak zespół Guillaina-Barrego)  
z osłabieniem mięśni o różnym stopniu nasilenia do wiotkiego porażenia włącznie,  

• dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, w którym zaburzenia ruchowe polegają 
głównie na osłabieniu i spastyczności mięśni,  

• dla pacjentów z chorobami mięśni, takimi jak dystrofie mięśniowe z postępującym osłabieniem 
i zanikiem mięśni,  

• przy pionizacji i inicjacji ruchu.  

W 2015 roku produkt poddany został badaniom mającym wykazać zgodność ze standardami 
medycznymi. Urządzenie uzyskało pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Matki  
i Dziecka. Proces produkcji urządzenia uzyskał certyfikat systemu zarządzania dla branży medycznej 
EN-ISO 13485, nadawany przez jednostkę notyfikowaną TUV Rheinland. 

W roku 2020 r. Emitent, poprzez Spółkę Innomus Sp. z o.o. rozpoczął opracowanie systemu 
rehabilitacyjnego Prodrobot 2.0, w ramach którego na bazie technologii Prodrobota stworzono 
zintegrowany z robotem układ pomiarowy, umożliwiający rejestrację i analizę efektów terapii 
prowadzonej z wykorzystaniem systemu. Kluczowym dla nowych funkcjonalności elementem systemu 
jest oprogramowanie wspierające pracę terapeuty i monitorujące proces rehabilitacji na podstawie 
oceny jakości chodu pacjenta. Ocena polega na:  

• odczytaniu wartości nacisków generowanych przez pacjenta na podłoże z zastosowaniem 
czujników FSR (ang. Force-Sensing Resistor) rozmieszczonych pod stopami pacjenta  
w określonej konfiguracji;  

• określeniu pozycji poszczególnych elementów kończyny poprzez odczyt z enkoderów 
zainstalowanych w przegubach ortez, dzięki czemu określana będzie pozycja kończyny;  

• odniesieniu pozyskanych danych do naniesionego na wykresy ruchu pacjenta wzorca chodu, 
czyli normy ruchu w postaci wstęgi definiującej przebiegi normalne w zakresie minimum  
i maksimum dla chodu zdrowego.  

W wyniku odczytu powyższych danych, możliwe jest odniesienie pozycji kończyn pacjenta do 
wyidealizowanego wzorca chodu oraz analizę i prezentację w formie raportu następujących informacji:  

• tabela metryk – wartości minimalne, maksymalne, odchylenie standardowe, dynamika  
i symetria, czas trwania poszczególnych zabiegów;  

• prezentacja przebiegów w postaci wykresów naprężeń występujących pod stopą pacjenta, 
odnoszących się do wyidealizowanego wzorca chodu w funkcji czasu;  

• rozkład dynamiki nacisków na poszczególnych czujnikach pod stopą pacjenta w postaci 
wykresów;  

• obrazowanie symetrii chodu w postaci wykresów pokazujących odchylenie wartości nacisków 
na poszczególne czujniki od teoretycznej osi symetrii;  

• system będzie także obejmował bazę danych zawierającą informacje o użytkownikach 
(terapeutach) i pacjentach powiązane z danymi z sesji terapeutycznych.  
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W Dacie Dokumentu ofertowego system Prodrobot 2.0 znajduje się w fazie optymalizacji 
warstwy użytkowej. Spółka Innomus Sp. z o.o. złożyła wniosek do FDA (ang. Food and Drug 
Administration) w celu uzyskania dopuszczenia systemu Prodrobot 2.0 do obrotu na terenie Stanów 
Zjednoczonych w ramach procedury 510(k). 

 

2.3.2.4. Prodrobot Magna  

 

W Dacie Dokumentu ofertowego, w pełni funkcjonalny prototyp Prodrobota Magna został 
ukończony, a samo urządzenie oczekuje na uzyskanie certyfikacji wyrobu medycznego klasy IIa. 
Prodrobot Magna to aktywne urządzenie medyczne przeznaczone dla pacjentów wymagających 
rehabilitacji kończyn dolnych w związku z dysfunkcjami ruchowymi. Cechy wyróżniające urządzenie to 
między innymi automatyczne dopasowywanie się do pacjenta oraz wsparcie jego ciała podczas 
zabiegu, które w znaczny sposób ułatwia prowadzoną rehabilitację.  

 

Fot.: Prodrobot Magna 

 

Źródło: Emitent 

 

Prodrobot Magna posiada wielopoziomowy, elektroniczny system bezpieczeństwa oraz 
możliwość ograniczenia i modyfikacji zakresów ruchu kończyn dolnych. Poprzez 2 ortezy, w których 
każda posiada napędy 3 stawów (biodro, kolano, staw skokowy), nogi pacjenta są poruszane zgodnie 
z wyidealizowanym wzorcem chodu. Dzięki podwieszeniu ortez na konstrukcji robota, możliwe jest 
wykonywanie 5 ćwiczeń (chód, wymachy, przysiady, rowerek, wchodzenie po schodach), w sposób 
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niedostępny dla innych urządzeń na rynku. Prodrobot Magna wprowadza również do terapii 
dodatkowy element, jakim jest cyfrowo odtworzony anatomiczny ruch miednicy z wyidealizowanym 
wzorcem chodu. Bezpieczeństwo zapewnione jest na kilku poziomach, w tym także na aktywnej 
kontroli spastyki. Prodrobot wyposażony jest w liczne regulacje, które pozwalają na indywidualne 
dopasowanie do każdego pacjenta. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą panelu sterowania i 
intuicyjnego oprogramowania w kilkudziesięciu wersjach językowych. 

Prodrobot Magna ma możliwość wykorzystania systemu feedback do łączenia terapii  
z możliwością wykorzystania gier 2D oraz wizualizacji ruchu w środowisku wirtualnej rzeczywistości 
(VR– ang. Virtual Reality). System dzięki szeregowi czujników określa pozycję kątową poszczególnych 
części kończyn dolnych pacjenta oraz sposób stawiania stopy, a także siły reakcji oddziaływania 
pacjenta na konstrukcję urządzenia. Dodatkowo, system mierzy rozkład sił wywieranych przez pacjenta 
na urządzenie. Sygnały zebrane w ten sposób są wykorzystane w grach oraz symulacji przemieszczania 
się w strefie rzeczywistości wirtualnej. Opracowane gry i wizualizacje zwiększają zaangażowanie 
pacjenta w sesję rehabilitacyjną oraz zachęcają go do korekty złych wzorców celem uzyskania lepszego 
wyniku w świecie wirtualnym, co ma na celu przyspieszenie rzeczywistych postępów rehabilitacji. 

 

Fot.: Zrzut ekranu wizualizacji przykładowego ruchu pacjenta w środowisku wirtualnej 
rzeczywistości 

 

Źródło: Emitent 

 

Dzięki zastosowanej technologii, Prodrobot Magna to urządzenie uniwersalne, pozwalające na 
prowadzenie rehabilitacji dla pacjentów o wzroście od 145 do nawet 200 cm i o wadze ciała do 130 kg.  

Prodrobot Magna ma zastosowanie:  

• dla pacjentów z porażeniem mózgowym, w którym zaburzenia ruchowe polegają głównie na 
osłabieniu i spastyczności mięśni,  

• w zaburzeniach chodu i postawy w polineuropatiach o różnych przyczynach (toksycznych, 
metabolicznych, czy o charakterze autoimmunologicznym jak zespół Guillaina-Barrego)  
z osłabieniem mięśni o różnym stopniu nasilenia do wiotkiego porażenia włącznie,  

• dla pacjentów dotkniętych paraplegią,  

• przy udarach mających wpływ na upośledzenie chodu,  
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• dla osób z chorobą Parkinsona ze spowolnieniem, sztywnością mięśniową i zaburzeniem 
motoryki chodu oraz zaburzeniami posturalnymi,  

• dla pacjentów z chorobami mięśni, takimi jak dystrofie mięśniowe z postępującym osłabieniem 
i zanikiem mięśni,  

• przy pionizacji i inicjacji ruchu.  

 

2.3.2.5. ProdElvis  

 

ProdElvis (ang. Prodromus Electronic Visualization System), to system typu feedback, którego 
zadaniem jest wizualizacja ruchu pacjenta. Poprzez pomiary sił występujących pod stopami pacjenta 
oraz odniesienie tych sił do fazy ruchu, możliwa jest analiza poprawności chodu zarówno w czasie 
rzeczywistym, jak i odtwarzanie zarejestrowanego wyniku terapii z pogłębioną analizą. System składa 
się z oprogramowania oraz peryferyjnych elementów w postaci podkładek pod obuwie zaopatrzonych 
w czujniki nacisku oraz 4 czujników rejestrujących prace w stawach (biodrowych i kolanowych). 
ProdElvis działa na systemach operacyjnych Linux i Windows. 

 

Fot.: Zrzuty ekranów systemu Prodelvis 

  

Źródło: Emitent 

 

System ProdElvis umożliwia pracę w czterech trybach:  

• Tryb na żywo – pozwalający na obserwacje sił nacisku i ich rozkładu w trybie online,  

• Tryb nagrywania – umożliwiający zapisywanie danych zebranych podczas ćwiczenia do bazy 
danych,  

• Tryb podglądu – umożliwiający podgląd wcześniej zapisanych ćwiczeń,  

• Tryb porównania – umożliwiający porównywanie dwóch lub więcej wybranych ćwiczeń z bazy 
danych dla danego pacjenta.  

 

ProdElvis może być wykorzystywany jako automatyczna aplikacja biofeedbacku trenażera 
chodu i może być w pełni dostosowany do innych urządzeń dedykowanych do reedukacji chodu  
i poprawy funkcjonalności chodu, takich jak egzoszkielety, trenażery, chodziki. System współpracuje  
z robotami z rodziny Prodrobot.  
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Celem Emitenta jest dalszy rozwój systemu oraz wzbogacenie jego funkcjonalności o elementy 
grywalizacji oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR – ang. Augmented Reality) lub wirtualnej 
rzeczywistości (VR – ang. Virtual Reality). ProdElvis w przyszłości ma być systemem wykorzystywanym 
do:  

• obserwacji online w czasie rzeczywistym sił ruchu pacjenta,  

• obserwacji online zgodności rzeczywistego ruchu z wzorcem chodu,  

• pomiaru prędkości ruchu w czasie rzeczywistym,  

• obserwacji asymetrii podczas analizy ruchu,  

• korygowania ruchu pacjenta w czasie rzeczywistym lub później,  

• motywowania pacjenta do wkładania większego wysiłku w aktywną terapię,  

• obserwacji spastyczności w czasie rzeczywistym.  

ProdElvis został wprowadzony na rynek w 2019 r., a pierwszym wykorzystującym go 
kontrahentem została czeska klinika Hamzova Lecebna. 

 

2.3.2.6. Przewagi konkurencyjne oraz własność intelektualna  

 

Rozwiązania oferowane przez Spółkę wykazują znaczące przewagi konkurencyjne  
w odniesieniu do urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Poniżej przedstawiono porównanie robotów 
rehabilitacyjnych produkowanych przez Spółkę z wybranymi konkurencyjnymi urządzeniami. 

 

Tabela: Porównanie Prodrobota oraz Prodrobota Magna z wybranymi konkurencyjnymi 
urządzeniami 

Cecha/ 
urządzenie 

Prodrobot Prodrobot 
Magna 

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 ❌ 
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Dedykowany 
software 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ 

Źródło: Emitent, opracowanie własne  

 

Spółka podjęła również szereg aktywności zmierzających do zabezpieczenia wypracowanej 
przez siebie własności intelektualnej. Ich efektem jest uzyskanie następujących praw własności 
intelektualnej: 

1. Urządzenie wspomagające zdolności ruchowe kończyn dolnych, nr patentu 224669B1, data 
otrzymania patentu 08.04.2016, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP, obszar ochrony – 
Polska;  

2. Device supporting physical abilities of the lower limbs (Urządzenie wspomagające zdolności 
ruchowe kończyn dolnych), nr patentu 3104819B1, data uzyskania patentu 18.03.2020, 
zgłoszenie w Europejskim Biurze Patentowym, obszar ochrony - Unia Europejska;  

3. Manipulator wspomagający zdolności ruchowe kończyn dolnych, nr patentu 22317B1, data 
otrzymania patentu 21.09.2015, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP, obszar ochrony - 
Polska;  

4. Stacjonarny robot do rehabilitacji kończyn dolnych, nr patentu P.432504, data otrzymania 
patentu 18.03.2021, zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP, obszar ochrony - Polska;  

Spółce przysługuje również ochrona znaku towarowego "Prodrobot" - znak chroniony jest 
obecnie w pięciu krajach (USA, Chiny, Rosja, Kazachstan, Polska). 

 

Wzorzec chodu dla obydwu robotów wykorzystywany jest w oparciu o odpłatną umowę 
licencji zawartą z prof. dr hab. Wiesławem Chwałą, twórcą wzorca i wieloletnim współpracownikiem 
firmy, a obecnie przewodniczącym Rady Naukowej. Na podstawie powołanej wyżej umowy licencji 
Spółce została udzielona licencja wyłączna na korzystanie z przedmiotu licencji na polach eksploatacji 
określonych w umowie. Umowa licencji zawarta jest na okres 5 lat z zamiarem jej przedłużania  
w przyszłości.  

 

2.3.2.7. Struktura organizacyjna Spółki  

 

W ramach aktualnej struktury organizacyjnej Emitenta wyróżnia się następujące działy oraz 
organy:  

• Zarząd  

• Rada Naukowa  

• Dział Badań i Rozwoju  

• Dział Sprzedaży i Marketingu  

• Dział Produkcji i Serwisu  
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Rys.: Schemat organizacyjny Spółki 

 

Źródło: Emitent 

 

Rada Naukowa Spółki zajmuje się oceną oraz koordynacją naukowej strony projektów 
badawczo-rozwojowych, inicjowanych i realizowanych przez Spółkę, a także pełnieniem funkcji 
doradczych oraz roli komitetu sterującego w kolejnych projektach badawczo-rozwojowych. W skład 
Rady Naukowej Spółki wchodzą uznani specjaliści z dziedziny  biomechaniki, fizjoterapii oraz ortopedii 
i medycyny. W Dacie Dokumentu ofertowego w skład Rady Naukowej wchodzą:  

• Pan Wiesław Chwała - dr hab. prof. AWF w Krakowie. Ekspert z dziedziny biomechaniki, 
patobiomechaniki, biomechaniki klinicznej, ergonomii, biofizyki i kinezjologii oraz 
biomechaniki sportu. 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. Odznaczony Brązowy Krzyżem Zasługi oraz licznymi 
nagrodami rektorskimi za działalność naukową (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2008). 
Współpracownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykładowca dla instruktorów IPNFA (ang - International 
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association). Autor metod badania parametrów 
biomechanicznych chodu za pomocą trójwymiarowej analizy chodu u osób z różnymi 
schorzeniami aparatu ruchu.  

• Pan Maciej Szydłowski - lekarz medycyny, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak 
również były wykładowca i nauczyciel akademicki tego wydziału. Związany zawodowo  
z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, starszy asystent na Oddziale Urazowo-
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Ortopedycznym oraz Centrum Leczenia Artrogrypozy. Autor i współautor wielu publikacji 
naukowych, uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, 
jak również uczestnik licznych kursów doskonalących. Zawodowo specjalizuje się  
w diagnostyce i leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży jak również wad 
wrodzonych, leczeniu operacyjnym objawów mózgowego porażenia dziecięcego oraz szeroko 
pojętą problematyką schorzeń stóp i biodra u dzieci i młodzieży.  

• Pan Filip Windak – fizjoterapeuta. Specjalista w zakresie terapii pacjentów ze schorzeniami 
neurologicznymi, w tym niedowładami połowiczymi i czterokończynowymi, udarami mózgu, 
urazami czaszkowo-mózgowymi, urazami rdzenia kręgowego, dziecięcym porażeniem 
mózgowym, ataksją. Absolwent licznych kursów podyplomowych, m.in. Bobath, Stymulacji 
Manualnej, Kinesio-Taping, Terapii Manulanej Szkoły Niemieckiej. Od 2011 r. Członek Zarządu 
Małopolskiego Oddziału, a następnie Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Fizjoterapia Polska. Od grudnia 2016 r. również Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów.  

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną Spółki wraz z charakterystyką działów oraz 
realizowanych przez nie procesów.  

 

Tabela: Struktura organizacyjna Spółki  

Dział Charakterystyka Realizowane procesy 

Dział 
Badawczo-
Rozwojowy 

Dział odpowiada za realizację 
Projektów B+R. Dział zatrudnia 
specjalistów z zakresu 
automatyki, robotyki, inżynierii 
biomedycznej oraz programistów. 
Dyrektorem Działu jest  
P. Grzegorz Piątek 

• opracowywanie nowych rozwiązań 

• projektowanie nowych rozwiązań  

• rozwój platformy technologicznej Prodromus 

• projektowanie funkcjonalności produktów Spółki 

• tworzenie systemów operacyjnych  

• przygotowywanie aplikacji dla użytkowników 
końcowych 

• testy nowych rozwiązań 

• realizacja Projektów B+R 

Dział Sprzedaży 
i Marketingu 

Dział odpowiada za zwiększanie 
świadomości marki Spółki na 
rynku urządzeń rehabilitacyjnych 
oraz za aktywną sprzedaż 
produkowanych przez Spółkę 
urządzeń. Dział nadzoruje  
P. Bartłomiej Wielogórski. 

• prowadzenie rozmów handlowych 

• sprzedaż produktów 

• współpraca z dystrybutorami 

• promocja portfolio 

• organizacja wydarzeń 

• udział w wydarzeniach branżowych 

• prowadzenie komunikacji produktowej 

Dział Produkcji i 
Serwisu 

Dział odpowiada za produkcję 
urządzeń w zakładzie 
produkcyjnym Spółki w Krakowie 
Dział nadzoruje P. Bartłomiej 
Wielogórski. 

• prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie z 
certyfikatem systemu zarządzania jakością producenta 
wyrobu medycznego EN-ISO 13485 

• zamówienia części, komponentów i współpraca z 
dostawcami 

• kontrola jakości oraz testów kontrolnych 
produkowanych urządzeń  

• organizacja procesu wdrożeniowego 

• serwis zdalny i stacjonarny urządzeń 

Źródło: Emitent 
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2.3.3. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 

 

 Emitent prowadzi działalność na rynku urządzeń rehabilitacji zrobotyzowanej. To relatywnie 

nowy, dynamicznie rosnący rynek. Według prognozy międzynarodowej firmy doradczej Marketysers 

Global Consulting, globalny rynek robotyki rehabilitacyjnej osiągnął wartość 597,2 mln USD w 2018 r. 

W horyzoncie 2026 r. Marketysers Global Consulting prognozuje wzrost wartości rynku do poziomu 

2,98 mld USD, co oznacza średnioroczną dynamikę (CAGR9) na poziomie 22,3%. Robotyka 

rehabilitacyjna obejmuje technologie pozwalające na ułatwianie i usprawnienie rehabilitacji poprzez 

zastosowanie robotów, stanowiąc jeden z segmentów zastosowań robotyki w medycynie obok 

robotów chirurgicznych, zrobotyzowanych systemów diagnostycznych czy też zautomatyzowanych 

systemów nawigacji. Obszar robotyki rehabilitacyjnej obejmuje zastosowanie zrobotyzowanych 

urządzeń, pomagających w terapii oraz ocenie funkcji czuciowo-ruchowych pacjentów, w których 

miejsce człowieka (rehabilitanta, fizjoterapeuty) zajmują roboty oraz urządzenia wspomagające  

i systemy informatyczne. Robotyka rehabilitacyjna obejmuje urządzenia, które pomagają przyspieszyć 

powrót do zdrowia pacjentów cierpiących na zaburzenie sensomotoryczne. Roboty są zaprojektowane 

w celu zapewnienia wsparcia dla pacjentów z przejściowymi lub trwałymi niepełnosprawnościami. 

Służą głównie do rehabilitacji kończyn poprzez ruchy wspomagające, które mogą budować ścieżki 

neurologiczne, ułatwiające pacjentom korzystanie z mięśni. 

Ze względu na przeznaczenie urządzeń, rynek robotyki rehabilitacyjnej można podzielić na 

zastosowania wspomagające siłę ludzką o funkcjonalnościach militarnych, neurorehabilitację oraz 

medycynę sportową. Za sprawą skali, nasilającej się wśród społeczeństw krajów wysokorozwiniętych, 

zaburzeń neurologicznych o różnorodnej etiologii, zastosowania w obszarze neurorehabilitacji 

zdominowały globalny rynek robotyki rehabilitacyjnej. Według prognoz Marketysers Global Consulting 

segment ten miał w 2018 r. wartość ponad 283 mln USD.  

Rys.: Prognozowana wartość (mln USD) i dynamika wzrostu rynku robotyki rehabilitacyjnej wg 

segmentów. 

 
Źródło: Global Rehabilitation Robotics Market (...) Outlook and Segment Forecast 2016 - 2026, 

Marketysers Global Consulting 

 
9 ang. Compound Annual Growth Rate – średnioroczna złożona stopa wzrostu 
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Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z tego obszaru przekładać się będzie na dynamiczny rozwój 

segmentu i w perspektywie 2026 r. może być największym obszarem zastosowań urządzeń 

zrobotyzowanych, osiągając wartość blisko 1 620 mln USD i notując największe tempo wzrostu, 

zobrazowane CAGR na poziomie 24,4%. 

Ze względu na rodzaj urządzeń rynek robotyki rehabilitacyjnej dzieli się na rehabilitację  

w oparciu o egzoszkielety mobilne, roboty do rehabilitacji kończyn dolnych oraz roboty do rehabilitacji 

kończyn górnych. Marketysers Global Consulting prognozuje, że najdynamiczniejszy wzrost odnotują 

segmenty urządzeń przeznaczonych do rehabilitacji rąk oraz nóg. 

 

Rys.: Prognozowana wartość (mln USD) i dynamika wzrostu rynku robotyki rehabilitacyjnej wg 

obszarów zastosowania. 

 
Źródło: Global Rehabilitation Robotics Market (...) Outlook and Segment Forecast 2016 - 2026, 

Marketysers Global Consulting 

 

W ujęciu geograficznym segment neurorehabilitacji według prognoz Marketysers Global 

Consulting osiągnie najwyższą wartość w Ameryce Północnej, gdzie w 2026 r. będzie wart blisko 776 

mln USD, wobec niespełna 133 mln USD sprzedaży odnotowanej w 2018 r. Drugim pod względem 

wielkości rynkiem dla tego segmentu pozostanie Europa, gdzie rozwiązania z zakresu neurorehabilitacji 

zrobotyzowanej mają w 2026 r. osiągnąć łączną wartość sprzedaży na poziomie blisko 411 mln USD. 

Najszybsze tempo wzrostu będzie obserwowane w regionie Azji/Pacyfiku, gdzie segment ten ma 

osiągnąć wartość blisko 402 mln USD, rosnąc średniorocznie o blisko 26%. 
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Tabela: Historyczna i prognozowana wartość segmentu neurorehabilitacji zrobotyzowanej w ujęciu 

geograficznym (mln USD) 

 2016 2017 2018 2019 2022 2026 CAGR 
(2019-
2026) 

Ameryka Północna 63,7 97,9 132,5 165,2 319,3 775,9 24,7% 

Europa 37,2 56,5 75,9 93,6 175,8 410,8 23,5% 

Azja/Pacyfik 30,4 47,0 64,3 80,8 160,1 401,8 25,7% 

Ameryka Południowa 3,3 4,8 6,1 7,1 11,1 18,7 14,8% 

Bliski Wschód oraz Afryka 2,5 3,5 4,5 5,2 7,9 12,3 13,0% 

Razem 137,1 209,7 283,3 351,9 674,2 1 619,5 24,4% 

Źródło: opracowanie własne Emitenta na podstawie: Global Rehabilitation Robotics Market (...) 

Outlook and Segment Forecast 2016 - 2026, Marketysers Global Consulting 

 

Tempo wzrostu rynku, a zwłaszcza segmentu neurorehabilitacji zrobotyzowanej wynika  

z epidemiologii poszczególnych schorzeń, stanowiącej pochodną m.in. procesów demograficznych na 

kluczowych rynkach geograficznych, jak również z rosnących nakładów na służbę zdrowia w państwach 

wysokorozwiniętych i dynamicznie rozwijających się gospodarkach Azji/Pacyfiku.  

Według prognoz demograficznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),  

w przypadku większości najbardziej rozwiniętych państw świata w horyzoncie 2030 r. widać będzie 

wyraźne przekształcenia w strukturze demograficznej populacji. Liczba mieszkańców Unii Europejskiej 

utrzyma się w perspektywie obecnej dekady na stabilnym poziomie, ale już liczebność populacji osób 

powyżej 65 roku życia powiększy się o 20 mln osób, do poziomu 125,6 mln, co będzie stanowiło wzrost 

o 19% względem szacowanej liczebności tej grupy w 2020 r. Dynamiczniej proces starzenia się 

społeczeństwa obserwowany będzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tej samej grupie wiekowej 

zgodnie z prognozami przybędzie ponad 17 mln osób, co będzie oznaczać wzrost o 30,5% względem 

szacowanej liczebności w 2020 r. W przypadku Chińskiej Republiki Ludowej liczebność populacji osób 

powyżej 65 roku życia zwiększy się aż o ponad 72 mln, co będzie oznaczać wzrost o 41,6% względem 

szacowanej liczebności tej grupy w 2020 r . 

 

Rys.: Prognozy liczebności populacji osób 65+ na wybranych rynkach (mln). 

Unia Europejska Stany Zjednoczone Chiny 
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Źródło: opracowanie własne Emitenta na podstawie https://stats.oecd.org/ 

 

W większości krajów należących do OECD, wydatki na zdrowie wzrastają znacznie szybciej niż 

wynosi tempo wzrostu gospodarczego. Kluczowym czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu 
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wydatków jest wydłużenie czasu życia, stanowiące pochodną postępu w technologiach ochrony 

zdrowia. Według prognoz OECD z 2019 r., udział wydatków na zdrowie (obejmujących nakłady 

publiczne oraz wydatki prywatne) w krajach należących do OECD wzrośnie z 8,8% PKB w 2018 r. do 

poziomu 12,3% PKB w 2030 r. Wysokie tempo wzrostu będzie również dotyczyć krajów, w których 

nakłady są już aktualnie na wysokim poziomie. W przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie udział 

wydatków na opiekę medyczną w PKB sięgał w 2018 r. 16,9%, ma on wzrosnąć do 2030 r. do poziomu 

20,2%. Średni udział w krajach OECD wzrośnie z poziomu 8,8% PKB do 10,2% PKB. Warto odnotować, 

iż przywołane prognozy nie obejmują zmian w strukturze wydatków publicznych spowodowanych 

przez pandemię SARS-CoV-2 , które mogą wpłynąć na zauważalne zwiększenie nakładów na służbę 

zdrowia w większości krajów. 

 

Tabela: Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach w 2015 r. oraz 

bazowy scenariusz prognozy OECD wzrostu w 2030 jako % PKB 

 2015 2030 zm p.p. 

Austria 10,3% 13,0%  2,7  

Belgia 10,1% 11,3%  1,2  

Czechy 7,2% 8,1%  0,9  

Dania 10,3% 12,0%  1,7  

Estonia 6,5% 6,7%  0,2  

Finlandia 9,7% 11,6%  1,9  

Francja 11,5% 13,1%  1,6  

Grecja 8,2% 8,3%  0,1  

Hiszpania 9,1% 9,9%  0,8  

Holandia 10,4% 12,0%  1,6  

Japonia 10,9% 12,0%  1,1  

Korea Południowa 7,0% 9,7%  2,7  

Niemcy 11,1% 12,3%  1,2  

Polska 6,3% 6,7%  0,4  

Portugalia 9,0% 9,1%  0,1  

Słowacja 6,9% 8,0%  1,1  

Słowenia 8,5% 9,5%  1,0  

Szwecja 11,0% 13,0%  2,0  

Węgry 7,1% 7,0% -0,1  

Włochy 9,0% 9,7%  0,7  

Wielka Brytania 9,8% 11,4%  1,6  

USA 16,8% 20,2%  3,4  

OECD 8,8% 10,2%  1,4  

Chiny    

Źródło: opracowanie własne Emitenta na podstawie: Health Spending Projections to 2030. OECD Health 

Working Paper No. 110, 2019 

 

Istotny czynnikiem kreującym popyt na rynku rozwiązań robotyki rehabilitacyjnej jest 

dostępność wykwalifikowanego personelu. Zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i Stanach 
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Zjednoczonych zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym, wymagającym ukończenia studiów 

wyższych oraz uzyskania stosownej akredytacji. Praktyka fizjoterapeutów polega na ocenie, 

planowaniu i wdrażaniu programów rehabilitacyjnych, które poprawiają lub przywracają funkcje 

motoryczne człowieka, maksymalizują zdolność ruchu, łagodzą zespoły bólowe oraz leczą lub 

zapobiegają wyzwaniom fizycznym związanym z urazami, chorobami i innymi upośledzeniami. Według 

danych Eurostatu, w 2018 r. w Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) pracowało 563 tys. 

fizjoterapeutów, co odpowiada średnio 126 specjalistom na 100 tys. mieszkańców. Znacząco niższa 

podaż specjalistów fizjoterapii występuje w USA. Jak podaje Biuro Statystyk Departamentu Pracy 

Stanów Zjednoczonych, w USA zatrudnionych jest ok 220 tys. fizjoterapeutów, co odpowiada średnio 

67 specjalistom na 100 tys. mieszkańców. 

 

Rys.: Liczba fizjoterapeutów w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych w przeliczeniu na 100 

tys. mieszkańców*. 

 
*/w przypadku Stanów Zjednoczonych dane za 2020 
Źródło: opracowanie własne Emitenta na podstawie danych Eurostat oraz US Bureau of Labor Statistics 

 

Rosnąca zapadalność na choroby wpływające na sprawność fizyczną pacjenta, w tym chód, 

ruchomość kończyn górnych, wsparcie kręgosłupa, zdolności umysłowe i inne upośledzenia 

sensoryczne i motoryczne przy ograniczonych zasobach wykwalifikowanego personelu wymuszają 

poszukiwanie rozwiązań, zapewniających wsparcie dla pacjentów wymagających rehabilitacji. Postęp 

w dziedzinie robotyki w połączeniu z rosnącymi wydatkami na opiekę zdrowotną stanowić powinien 

istotny czynnik sprzyjający popytowi na rynku robotyki rehabilitacyjnej. Choroby wpływające na 

zdolności fizyczne i psychiczne prowadzące do potrzeb rehabilitacyjnych obejmują m.in. udary mózgu, 

urazy rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, urazowe uszkodzenie mózgu, porażenie mózgowe  

i choroba Parkinsona. 
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Tabela. Epidemiologia wybranych schorzeń na kluczowych rynkach geograficznych. 

Urazy rdzenia kręgowego1, 

2, 3, 4 
Chorobowość Liczba przypadków rocznie Liczba pacjentów ogółem 

Unia Europejska 20 przypadków / 1 mln ok. 10 000 ok. 200 000 

USA 40 przypadków / 1 mln ok. 12 500 ok. 276 000 

Chiny 
23,7-60,6 przypadków 

/ 1 mln 
ok. 50 000 bd 

Świat 
40-80 przypadków 

/1 mln 
ok. 250 000-500 000 bd 

Udar mózgu5, 6, 7, 8 Chorobowość Liczba przypadków rocznie Liczba pacjentów ogółem 

Unia Europejska 
ok. 250 przypadków / 100 

tys. 
ok. 1 120 000 bd 

USA 
ok. 240 przypadków / 100 

tys. 
ok. 795 000 bd 

Chiny 
ok. 395 przypadków / 100 

tys. 
ok. 5 510 000 bd 

Świat 
170 - 203 przypadki / 100 

tys. 
ok. 14 000 000 – 17 000 

000 
bd 

Choroba Parkinsona9, 10, 11, 

12 
Chorobowość Liczba przypadków rocznie Liczba pacjentów ogółem 

Unia Europejska 18 przypadków / 100 tys. ok. 50 000 ok. 600 000 

USA 20 przypadków / 100 tys. ok. 60 000 ok. 1 000 000 

Chiny 2 przypadki / 100 tys. bd  ok. 710 000 

Świat 
11 - 19 przypadków / 100 

tys. 
ok. 300 000 ok. 6 000 000 – 10 000 000 

Dziecięce porażenie 
mózgowe13, 14, 15, 16 

Chorobowość Liczba przypadków rocznie Liczba pacjentów ogółem 

Unia Europejska 2 żywych urodzeń / 1000 bd bd 

USA 
2,3 – 3,6 żywych urodzeń / 

1000 
8 000 – 10 000 ok. 800 000 

Chiny 1,6 żywych urodzeń / 1000 bd bd 

Świat 1-4 żywych urodzeń / 1000 bd ok. 17 000 000 

1/ https://www.nature.com/articles/sc2012158 

2/ https://journals.lww.com/ajpmr/Citation/2017/02001/People_with_Spinal_Cord_Injury_in_the_United.27.aspx 

3/ https://www.nature.com/articles/sc2012158 

4/ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury 

5/ https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(19)30034-1/fulltext 

6/ https://www.cdc.gov/stroke/facts.htm 

7/ https://www.world-stroke.org/assets/downloads/WSO_Fact-sheet_15.01.2020.pdf 

8/ https://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf 

9/ https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30295-3/fulltext 

10/ https://www.parkinson.org/Understanding-Parkinsons/Statistics 

11/ https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-013-1092-z 

12/ https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30295-3/fulltext 

13/ https://www.yourcpf.org/statistics/ 

14/ https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/scpe/cerebral-palsy_en 

15/ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dmcn.12080 

16/ https://www.cdc.gov/ncbddd/cp/data.html 

Źródło: Opracowanie własne Emitenta  
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Uszkodzenia rdzenia kręgowego 

Urazy rdzenia kręgowego obejmują uszkodzenia rdzenia kręgowego w wyniku urazu 

(traumatyczne) lub choroby lub zwyrodnienia (np. rak). Szacowana przez WHO roczna globalna 

częstość występowania wynosi od 40 do 80 przypadków na milion populacji. Około 90% tych 

przypadków wynika z przyczyn urazowych. Objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego zależą od ciężkości 

urazu i jego umiejscowienia na rdzeniu kręgowym. Objawy mogą obejmować częściową lub całkowitą 

utratę funkcji czuciowych lub kontroli motorycznej rąk, nóg i/lub ciała. Najpoważniejsze uszkodzenie 

rdzenia kręgowego wpływa na układy regulujące kontrolę jelit lub pęcherza, oddychanie, tętno  

i ciśnienie krwi. Większość osób z urazem rdzenia kręgowego doświadcza przewlekłego bólu. 

Statystycznie, najbardziej narażeni na ryzyko wystąpienia urazy rdzenia kręgowego są mężczyźni  

w młodym wieku (20 - 29 lat) i w starszym wieku (70+). Kobiety są najbardziej zagrożone w okresie 

dojrzewania (15 - 19) i w starszym wieku (60+). Badania wykazują, że stosunek mężczyzn do kobiet 

wynosi co najmniej 2:1 wśród dorosłych. 

Udar mózgu 

Udar mózgu w badaniach epidemiologicznych jest rozpoznawany na podstawie definicji WHO 

jako zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a czasem również 

uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godz., jeśli 

wcześniej nie prowadzą do śmierci i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Według WHO udar mózgu 

w populacji osób dorosłych jest trzecią co do częstości występowania przyczyną zgonu. Szacuje się, że 

z powodu udaru mózgu rocznie umiera 5,5 mln osób, co stanowi 10% ogółu zgonów. W większości 

krajów świata udar mózgu jest również główną przyczyną trwałego upośledzenia sprawności  

i samodzielności osób dorosłych. Na całym świecie żyje ok. 50 mln ludzi po udarze. W Europie rocznie 

objawy udaru mózgu występują u 1 mln osób, z których 1/3 umiera, a u 1/3 pozostają trwałe objawy 

inwalidztwa.Według szacunków WHO udar mózgu stanowi drugą, co do częstości, przyczynę zgonu  

w krajach rozwiniętych. Jest również główną przyczyną trwałego kalectwa oraz braku samodzielności 

w grupie osób dorosłych. Utracone lata życia (DALYs - ang. disability adjusted life years) z powodu 

przedwczesnej śmierci, bądź uszczerbku na zdrowiu z powodu udarów wyniosły 130 milionów (w tym 

55 mln z powodu udaru niedokrwiennego). 

W krajach wysoko uprzemysłowionych współczynniki zapadalności na udary mózgu w ciągu 

ostatnich 50 lat uległy dość znacznemu zmniejszeniu. W krajach wysoko uprzemysłowionych 

obserwowany spadek umieralności wiąże się zarówno z szeroko prowadzoną profilaktyką, jak  

i z wprowadzeniem zmian organizacyjnych systemu leczenia chorych z udarem. 

W większości przypadków następstwa udaru niedokrwiennego mają znaczący wpływ na 

sprawne i samodzielne funkcjonowanie chorego. Do najczęściej spotykanych następstw udaru 

niedokrwiennego zalicza się niepełnosprawność poudarową, obejmującą różnego rodzaju zaburzenia 

ruchowe (m.in. niedowłady (osłabienie siły mięśniowej), problemy z utrzymaniem równowagi czy 

pionizacją ciała.  

Choroba Parkinsona 

Choroba Parkinsona jest jednym ze schorzeń neurodegeneracyjnych. Objawy choroby 
narastają powoli i stopniowo w ciągu kilku lat a w miarę postępów chorzy zauważają nasilenie objawów 
takich jak zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem takich prostych czynności. 
Podstawowe objawy choroby to: ogólne spowolnienie ruchowe, pochylenie sylwetki do przodu, 
drżenie rąk, problemy z rozpoczęciem ruchu, trudności ze wstawaniem, z wykonywaniem codziennych 
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czynności życiowych, takich jak mycie, jedzenie, ubieranie się. Choroba ta częściej dosięga mężczyzn, 
niż kobiety, a średni wiek chorych na Parkinsona to 58 lat. Na świecie jest ok. 6 mln chorych. W ciągu 
jednego roku zapada na nią 10 do 20 osób na każde 100 tysięcy osób. Ocenia się, że w Polsce jest ok. 
60 - 80 tysięcy chorych z chorobą Parkinsona, a co roku przybywa ok. 4 - 8 tys. nowych przypadków tej 
choroby. 

Dziecięce porażenie mózgowe 

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest zespołem objawów wynikających z uszkodzenia 
centralnego systemu nerwowego, znajdującego się we wczesnym stadium rozwoju. Zaburzenia mają 
charakter niepostępujący i obejmują głównie upośledzenie ruchu i postawy, którym mogą towarzyszyć: 
upośledzenie czucia, percepcji, porozumiewania się, zachowania, poznania a także padaczka. Wspólną 
cechą zespołu są częste zaburzenia dotyczące poruszania się. Uwzględniając występujące objawy 
kliniczne wyróżnia się: diplegię spastyczną, w której dochodzi do zwiększonego napięcia mięśniowego 
(wzmożone napięcie mięśniowe) i niedowładu tylko w kończynach dolnych, tetraplegia spastyczną 
(inaczej czterokończynowe porażenie mózgowe), czyli niedowład oraz towarzyszące mu wzmożone 
napięcie w kończynach górnych i dolnych, spastyczny niedowład połowiczy (tzw. hemiplegia 
spastyczna) – czyli niedowład w kończynie górnej i dolnej po jednej ze stron oraz dyskinetyczne 
porażenie mózgowe, w przypadku którego dominującą nieprawidłowością są ruchy mimowolne.  

 

2.3.4. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych 

 

Na Dzień Dokumentu ofertowego, Emitent posiada 120 udziałów spółki Innomus Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie. Udziały te odpowiadają 74,53% udziału w kapitale zakładowym Innomus  
Sp. z o.o. i 74,53% całkowitej głosów na zgromadzeniu wspólników Innomus Sp. z o.o. Podstawowym 
przedmiotem działalności Innomus Sp. z o.o. jest realizacja projektu badawczo-rozwojowego pt. 
“Innomus - stworzenie systemu rehabilitacyjnego z funkcją pomiarową wspierającego terapeutę  
w procesie rehabilitacji oraz wprowadzenie go na pierwszy rynek (USA)”. 

 

2.3.5. Cele strategiczne Emitenta – rozwój Spółki, jej produktów i usług 

 

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości Spółki i jej konkurencyjnej 
pozycji poprzez zdobycie pozycji jednego z liderów rynku rehabilitacji zrobotyzowanej na kluczowych 
rynkach. Emitent zakłada, iż realizacja tego strategicznego kierunku zostanie osiągnięte poprzez 
realizację następujących celów:  

• Ekspansja na nowe rynki. Strategicznym celem Spółki jest wejście z ofertą Spółki na rynek 
Stanów Zjednoczonych. Przez pierwszy okres komercjalizacji oraz skalowania działalności 
Spółka koncentrowała się na rynkach Unii Europejskiej, w tym rynku krajowym oraz wybranych 
rynkach azjatyckich. Dopuszczenie produktów Spółki do sprzedaży na terenie Stanów 
Zjednoczonych ma szansę przełożyć się na istotne poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców 
oraz wzrost wolumenu sprzedawanych urządzeń, co wynika z potencjału tamtejszego rynku. 
W Dacie Dokumentu ofertowego Emitent, poprzez spółkę - Innomus Sp. z o.o., znajduje się  
w trakcie postępowania mającego na celu uzyskanie certyfikacji ulepszonej wersji Prodrobota 
(Prodrobot 2.0) na terenie USA przez FDA (ang. Food and Drug Administration) w trybie 
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procedury 510(k). Procedura 510(k) obejmuje wprowadzenie na rynek USA urządzeń  
i rozwiązań, które nie wymagają przeprowadzenia dowodów naukowych a jedynie odniesienie 
do rozwiązań dostępnych już na rynku a tym samym w opinii Spółki nie ma istotnego 
zagrożenia dla skutecznego zakończenia tego procesu. Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie 
w dalszej kolejności analogicznego procesu dla Prodrobota Magna. Ponadto, w dacie 
Dokumentu ofertowego Spółka jest na etapie rozmów z potencjalnymi dystrybutorami 
produktów na terenie USA oraz wytypowała kluczowe wydarzenia branżowe, na których 
zamierza zainicjować działania marketingowe w ramach strategii wejścia na rynek Stanów 
Zjednoczonych.  

• Zwiększenie obecności produktów Spółki na dotychczasowych rynkach. Dotychczasowe 
działania sprzedażowe realizowane były, w zależności od rynku, poprzez dystrybutorów Spółki, 
docierających z ofertą do odbiorców końcowych lub też bezpośrednio przez zarząd Spółki, przy 
wsparciu działu marketingu i sprzedaży. Taki model działania podyktowany był etapem 
rozwoju Spółki – rozpoznaniem rynku oraz równolegle trwającymi pracami badawczo-
rozwojowymi mającymi na celu zbudowanie portfolio produktowego. Rozbudowa  
i zwiększenie kompetencji Działu Handlowego odpowiedzialnego za sprzedaż na kluczowych 
rynkach Europy Zachodniej a także Azji i przystąpienie do fazy intensyfikacji działań 
marketingowych w następstwie zbudowania komplementarnego portfolio produktowego 
stanowi jeden z filarów strategii Spółki. Rynki Europy Zachodniej stanowią atrakcyjny cel dla 
intensyfikacji działań, co wynika z już zrealizowanych przez Spółkę sprzedaży w takich krajach 
jak Niemcy czy Wielka Brytania oraz ich potencjału. Zamiarem Spółki jest prowadzenie działań 
marketingowych oraz procesów sprzedażowych w oparciu o własny, profesjonalny Dział 
Handlowy, aktywizujący oraz wspierający pracę dystrybutorów. Równolegle Spółka ma zamiar 
intensyfikować działania związane z penetracją rynków azjatyckich, w oparciu o relacje  
z dystrybutorami Spółki na tamtejszych rynkach oraz rozpoznawalność budowaną w oparciu  
o pierwsze sprzedaże na terenie Kazachstanu oraz Chińskiej Republiki Ludowej.  

• Poszerzenie portfolio produktowego w oparciu o dalszy rozwój platformy technologicznej 
Spółki. Celem Spółki jest wprowadzenie do oferty nowych rozwiązań powstałych na bazie 
unikalnej, opatentowanej technologii powstałej na potrzeby rozwiązań z rodziny Prodrobot jak 
i technologii wykorzystywanej w systemie Prodelvis. Celem Spółki jest aby nowe rozwiązania 
poszerzyły zakres wskazań terapeutycznych dla portfolio produktowego Spółki a także 
zwiększyły zakres zastosowań portfolio w kierunku możliwości wsparcia procesów 
rehabilitacyjnych poza ośrodkami rehabilitacyjnymi i szpitalami, tj. w ramach terapii 
realizowanych przez pacjentów w ich domach. Rozwój portfolio na bazie platformy 
technologicznej produktów z rodziny Prodrobot oraz systemu Prodelvis ma szansę zwiększyć 
zainteresowanie produktami oferowanymi przez Spółkę zarówno ze strony odbiorców 
docelowych jak i samych pacjentów oraz ich rodzin. W ramach rozwoju tych kierunków Spółka 
ma dodatkowo zamiar dostosowywać portfolio do możliwości refundacji oraz wycen 
świadczeń przez płatników na poszczególnych rynkach geograficznych a także analizować 
możliwości wprowadzenia nowych modeli rozliczeń, opartych na jakości oraz efektywności 
realizowanych terapii.  

• Realizacja projektów B+R przy wsparciu środków publicznych. Zamiarem Spółki i jednym ze 
strategicznych celów jest dalsze lewarowanie rozwoju poprzez współfinansowanie projektów 
badawczo-rozwojowych Spółki w oparciu o środki publiczne o charakterze dotacyjnym.  
W Dacie Dokumentu ofertowego Spółka realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt. 
„Innowacyjny robot rehabilitacyjny do reedukacji i leczenia zaburzeń chodu”, 
współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe 
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przez Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju, o wartości 2,1 mln zł, w ramach którego Spółka realizowała prace związane  
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z opracowaniem prototypu Prodrobota Magna. Przedmiot działalności oraz kierunki rozwoju 
Spółki wpisują się w strategię rozwoju Unii Europejskiej oraz cele strategiczne dla Polski  
w ramach polityki spójności na lata 2021-2027, w ramach której Polska będzie istotnym 
beneficjentem nowej perspektywy finansowej. Ze względu na dotychczasowe osiągnięcia oraz 
unikalne know how powstałe w ramach rozwoju platformy technologicznej Spółki, Spółka 
identyfikuje znaczące szanse na pozyskanie kolejnych środków dotacyjnych oraz korzyści 
związane z takim modelem finansowania działalności badawczo-rozwojowej Spółki.  

 

2.4. Dane finansowe dotyczące Emitenta 

 

2.4.1. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i 
finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów 
wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych 

 

1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój z dnia 16 września 2020 r. zawartej przez Emitenta z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (NCBiR) Emitent uzyskał od NCBiR dofinansowanie  
w kwocie nieprzekraczającej 1.248.186,64 zł. Powołana Umowa o dofinansowanie przewiduje 
obowiązek zwrotu uzyskanego przez Emitenta dofinansowania wraz z odsetkami w razie 
rozwiązania Umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń, które zostały określone w Umowie. 
Zobowiązanie Emitenta do zwrotu dofinansowania zostało zabezpieczone na rzecz NCBiR 
poprzez wystawienie przez Emitenta weksla własnego in blanco z klauzulą “nie na zlecenie” 
wraz z deklaracją wekslową. 

Na Dzień Dokumentu ofertowego nie zaszły przesłanki uzasadniające rozwiązanie przez NCBiR 
Umowy o dofinansowanie oraz żądanie od Emitenta zwrotu udzielonego dofinansowania. 

2. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP 
w Promocji Marek Produktowych - Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 z dnia 28 marca 2021 r. zawartej przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (PARP) Emitent uzyskał od PARP dofinansowanie  
w kwocie nieprzekraczającej 418.650,00 zł. Powołana Umowa o dofinansowanie przewiduje 
obowiązek zwrotu uzyskanego przez Emitenta dofinansowania wraz z odsetkami w razie 
rozwiązania Umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń, które zostały określone w Umowie. 
Zobowiązanie Emitenta do zwrotu dofinansowania zostało zabezpieczone na rzecz PARP 
poprzez wystawienie przez Emitenta weksla własnego in blanco z klauzulą “nie na zlecenie” 
wraz z deklaracją wekslową. 

Na Dzień Dokumentu ofertowego nie zaszły przesłanki uzasadniające rozwiązanie przez PARP 
Umowy o dofinansowanie oraz żądanie od Emitenta zwrotu udzielonego dofinansowania. 

3. Na podstawie Umowy pożyczki z dnia 23 sierpnia 2019 r. Emitentowi została udzielona przez 
Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie 
będący akcjonariuszem Emitenta pożyczka pieniężna w łącznej kwocie 600.000,00 zł wraz  
z oprocentowaniem wynoszącym 8% w skali rocznej. Zobowiązanie Emitenta do zwrotu 
pożyczki wraz z odsetkami zostało zabezpieczone na rzecz pożyczkodawcy poprzez 
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wystawienie przez Emitenta weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Termin 
zwrotu pożyczki wraz z odsetkami przypada w dniu 31 grudnia 2021 r.      

W ocenie Emitenta powyżej określona pożyczka wraz z odsetkami zostanie zwrócona przez 
Emitenta w ustalonym terminie.   

4. Emitentowi oraz ABAN Fund ASI,  będącego akcjonariuszem Emitenta przysługuje 
odpowiednio opcja nabycia (w przypadku Emitenta) oraz zbycia (w przypadku ABAN Fund ASI) 
udziałów spółki Innomus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 
będącej spółką zależną Emitenta. W przypadku realizacji opcji ABAN uprawniony będzie do 
objęcia łącznie 169.500 akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Realizacji wskazanego wyżej 
uprawnienia ABAN Fund ASI służy emisja warrantów subskrypcyjnych serii B opisanych w pkt 
2.1.4. Dokumentu ofertowego. W przypadku wykonania przez ABAN Fund ASI 
inkorporowanego w warrantach subskrypcyjnych serii B prawa do objęcia akcji serii B2 Spółki 
akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w spółce Innomus  
Sp. z o.o. (opisanych szczegółowo w pkt 2.1.12. Dokumentu ofertowego), co skutkować będzie 
nabyciem przedmiotowych udziałów przez Emitenta.   

 

2.4.2. Sprawozdanie finansowe Emitenta 

 

Spółka sporządziła i złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru 
Sądowego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2020. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało 
załączone do niniejszego Dokumentu ofertowego (Załącznik nr 2). Zgodnie z treścią sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2020:  

a) wartość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2.472.009,63 
zł;  

b) strata netto poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2020 wynosi 304.003,74 zł. 

 

3. Dane o emisji: informacje o emisji Akcji Oferowanych, wskazanie wybranych praw  

z Akcji Oferowanych, określenie celów emisji oraz szczegółowe warunki oferty Akcji 

Nowej Emisji  

 

3.1. Informacje o emisji Akcji Oferowanych. 
3.1.1. Tryb emisji Akcji Oferowanych 

 

Akcje Serii C są oferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH 
(poprzez ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwanie do zapisywania się na Akcje 
Nowej Emisji) wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej, o której 
mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, 
Spółka zwolniona jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ww. ofertą. Wartość 
oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które 
Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 
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12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. W związku z taką 
ofertą konieczne jest udostępnienie dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, którego treść 
określa art. 37a ust. 2 Ustawy o ofercie (którym jest niniejszy Dokument ofertowy).  

Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi  
w niniejszym Dokumencie ofertowym, który jest prawnie wiążącym dokumentem w zakresie 
dotyczącym Oferty, zawierającym informacje o Ofercie i Akcjach Nowej Emisji. W Dokumencie 
ofertowym powołano i przywołano treść uchwał korporacyjnych Emitenta dotyczących emisji Akcji 
Nowej Emisji, w tym stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
Emitenta. 

 

3.1.2. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości Akcji Oferowanych  
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw akcji 
oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

Na podstawie Dokumentu ofertowego oferowanych jest przez Emitenta w ramach publicznej 
oferty nie mniej niż 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) i nie więcej niż 
444.444 (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja. 

Kapitał zakładowy Emitenta wskutek emisji Akcji Nowej Emisji zostanie podwyższony o kwotę 
nie niższą niż 4.444,40 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i nie 
wyższą niż 44.444,40 zł (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści 
groszy), w zależności od ilości objętych i opłaconych Akcji Nowej Emisji. 

Akcje Nowej Emisji nie będą akcjami uprzywilejowanymi. 

Akcje Nowej Emisji nie będą zawierały żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

Z Akcjami Oferowanymi nie są związane żadne zabezpieczenia ani obowiązki świadczeń dodatkowych. 

Oferta Akcji Nowej Emisji nie jest podzielona na transze. 

 

3.1.3. Cena emisyjna Akcji Oferowanych. 

 

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 9,00 zł (dziewięć  złotych). 

Cenę emisyjną Akcji Oferowanych określiła Rada Nadzorcza Emitenta w uchwale nr 1/06/2021 z dnia 
24 czerwca 2021 r. roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C (Załącznik nr 5). 

 

3.1.4. Określenie podstawy prawnej emisji Akcji Oferowanych. Data i forma podjęcia decyzji o 
emisji Akcji Nowej Emisji, z przytoczeniem jej treści. 

Akcje Nowej Emisji (Akcje Oferowane) są emitowane na podstawie:  

1. uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prodromus spółka akcyjna z dnia 17 
czerwca 2021 r.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
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serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 
Statutu Spółki objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 3509/2021 sporządzonym przez 
Bognę Głuszyńską zastępcę notarialnego notariusza Marty Nowak prowadzącej Kancelarię 
Notarialną w Krakowie, o treści przytoczonej w Załączniku nr 3; 

2. uchwały Zarządu Emitenta nr 1/06/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. roku w sprawie ustalenia: 
terminów subskrypcji Akcji Serii C, terminów wpłat na Akcje Serii C, sposobu oraz warunków 
składania zapisów na Akcje Serii C, zasad przydziału Akcji Serii C oraz ustalenia wzoru 
formularza zapisu na Akcje Serii C, o treści przytoczonej w Załączniku nr 4; 

3. uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. roku w sprawie 
ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, o treści przytoczonej w Załączniku nr 5. 
 

3.1.5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego 
prawa  

W stosunku do Akcji Serii C wyłączone zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) na podstawie §3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Prodromus S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, której treść przytoczono w Załączniku nr 3. 
Przyczyny wyłączenia prawa poboru przedstawione zostały w opinii Zarządu stanowiącej załącznik do 
przedmiotowej uchwały. 

 

3.1.6. Oznaczenie dat, od których Oferowane Akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze 
wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda  

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 2021 r., tj. od wypłaty zysku za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. Decyzja o wypłacie dywidendy za dany rok obrotowy 
każdorazowo należeć będzie do Walnego Zgromadzenia Spółki.  

Dywidenda wypłacana będzie w formie pieniężnej, w walucie polskiej. 

 

3.1.7. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów,  
w przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy  

 

Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję emisji. 

 

3.2. Wybrane prawa związane z Akcjami Nowej Emisji 

 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Oferowanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH 
oraz Statucie, stanowiącym Załącznik nr 1 do Dokumentu ofertowego.  
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Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. nie są uprzywilejowane co 
do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta ani 
w żaden inny sposób. Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe, korporacyjne, prawa 
mniejszości oraz tzw. prawa indywidualne akcjonariuszy związane z Akcjami Nowej Emisji. 

 

3.2.1. Wybrane prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 
3.2.1.1. Prawo do udziału w zysku (dywidendy) – art. 347 i 348 KSH 

 

1. Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym  
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (prawo do dywidendy). Zysk rozdziela się  
w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku 
do dokonanych wpłat na akcje.  
Statut Spółki nie przewiduje innego sposobu podziału zysku niż rozdzielenie zysku w stosunku 
do dokonanych wpłat na akcje, ani nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego 
prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości.  
W spółce niepublicznej (jaką jest Prodromus S.A.), której akcje są zarejestrowane w rejestrze 
akcjonariuszy, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 
przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, przy czym statut może 
upoważnić Walne Zgromadzenie do określenia dnia dywidendy, który nie może być 
wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały  
o podziale zysku. Statut Emitenta upoważnia Walne Zgromadzenie Spółki do określenia dnia 
dywidendy. 
Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli 
uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana 
w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się  
w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani rada 
nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić 
niezwłocznie po dniu dywidendy. 

2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni 
rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 
na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz 
o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni 
rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH).  

3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im 
praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut 
stanowi inaczej. 

4. Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się  
z upływem okresu przedawnienia określonego w przepisach Kodeksu cywilnego.  

5. Z Akcjami Oferowanymi nie jest związane inne prawa do udziału w zyskach Emitenta 

 

3.2.1.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) – art. 433 KSH 

 



 

Dokument ofertowy Prodromus S.A.  
 

Strona 44 z 129 

 

Zgodnie z treścią art. 433 KSH prawo poboru to prawo akcjonariuszy do pierwszeństwa objęcia 
nowych akcji spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji. 

Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki na 
podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętą większością 4/5 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy 
prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 
walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Zwolnienie z przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje 
również w sytuacji, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte  
w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych  
w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta 
w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 
oferowanych im akcji. 

 

3.2.1.3. Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki – art. 474 KSH 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji.  

Powstanie uprawnienia akcjonariuszy do udziału w kwocie likwidacyjnej wymaga spełnienia 
następujących przesłanek: 

− zaistniała przyczyna rozwiązania Spółki powodująca otwarcie likwidacji (art. 461 §1 KSH); 

− roszczenia wierzycieli Spółki zostały zaspokojone, względnie zabezpieczone, co dotyczy także 
wierzycieli, którzy się nie zgłosili, ale są Spółce znani; 

− po pokryciu (zabezpieczeniu) wszystkich zobowiązań Spółki pozostała jeszcze część majątku 
Spółki, która może zostać rozdzielona między akcjonariuszy (kwota likwidacyjna); 

− podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu 
likwidacji i wezwaniu wierzycieli.  

Podział kwoty likwidacyjnej (majątku likwidacyjnego) Spółki między akcjonariuszy następuje  
w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. 

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w zakresie podziału majątku likwidacyjnego 
Spółki. Statut Spółki nie określa również innych zasady podziału majątku. 

 

3.2.1.4. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji – art. 359 KSH 

 

W przypadku gdy Statut tak stanowi akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza  
w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie 
przymusowe) (art. 359 § 1 KSH). Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących umorzenia 
przymusowego. Natomiast zgodnie z §10 Statutu akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu 
dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 
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3.2.2. Wybrane prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 
3.2.2.1. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu  

 

Uprawnienie akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu należy do 
podstawowych uprawnień korporacyjnych. Akcjonariusz nie może być pozbawiony tego uprawnienia, 
chociażby nie przysługiwało mu prawo głosu (np. w przypadku akcji niemych albo przysługiwania prawa 
głosu zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji). 

Uprawnieni z akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej 
spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem 
Walnego Zgromadzenia. 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 §1 KSH). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

Zgodnie z treścią art. 406 §5 KSH udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut Spółki stanowi inaczej. 

Zgodnie z treścią art. 411 KSH, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. 

 

3.2.2.2. Uprawnienie do zaskarżania uchwał – art. 422-427 KSH 

 

Akcjonariusz uprawniony jest do dochodzenia wzruszenia uchwały Walnego Zgromadzenia  
w drodze odpowiedniego powództwa (o uchylenie uchwały bądź stwierdzenie jej nieważności). 

Przesłanki wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały określone zostały w art. 422 § 1 KSH. Zgodnie 
z tym przepisem uchwała może być zaskarżona w drodze wytoczenia takiego powództwa, jeżeli jest 
„sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza”.  

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;  
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;  
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 
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d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku 
wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad.  

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca 
od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia 
powzięcia uchwały 

 

Z kolei art. 425 KSH przewiduje, że podmiotom wskazanym w pkt a-d) powyżej przysługuje 
prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. 

Termin na wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 
spółki wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość  
o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. 

Zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd 
rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego. 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej 
wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza 
to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia wnosi 
się przeciwko spółce do sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę Spółki. 

Uchwała, która została prawomocnie uchylona (której nieważność została stwierdzona) nie 
rodzi żadnych skutków prawnych w stosunkach pomiędzy spółką a członkami jej organów, a także  
w stosunkach między spółką a akcjonariuszami. Wyrok znosi skutki uchwały z mocą wsteczną. 

 

3.2.2.3. Prawo do wytoczenia powództwa odszkodowawczego na rzecz spółki – art. 486 KSH 

 

Z mocy przepisu art. 486 § 1 KSH akcjonariusz może wytoczyć powództwo o odszkodowanie na 
rzecz spółki (actio pro socio). Akcjonariusz może wnieść to powództwo dopiero wówczas, gdy spółka 
nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 
czynu wyrządzającego szkodę. Przed upływem tego terminu legitymowana do wytoczenia powództwa 
jest wyłącznie spółka (powództwo wytoczone przez inną osobę podlega oddaleniu). Spółka może 
wytoczyć powództwo także po upływie roku. 

Uprawniony akcjonariusz wytacza powództwo we własnym imieniu, ale na rzecz spółki. Spółka 
może przystąpić do sprawy po stronie powoda (akcjonariusza). Wyrok zapadły w sprawie ma powagę 
rzeczy osądzonej pomiędzy spółką a pozwanym. Egzekucja prowadzona będzie na rzecz spółki  
(z wyjątkiem kosztów postępowania, które zwracane są powodowi). 

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód (akcjonariusz), wnosząc je, działał w złej 
wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną 
pozwanemu. „Zła wiara” ma miejsce wtedy, gdy powód wiedział, że powództwo jest bezpodstawne, 
albo przy dołożeniu należytej staranności mógł się tego dowiedzieć.  
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3.2.2.4. Prawo akcjonariusza do informacji o Spółce – art. 428 i 429 KSH 

 

Zgodnie z treścią art. 428 KSH podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione 
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym 
Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji 
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią 
powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby 
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego  
o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. 

 

3.2.3. Wybrane prawa mniejszości oraz prawa indywidualne akcjonariuszy  

 

Przez prawa mniejszości rozumie się szczególne uprawnienia przyznane akcjonariuszom 
(względnie akcjonariuszowi) tylko wówczas, gdy dysponują oni określonym ułamkiem kapitału 
zakładowego, przy czym nie ma znaczenia posiadana przez nich liczba głosów czy też uprzywilejowanie 
akcji.  

Przez tzw. prawa indywidualne akcjonariuszy rozumie się prawa przysługujące każdemu 
akcjonariuszowi bez względu na reprezentowany przez niego ułamek kapitału zakładowego. 

 

3.2.3.1. Prawa mniejszości związane z Walnym Zgromadzeniem 

 

1. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 
(art. 400 §1 KSH). Statut Spółki nie wprowadza niższego progu niż wynikający z KSH. 

Uprawnienia, o którym mowa powyżej nie stosuje się w przypadku, jeżeli Walne 
Zgromadzenie zwoływane jest w sposób określony w art. 402 §3 KSH, tj. za pomocą listów 
poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie 
przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

2. Zgodnie z treścią art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw  
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone 
Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.  
W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać 
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uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

3. Akcjonariusze posiadający 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na konkretnym 
walnym zgromadzeniu mogą zażądać sprawdzenia listy obecności przez wybraną w tym celu 
przez Walne Zgromadzenie komisję, składającą się co najmniej z 3 osób, przy czym 
wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).  

 

3.2.3.2. Prawo do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami (art. 385 §3-9 KSH) 

 

Zgodnie z art. 385 §3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne 
Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej 
oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów 
lub ograniczeń. Przepisy art. 385 §4-9 KSH określają zasady głosowania w oddzielnych grupach akcji.    

 

3.2.3.3. Uprawnienie do żądania odkupu akcji (art. 418 i 418¹ KSH)  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały 
o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie 
nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału 
zakładowego (akcjonariusze większościowi).  

Żądanie należy zgłosić do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem 
walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą 
być objęci uchwałą o przymusowym odkupie, powinni najpóźniej w terminie tygodnia od dnia 
ogłoszenia porządku obrad walnego zgromadzenia zgłosić do zarządu żądanie odkupu ich akcji.  

Jeżeli uchwała o przymusowym odkupieniu akcji, nie zostanie podjęta na Walnym 
Zgromadzeniu, Spółka jest obowiązana do nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w terminie  
3 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, w celu umorzenia. Akcjonariusze większościowi 
odpowiadają wobec spółki za spłacenie całej sumy odkupu proporcjonalnie do akcji posiadanych  
w dniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 1.  

Cena odkupu akcji jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych 
w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do 
podziału między akcjonariuszy. Do dnia uiszczenia całej sumy wykupu akcjonariusze mniejszościowi 
zachowują wszystkie uprawnienia z akcji. 

 

3.2.3.4. Prawo do uzupełnienia liczby likwidatorów – art. 463 KSH 
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Zgodnie z przepisem art. 463 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
1/10 kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego 
lub dwóch likwidatorów. 

  

3.2.4. Wybrane tzw. prawa indywidualne akcjonariuszy 

 

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 400 §5 KSH). 

2. Każdemu z akcjonariuszy przysługuje prawo do przeglądania w lokalu Spółki listy 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem 
kosztów jego sporządzenia (art. 407 §1 KSH), jak również prawo do żądania wydania odpisów 
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 407 §3 KSH). 

3. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania 
wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).  

 

3.3. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem 
planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona 
na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

 

Przy założeniu subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji Serii C wpływy brutto z emisji 
wyniosą 3 999 996 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt sześć złotych). Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych 
będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty oraz 
łącznej wysokości kosztów Oferty. Emitent szacuje, że wysokość kosztów Oferty wyniesie ok. 200 000 
zł (dwieście tysięcy złotych) (por. pkt 3.4 poniżej). Uwzględniając powyższe założenia i zastrzeżenia 
Spółka oczekuje, że wartość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty wyniesie ok. 
3 799 996 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
sześć złotych). Środki pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na realizację następujących celów 
według priorytetów wykorzystania: 

 

Tabela: Szacunkowe wykorzystanie wpływów z Emisji Akcji Oferowanych 

Lp  Sposób wydatkowania środków  Szacunkowa 
kwota wydatków  

1  Wprowadzenie na rynek USA Prodrobota Magna oraz promocja 
portfolio  

Jednym ze strategicznych celów Spółki jest wejście na rynek Stanów 
Zjednoczonych poprzez rejestrację oraz wprowadzenie do 
sprzedaży na tamtejszym rynku flagowego produktu Spółki – 

1 100 000 zł  
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Prodrobota Magna. W ramach zadań związanych z realizacją tego 
celu Emitent planuje sfinansowanie kosztów:  

• przeprowadzenia procesu rejestracji Prodrobota Magna na 
terenie USA przez FDA w ramach procedury 510(k) we 
współpracy lokalnym agentem,  

• działań promocyjnych wśród potencjalnych dystrybutorów,  

• wyboru i nawiązania współpracy z dystrybutorem, w tym 
kosztów usług prawnych związanych z doradztwem przy 
podpisaniu umowy dystrybucyjnej,  

• dostarczenia dystrybutorowi egzemplarza 
demonstracyjnego Prodrobota Magna,  

• kontynuacji już zainicjowanych działań związanych  
z budową świadomości marki i portfolio produktowego 
Spółki poprzez aktywną promocję przez przedstawicieli 
Spółki wśród potencjalnych klientów na wybranych, 
najistotniejszych wydarzeniach branżowych 
organizowanych na terenie USA.  

2  Rejestracja Prodrobota Magna na terenie EOG  

Wraz z zakończeniem projektu B+R pt. „Innowacyjny robot 
rehabilitacyjny do reedukacji i leczenia zaburzeń chodu”, w ramach 
którego Spółka opracowuje Prodrobota Magna, Emitent planuje 
rozpoczęcie procesu rejestracji urządzenia jako wyrobu 
medycznego, stosowanie do wymogów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wyrobów medycznych (...) - (ang. Medical Device 
Regulation - MDR). W ramach zadań związanych z realizacją tego 
celu Emitent planuje sfinansowanie m.in. kosztów:  

• badań Prodrobota Magna w autoryzowanym laboratorium,  

• audytu CE,  

• doradztwa prawnego.  

250 000 zł  

3  Rozbudowa Działu Handlowego  

Rozbudowa i zwiększenie kompetencji Działu Handlowego Emitenta 
odpowiedzialnego za sprzedaż na najbardziej perspektywicznych 
rynkach Europy Zachodniej. W ramach tego celu Emitent planuje 
zatrudnienie 3 doświadczonych osób oraz pokrycie kosztów działań 
marketingowych związanych z aktywną promocją portfolio 
produktowego Spółki. Zamiarem Spółki jest jednocześnie 
identyfikacja możliwości pozyskania kolejnych środków 
zewnętrznych w postaci dotacji, przeznaczonych na pokrycie części 
kosztów promocji na rynkach zagranicznych. Historycznie, Spółka 
oraz jej poprzednik prawny korzystała ze wsparcia działalności 
eksportowej pochodzącego z Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości w ramach działania 3.3.3. Wsparcie MŚP  
w promocji marek produktowych – Go To Brand.  

1 100 000 zł  
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4  Zasilenie kapitału obrotowego oraz inwestycje w infrastrukturę 
wytwórczą w celu obsługi zwiększonego wolumenu zamówień  

Wprowadzenie do oferty Spółki Prodrobota Magna wraz  
z planowanym przez Emitenta wejściem na rynek USA z całym 
portfolio produktowym, zgodnie z założeniami Spółki powinno 
przełożyć się na zwiększenie wolumenu zamówień. W związku  
z tym, Spółka planuje wyprodukowanie egzemplarzy 
demonstracyjnych Prodrobota oraz Prodrobota Magna. Obsługa 
większej liczby zamówień wymagać będzie po stronie Spółki 
zaangażowania środków w produkcję, w tym dostawy części  
i komponentów. Zaznaczyć przy tym należy, iż historycznie Spółka 
oraz jej poprzednik prawny (Prodromus Sp. z o.o.) w zdecydowanej 
większości finansowała koszty produkcji z wpływów z zaliczek 
pochodzących od odbiorców. Niemniej, zakładane zwiększenie 
wolumenu zamówień wraz z agresywniejszą polityką marketingową 
w pierwszej fazie promocji Prodrobota Magna oraz wejście na rynek 
USA doprowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy oraz poprawę infrastruktury wytwórczej Spółki. 
Dodatkowo, Spółka planuje sfinansowanie z wpływów z emisji opłat 
wstępnych do leasingu lub innych form finansowania zewnętrznego 
dodatkowego oprzyrządowania na potrzeby produkcji w postaci 
plotera oraz samochodu dostawczego wraz z windą, 
umożliwiającego transport Prodrobota Magna.  

450 000 zł  

5  Wkład własny do projektów B+R finansowanych z dotacji  

Celem Emitenta jest finansowanie dalszego rozwoju portfolio 
produktowego powstałego w oparciu o unikalną platformę 
technologiczną Spółki ze środków o charakterze dotacyjnym. 
Historycznie Spółka pomyślnie finansowała prace badawcze  
i rozwojowe poprzedzające komercjalizację Prodrobota Magna  
w oparciu o dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (patrz 
pkt 2.4.1 Dokumentu ofertowego). W nadchodzących okresach 
Emitent planuje aplikować o kolejne dotacje, dzięki którym możliwe 
będzie sfinansowanie większości kosztów związanych z rozwojem 
nowych linii portfolio produktowego oraz dalszych funkcjonalności 
systemu Prodelvis. 

849 996 zł  

6  Pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem akcji Emitenta do 
obrotu na rynku NewConnect  

Zamiarem Spółki jest pokrycie kosztów związanych  
z wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect 
w wpływów z emisji Akcji Oferowanych. W ramach tej kategorii 
wydatków Spółka zamierza pokryć koszty związane z doradztwem 
prawnym, w tym związanym z rejestracją nowej emisji, 
wynagrodzenie osób oraz podmiotów zaangażowanych w Ofertę, 
plasowania Oferty oraz współpracy z wybranym Autoryzowanym 
Doradcą jak również kosztów wynikających z Regulaminu 

250 000 zł  
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Alternatywnego Systemu Obrotu związanych z wprowadzeniem 
akcji Spółki do obrotu.  

Źródło: Opracowanie własne Emitenta 

 

W przypadku pozyskania z emisji Akcji Serii C kwoty niższej niż planowana, środki z emisji 
zostaną przeznaczone na ww. cele emisji zgodnie z przedstawionym priorytetem ich wykorzystania,  
z zastrzeżeniem, że koszty związane z wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect 
będą pokrywane w przypadku dojścia Emisji do skutku, niezależnie od wartości wpływów z emisji Akcji 
Oferowanych. W przypadku pozyskania z emisji Akcji Serii C kwoty niższej niż planowana, Emitent nie 
zamierza rezygnować z realizacji pozostałych celów emisji, z tym, że zostaną one sfinansowane z innych 
źródeł (np. w formie kredytów lub z przyszłych przepływów z działalności operacyjnej). Na Dzień 
Dokumentu ofertowego Spółka nie przewiduje zmiany celów emisji. Gdyby jednak okazało się, że 
realizacja któregokolwiek z celów emisji z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna 
Zarząd Emitenta nie wyklucza możliwości modyfikacji celów emisji. 

3.4. Łączne koszty, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem 
według ich tytułów 

 

Zamiarem Emitenta jest pozyskanie w ramach Oferty Publicznej środków pieniężnych w kwocie 
3 999 996 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
sześć złotych) brutto. Wysokość wpływów netto Emitenta z emisji Akcji Oferowanych będzie 
uzależniona od łącznej wysokości kosztów przeprowadzenia Oferty. Na szacunkową kwotę kosztów 
emisji Akcji Serii C składają się:  

1) koszty promocji Oferty Publicznej w szacunkowej wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 
złotych),  

2) koszty doradztwa, obsługi prawnej, wynagrodzenia osób realizujących działania w ramach 
Oferty Publicznej oraz podatków i opłat w szacunkowej wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt 
tysięcy złotych),  

3) koszty doradztwa związanego z plasowaniem Akcji Oferowanych w szacunkowej wysokości 
100 000 zł (sto tysięcy złotych).  

 

Wszystkie kwoty są podane w wartościach netto.  

Koszty emisji Akcji Serii C poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, 
pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną 
akcji, zaś ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.  

 

3.5. Warunki oferty Akcji Nowej Emisji 
3.5.1. Miejsce oferowania Akcji Nowej Emisji 

 

Oferta jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent nie podjął 
żadnych działań, które mogłyby lub miałyby na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Nowej 



 

Dokument ofertowy Prodromus S.A.  
 

Strona 53 z 129 

 

Emisji w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji innym niż Rzeczpospolita Polska, ani też 
doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego Dokumentu ofertowego  
w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub 
następcze podjęcie określonych prawem działań w tym celu. Informacje zamieszczone na Stronie 
Emisyjnej i niniejszy Dokument ofertowy są przeznaczone do osób/podmiotów mających dostęp do 
nich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności materiały zamieszczone na Stronie 
Emisyjnej nie stanowią oferty dotyczącej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie 
właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. 
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały 
zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States 
Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy 
odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze 
zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). 
Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami 
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. 

 

3.5.2. Grupa inwestorów, do których kierowana jest oferta Akcji Nowej Emisji 

 

Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Serii C są:  

- osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 
Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S);   

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci  
w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu 
Regulacji S); 

- zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami 
zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii C.  

 

3.5.3. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji 

 

 

1. Oferta publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 
sierpnia 2021 r. („Okres subskrypcji Akcji Serii C”), przy czym w przypadku, gdyby ogłoszenie Spółki 
wzywające do zapisywania się na Akcje Serii C ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po 
dniu 1 lipca 2021 r. termin początkowy Okresu subskrypcji Akcji Serii C liczony jest od dnia ukazania się 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Serii C. 

2. Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Okresu subskrypcji Akcji Serii C zarówno przed jak 
i po rozpoczęciu przyjmowania zapisów.  

3. Emitent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu Okresu subskrypcji Akcji Serii C (przy czym 
Okres subskrypcji Akcji Serii C nie może być krótszy niż 2 tygodnie od dnia opublikowania w Monitorze 
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Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Serii C) w szczególności 
w przypadku, gdy podczas trwania Okresu subskrypcji Akcji Serii C zostaną skutecznie złożone oraz  
w całości opłacone zapisy na wszystkie oferowane przez Spółkę Akcji Serii C.   
4. Emitent zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Okresu subskrypcji Akcji Serii C,  
w szczególności w przypadku, gdy łączna liczba Akcji Serii C objętych złożonymi zapisami będzie 
mniejsza niż liczba Akcji Serii C w ramach Oferty publicznej, jednak nie dłużej niż do dnia 14 września 
2021 r.  
5. Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zawieszenia oferty publicznej Akcji Serii C.  
W przypadku zawieszenia oferty publicznej Akcji Serii C Okres subskrypcji Akcji Serii C może ulec 
przedłużeniu, nie później jednak niż do dnia 14 września 2021 r. 

6. W przypadku zmiany terminów zapisów do publicznej wiadomości zostanie podana stosowna 
informacja, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu ofertowego podanego 
do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument ofertowy. 

3.5.4. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

 

1. Zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane w Okresie subskrypcji Akcji Serii C określonym w pkt 3.5.3. 

Dokumentu ofertowego.  

2. Zapisy na Akcje Serii C składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Serii C ustalonej przez Radę Nadzorczą 

Spółki i wynoszącą 9,00 zł (dziewięć złotych) każda Akcja Serii C.  

3. Zapisy można składać na nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) Akcji Serii C i nie więcej niż liczba Akcji Serii 

C. Subskrybent ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji 

Serii C. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę Akcji 

Serii C.  

4. W przypadku zapisu na Akcje Serii C składanego w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem 

Subskrybenta) Subskrybent powinien wypełnić wzór Formularza zapisu na Akcje Serii C, który 

następnie powinien zostać podpisany w 3 egzemplarzach (jeden dla Subskrybenta, jeden dla Spółki  

i jeden dla celów rejestracyjnych) przez Subskrybenta (w przypadku osób fizycznych) albo przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Subskrybenta (w przypadku osób innych niż fizyczne).  

5. Zapis na Akcje Serii C może zostać złożony również w postaci elektronicznej. W takim przypadku 

konieczne jest wypełnienie formularza udostępnionego na Stronie Emitenta i opatrzenie go przez 

Subskrybenta (w przypadku osób fizycznych) albo przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Subskrybenta (w przypadku osób innych niż fizyczne) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w rozumieniu art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej  

i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 

dyrektywę 1999/93/WE weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego w zw. z art. 2 ust. 

1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.).  

6. Dopuszcza się możliwość złożenia zapisu na Akcje Serii C przez właściwie umocowanego 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w takiej samej formie w jakiej składany jest 

zapis na Akcje Serii C, tj. w przypadku składania zapisu w formie pisemnej pełnomocnictwo powinno 

zostać udzielone w formie pisemnej, zaś w przypadku składania zapisu w jednej z postaci 

elektronicznych określonych w pkt 5 powyżej pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w takiej 

samej postaci elektronicznej. Dokument udzielonego pełnomocnictwa należy dołączyć do składanego 

zapisu na Akcje Serii C.  

https://sip.lex.pl/#/document/68451698?unitId=art(3)pkt(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17643085?unitId=art(2)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17643085?unitId=art(2)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
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7. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest złożyć również aktualny odpis  

z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby 

prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. 

spółki cywilnej) obowiązana jest złożyć również akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument,  

z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do 

reprezentowania danej jednostki.  

8. W przypadku zapisu na Akcje Serii C składanego w formie pisemnej stosownie do postanowień pkt 

4 powyżej wypełnione i podpisane 3 egzemplarze zapisu na Akcje Serii C powinny zostać wysłane  

(w przypadkach wskazanych w pkt 6 oraz 7 powyżej także wraz z określonymi tam dokumentami) na 

adres Spółki: Prodromus spółka akcyjna, ul. Ignacego Łukasiewicza 1, 30-429 Kraków. Na dowód 

przyjęcia zapisu Subskrybent otrzymuje potwierdzony przez Spółkę jeden egzemplarz złożonego 

zapisu, przy czym przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym 

podpisem.  

9. W przypadku zapisu na Akcje Serii C składanego w postaci elektronicznej stosownie do postanowień 

pkt 5 powyżej wypełniony zapis na Akcje Serii C (w przypadkach wskazanych w pkt 6 oraz 7 powyżej 

także wraz z określonymi tam dokumentami) poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Spółki 

(email): zapisy@prodromus.pl. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej zostanie poświadczone przez 

Spółkę w formie emaila przesłanego w odpowiedzi na przesłany zapis.  

10. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii 

C ponosi Subskrybent. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. 

Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. 

Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez Subskrybenta warunków Oferty publicznej zawartych  

w Dokumencie ofertowym.  

11. Subskrybent jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji Serii C, ogłoszenia niedojścia 

do skutku emisji Akcji Serii C albo odwołania Oferty publicznej Akcji Serii C, z zastrzeżeniem możliwości 

uchylenia się od skutków złożonego zapisu na Akcje Serii C w przypadku określonym w pkt 3.5.6. 

Dokumentu ofertowego.  

12. Przydzielone Akcje Serii C zostaną zapisane na rzecz Subskrybentów w rejestrze akcjonariuszy 

Spółki prowadzonym przez Michael/Ström Dom Maklerski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie po 

rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 

Serii C.  

13. Wzór Formularza zapisu na Akcje serii C stanowi Załącznik nr 6 do Dokumentu ofertowego.  

 

3.5.5. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty  
w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

1. Wpłaty na Akcje Serii C powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej (przelewem bankowym) 
w złotych polskich na rachunek bankowy Spółki o numerze 20 1140 1081 0000 2277 1900 1013  tylko 
i wyłącznie w Okresie subskrypcji Akcji Serii C, w taki sposób, aby środki pieniężne z tytułu wpłat na 
Akcje Serii C w pełnej wysokości zostały zaksięgowane (uznane) na rachunku bankowym Spółki nie 
później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu dokonania zapisu na Akcje Serii C, przez co 
rozumie się: w przypadku zapisu składanego w formie pisemnej – wysłanie prawidłowo złożonego 
zapisu na Akcje Serii C listem poleconym, zaś w przypadku zapisu składanego w postaci elektronicznej 
- wysłanie zapisu na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w pkt 3.4. Dokumentu ofertowego.  
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2. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii C jest jego opłacenie w kwocie wynikającej  

z iloczynu liczby Akcji Serii C objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej.   

3. Za dzień opłacenia Akcji Serii C uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki, co oznacza, że 

Subskrybent musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania 

przelewu bankowego.  

4. Brak pełnej wpłaty na Akcje Serii C w wyznaczonym terminie skutkować może nieprzydzieleniem 

żadnej Akcji Serii C. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej Spółka może przydzielić Akcje Serii C  

w liczbie wynikającej z wniesionej wpłaty, o ile wpłata nie jest mniejsza niż kwota stanowiąca iloczyn 

ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz minimalnej liczby Akcji Serii C, która może zostać objęta zapisem, tj. 

50 Akcji Serii C. 

5. Subskrybenci ponoszą we własnym zakresie koszty związane z opłaceniem Akcji Nowej Emisji, co 
dotyczy w szczególności opłat i prowizji bankowych.  

 

3.5.6. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu na Akcje Nowej Emisji wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby 
takie uchylenie było skuteczne 

 

1. Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu przysługuje w przypadku publikacji aneksu do 
Dokumentu ofertowego.  

2. Jeżeli po rozpoczęciu Oferty publicznej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks 
dotyczący zdarzenia, okoliczności lub czynników, mogących mieć wpływ na ocenę papieru 
wartościowego, zaistniałych po udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu ofertowego,  
a przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed 
przydziałem, Inwestor, który złożył zapis na Akcje Serii C przed udostępnieniem aneksu, może uchylić 
się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Spółce oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni 
roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej 
zmiany terminu przydziału Akcji Serii C w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego zapisu na Akcje Serii C. 

3. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest 
udostępniany w związku z błędami w treści Dokumentu ofertowego lub czynnikami, o których Emitent 
powziął wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. 

 

3.5.7. Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji Nowej Emisji 

 

1. Podstawę przydziału Akcji Serii C stanowi prawidłowo złożony i opłacony Zapis, zgodnie z zasadami 
opisanymi w Dokumencie ofertowym.  

2. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C, na które złożono zapisy, będzie niższa lub równa liczbie Akcji 
Serii C, Akcje Serii C zostaną przydzielone wszystkim Subskrybentom stosownie do złożonych zapisów.  
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3. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C, na które złożone zostały zapisy będzie wyższa od liczby Akcji 

Serii C, wówczas Subskrybentom zostaną przydzielone Akcje Serii C stosownie do kolejności złożenia 

zapisów na Akcje Serii C.  

4. W przypadku, gdy podczas trwania Okresu subskrypcji Akcji Serii C zostaną skutecznie złożone oraz 

w całości opłacone zapisy na wszystkie oferowane przez Spółkę Akcji Serii C Spółka, stosownie do 

postanowień Dokumentu Ofertowego zastrzega sobie prawo do skrócenia Okresu subskrypcji Akcji 

Serii C, w którym następuje przyjmowanie zapisów na Akcje Serii C.  

5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 i 7 poniżej planuje się, że przydział Akcji Serii C nastąpi w terminie 

14 dni od daty zakończenia Okresu subskrypcji Akcji Serii C, tj. w terminie 14 września 2021 r.  

6. W przypadku określonym w pkt 3.5.4. ppkt 3, 4 i 5 Dokumentu ofertowego przydział Akcji Serii C 

nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia Okresu subskrypcji Akcji Serii C.  

7. W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu Okresu subskrypcji Akcji Serii C aneksu do 

Dokumentu ofertowego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem 

przydziału Akcji Serii C, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona 

odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii C tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli zapisy na 

Akcje Serii C przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów 

w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 

8. W przypadku określonych w pkt 6 i 7 powyżej, stosowna informacja o określeniu terminu przydziału 

Akcji Serii C zostanie przekazana w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej 

wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. na stronie internetowej 

Spółki: prodromus.pl.  

9. O liczbie przydzielonych akcji Inwestor zostanie poinformowany przez Spółkę. Ogłoszenie  

o przydziale Akcji Serii C nastąpi w terminie 7 dni od dokonania przydziału Akcji Serii C. 

10. Przydzielone Akcje Serii C zostaną zapisane na rzecz Subskrybentów w rejestrze akcjonariuszy 

Spółki prowadzonym przez Michael/Ström Dom Maklerski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie po 

rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 

Serii C.  

 

3.5.8. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

1. Zwrot wpłat na Akcje Serii C dokonanych na Zapisy, co do których Inwestorzy uchylili się od skutków 
prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu ofertowego, zostanie dokonany 
zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia 
oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisu na Akcje Serii C.  

2. W przypadku niedojścia Oferty publicznej Akcji Serii C do skutku, zwrot wpłaconych przez 
Inwestorów środków dokonany zostanie zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu,  
w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty publicznej Akcji Serii C 
do skutku.  
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3. Zwrot nadpłaconych kwot oraz zwrot środków pieniężnych Inwestorom zapisującym się na Akcje 
Serii C, którym nie przydzielono Akcji Serii C, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dokonania 
przydziału Akcji Serii C zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu.  

4. Zwroty środków następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków 
poniesionych przez Inwestora w związku z zapisem na Akcje Serii C. 

 

3.5.9. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 
przeprowadzenia   

 

Oferta publiczna Akcji Serii C nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:  

1. wskazanych w pkt 3.5.10. dotyczących odstąpienia od Oferty publicznej Akcji Serii C;  

2. nie zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 44.444 Akcji Serii C; 

3. w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarząd nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku  
o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji Serii C albo  

4. uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C.  

Wpłacone środki zostaną zwrócone Inwestorom na wskazane przez nich rachunki w terminie 5 dni 
roboczych od dnia powzięcia przez Spółkę informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii C. Wpłaty 
zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

3.5.10. Ryzyko zawieszenia albo odstąpienia od Oferty 

 

1. Na Dzień Dokumentu ofertowego Zarząd Spółki nie przewiduje zawieszenia Oferty publicznej ani jej 
odwołania. Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Oferty 
publicznej po jej rozpoczęciu (tj. po Dniu Dokumentu ofertowego).  

2. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo 
odwołaniu oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może 
podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty tylko, gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii 
wskazywać będą na zasadność zawieszenia oferty lub jej odwołania. Do czynników takich zaliczyć 
należy w szczególności zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na 
powodzenie Oferty lub na cenę akcji Emitenta lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 
obejmujących Akcje Serii C.  

Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy:  

(i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, 
politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ 
na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta;  

(ii) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta;  
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(iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż przeprowadzenie 
Oferty publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub 
szkodliwe dla Emitenta.  

3. Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta przed rozpoczęciem przyjmowania 
zapisów to informacja o zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez 
udostępnienie komunikatu aktualizującego na Stronach internetowych Emitenta.  

4. Gdy informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, 
wówczas zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Dokumentu ofertowego, 
który zostanie udostępniony na Stronie internetowej Emitenta. 

5. W przypadku zawieszenia Oferty Akcji Serii C w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostają 
przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi 
subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego Zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu 
ofertowego, na podstawie, którego Oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu 
następuje przez oświadczenie na piśmie złożone Emitentowi. Środki pieniężne przekazane tytułem 
wpłaty na Akcje Serii C podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w punkcie 3.5.8 i 3.5.9 
Dokumentu ofertowego.  

6. Zawieszenie Oferty publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału 
Akcji Oferowanych.  

7. Podjęcie przez Spółkę decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego 
wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 
wiadomości w terminie późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego z zastrzeżeniem, że jeżeli 
zawieszenie Oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być 
dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji Akcji Serii C.  

8. Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w trybie,  
w jakim został opublikowany Dokument ofertowy.  

9. W przypadku odwołania Oferty Akcji Serii C w trakcie trwania subskrypcji, Inwestorzy przestają być 
związani złożonymi zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają 
zwrotowi w sposób, o którym mowa w punkcie 3.5.8. i 3.5.9. Dokumentu ofertowego. 

10. W przypadku odwołania Oferty publicznej ważność udostępnionego do publicznej wiadomości 
Dokumentu ofertowego wygasa z dniem ogłoszenia przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty 
publicznej. 

 

3.5.11. Sposób i forma ogłoszenia o niedojściu, odwołaniu lub zawieszeniu Oferty publicznej do 
skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot lub o odstąpieniu od 
przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

 

1. W przypadku niedojścia do skutku Oferty publicznej informacja o tym fakcie zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po powzięciu tej 
informacji przez Emitenta, w sposób w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. na Stronie 
internetowej Emitenta.  

2. Informacja o odwołaniu Oferty publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 



 

Dokument ofertowy Prodromus S.A.  
 

Strona 60 z 129 

 

rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Serii C w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 
ofertowy, tj. na Stronie internetowej Emitenta.  

3. Informacja o odstąpieniu lub zawieszeniu Oferty publicznej po rozpoczęciu zapisów na Akcje 
Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni, 
w sposób w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. na Stronie internetowej Emitenta.  

4. W przypadku zawieszenia przeprowadzenia Oferty publicznej po rozpoczęciu przyjmowania zapisów 
na Akcje Oferowane, wszystkie złożone zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły 
zapisy, będą mogły uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli w terminie 2 dni roboczych od 
dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu ofertowego zawierającego informację o zawieszeniu Oferty 
Publicznej (szczegółowe informacje o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu  
w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu ofertowego zostały wskazane w punkcie 3.5.6. 
Dokumentu ofertowego). 

 

4. Informacje o czynnikach ryzyka 

 

Inwestowanie w papiery wartościowe jakim są akcje łączy się z wysokim ryzykiem właściwym 
dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym  
z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność.  

Głównym celem uwzględnienia czynników ryzyka w Dokumencie ofertowym jest zapewnienie 
inwestorom możliwości dokonania oceny ryzyka związanego z ich inwestycjami w Nowe Akcje 
Emitenta i dzięki temu podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych z pełną znajomością stanu 
faktycznego.  

Czynniki ryzyka powinny ograniczać się do tych rodzajów ryzyka, które są istotne i właściwe dla 
Emitenta i Akcji Oferowanych. 

Emitent zaleca, by przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w Akcje Oferowane inwestorzy 
uważnie przeanalizowali omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte  
w Dokumencie ofertowym. Zaleca się także przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w razie potrzeby 
skorzystanie z konsultacji doradców, w tym doradcy prawnego.  

Wystąpienie każdego z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć znaczący 
negatywny wpływ na sytuację finansową lub działalność Spółki. 

Ponadto ziszczenie się któregokolwiek z poniższych ryzyk może skutkować spadkiem ceny 
rynkowej Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości lub części 
zainwestowanych środków.  

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Jest możliwe, że istnieją 
inne okoliczności, które powinny być rozpatrzone przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych.  

Poniższa kolejność opisanych czynników ryzyka nie jest związana z oceną 
prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych dla Spółki zdarzeń bądź oceną ich istotności. 

 

4.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent (w tym ryzyka prawne  
i regulacyjne) 

4.1.1. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą oraz nakładami na służbę zdrowia 
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Działalność Spółki jest pośrednio uzależniona od sytuacji gospodarczej oraz kondycji 
finansowej odbiorców, na którą wpływ mają budżety płatników publicznych oraz płatników 
prywatnych, dedykowane finansowaniu świadczeń związanych z rehabilitacją pacjentów stanowiących 
terapeutyczną grupę docelową dla produktów oferowanych przez Spółkę. Ewentualne zmiany 
budżetowe związane pogorszeniem sytuacji gospodarczej w wybranych państwach, przesunięciami 
pomiędzy realizowanymi nakładami na opiekę zdrowotną, zmianą nakładów na wybrane obszary 
opieki zdrowotnej, zmianami w budżetach opieki zdrowotnej wywołanymi zdarzeniami o charakterze 
trudnym do przewidzenia (jak np. pandemia SARS CoV-2), pogorszeniem kondycji finansowej 
płatników prywatnych lub jednostek świadczących usługi rehabilitacyjne, mogą negatywnie wpłynąć 
na zdolności nabywcze odbiorców Spółki, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki. 
Ewentualne spadki nakładów na finansowanie opieki zdrowotnej mogą również osłabić popyt na 
wdrażanie innowacji w służbie zdrowia. Spółka przeciwdziała takim ryzykom poprzez dywersyfikację 
geograficzną i zdobycie trwałej ekspozycji na różne rynki oraz oferowanie odbiorcom portfolio 
zróżnicowanych produktów. 

 

4.1.2. Ryzyko związane z sytuacją pandemiczną 

 

Należy zauważyć, że wprowadzony stan epidemiczny w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej 

(jak i na innych, aktualnych i potencjalnych rynkach zbytu Spółki), a także aktualna sytuacja związana  

z pandemią SARS CoV-2 (COVID-19) ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki 

finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne 

ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Istnieje ryzyko, że stan epidemii będzie przedłużany 

na kolejne okresy, co w ujęciu globalnym spowoduje ryzyko utraty płynności zarówno Emitenta, jak  

i kontrahentów lub Klientów Emitenta. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, 

związane ze stanem epidemicznym oraz dokłada najwyższej staranności, aby dostosować  

z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz działalności Emitenta do aktualnej sytuacji 

ekonomicznej i epidemicznej. 

 

4.1.3. Ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych oraz ich interpretacją 

 

System podatkowy w Polsce cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 
częstotliwością zmian regulacji. Organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności 
deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w ciągu 
pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin uiszczenia zobowiązania podatkowego. 
W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych od 
będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Spółkę, sytuacja ta może mieć istotny 
negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji odpowiedni 
organ administracji skarbowej może nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć istotny 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. W Dacie Dokumentu ofertowego Spółka nie jest 
przedmiotem postępowania podatkowego. 
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4.1.4. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi oraz obowiązkiem rejestracji urządzeń 
medycznych 

 

Spółka jest narażona na ryzyko częstych zmian w otoczeniu legislacyjnym lub wprowadzenia 
nowych aktów prawnych, które mogę niekorzystnie oddziaływać na działalność operacyjną oraz tempo 
prowadzonych przez Spółkę projektów. Dla działalności Spółki istotne są zwłaszcza regulacje związane 
z rejestracją i dopuszczeniem do obrotu wyrobów medycznych na poszczególnych rynkach 
geograficznych, w tym zwłaszcza na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), na terenie 
Stanów Zjednoczonych (USA) oraz Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL). W Dacie Dokumentu 
ofertowego Spółka posiada w portfolio produktowe: (i) certyfikowany znakiem CE wyrób medycznych 
klasy IIa, dopuszczony do sprzedaży na terenie EOG, w postaci robota rehabilitacyjnego dla pacjentów 
pediatrycznych – Prodrobota oraz (ii) ProdElvis, zarejestrowany na terenie EOG jako wyrób medyczny 
klasy I. Prodrobot w wersji 2.0 jest aktualnie przedmiotem postępowania mającego na celu uzyskanie 
certyfikacji dla urządzeń medycznych na terenie USA przez FDA (ang. Food and Drug Administration)  
w trybie procedury 510(k). Zamiarem Spółki jest uzyskanie obu analogicznych certyfikacji dla robota 
rehabilitacyjnego przeznaczonego dla pacjentów dorosłych – Prodrobota Magna. W dalszej kolejności 
intencją Spółki jest również uzyskanie stosownych certyfikacji dla produktów Spółki na terenie CHRL. 
W przyszłości Spółka zamierza poszerzać portfolio produktowe o kolejne urządzenia i wyroby 
medyczne, które będą wymagać objęcia certyfikacją lub co do których będzie istniała wątpliwość  
w zakresie odpowiedniej klasyfikacji. Ewentualne zmiany w aktach prawnych obejmujących proces 
certyfikacji lub błędy i niedopatrzenia po stronie Spółki związane ze stosownymi procedurami 
rejestracji wyrobów medycznych w poszczególnych jurysdykcjach mogą spowodować opóźnienia  
w realizacji strategii Spółki lub nawet uniemożliwić jej realizację. Spółka przeciwdziała takim 
zagrożeniom korzystając ze wsparcia profesjonalnych doradców w ramach procesu rejestracyjnego 
oraz wsparcia lokalnych partnerów w poszczególnych jurysdykcjach, dysponujących kwalifikacjami 
oraz znajomością właściwych regulacji. 

 

4.1.5. Ryzyko kursowe (walutowe) 

 

Emitent historycznie realizuje większość przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, 
w związku z czym większość zamówień rozliczana jest w walutach obcych, głównie EUR. W przyszłości 
część przychodów Spółki może być również rozliczana w innych walutach, jak np. w USD. Również część 
kosztów związanych z realizacją zamówień (koszty części komponentów nabywanych od zagranicznych 
dostawców Spółki) realizowana jest w walutach obcych. Ewentualny spadek/wzrost kursów 
walutowych, w których Spółka prowadzi rozliczenia z kontrahentami, może mieć w przyszłości 
negatywny/pozytywny wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. 

 

4.1.6. Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

 

Prodromus S.A. prowadzi działalność na rynku technologii medycznych, oferując swoim 
odbiorcom innowacyjne i zaawansowane rozwiązania, oparte o autorską technologię rozwiniętą przez 
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Spółkę. Jakkolwiek w chwili obecnej produkty Spółki cechują się przewagą technologiczną nad swoimi 
konkurentami, potwierdzoną m.in. odpowiednimi zgłoszeniami patentowymi, nie można wykluczyć, iż 
konkurenci Spółki wdrożą w przyszłości nowatorskie rozwiązania, które będą mogły skutecznie 
konkurować z produktami oferowanymi przez Spółkę. Dodatkowo, w przypadku większej skuteczności 
działań sprzedażowych konkurencji Spółki, potencjalni odbiorcy mogą wybrać ich rozwiązania, co 
ograniczy możliwość sprzedaży urządzeń Spółki. Odpowiedzią Spółki na potencjalne nasilenie 
konkurencji jest strategia Spółki, zakładająca dalszy rozwój technologii oraz powiększenie 
funkcjonalności aktualnego portfolio produktowego, jak również wprowadzenie do oferty nowych 
produktów. 

 

4.2. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową oraz działalnością Emitenta 
4.2.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów 

 

Biorąc pod uwagę wolumen sprzedanych produktów, znaczącym odbiorcą Emitenta jest 
kontrahent z Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL), który historycznie nabył od Spółki 12 szt. 
Prodrobotów. Nabywane przez odbiorcę produkty według najlepszej wiedzy Emitenta nigdy nie zostały 
zarejestrowane jako wyroby medyczne w CHRL, co w połączeniu z brakiem ochrony patentowej 
produktów Spółki na tamtejszym rynku, może rodzić ryzyko zmiany polityki odbiorcy, w tym zerwania 
relacji biznesowych ze Spółką. Powyższe może wpłynąć na ograniczenie przychodów Spółki oraz wzrost 
kosztów związanych z poszukiwaniem nowych kanałów dystrybucji na terenie CHRL. 

 

4.2.2. Ryzyko związane z dostawcami Spółki 

 

Prodromus S.A. produkuje innowacyjne urządzenia składające się z licznych komponentów  
i podzespołów pochodzących od wielu dostawców. W przypadku wybranych, kluczowych elementów 
wystąpienie przerw lub opóźnień w dostawach może wywołać opóźnienia lub uniemożliwić realizację 
zamówień składanych przez odbiorców Spółki. Tego rodzaju zdarzenia mogą doprowadzić do 
pogorszenia sytuacji finansowej Spółki, poprzez uniemożliwienie sprzedaży nowych urządzeń lub 
przerwy w realizacji złożonych już zamówień. Spółka minimalizuje ryzyko uzależnienia od kluczowych 
dostawców poprzez utrzymanie dobrych relacji z aktualnymi kontrahentami, a także monitorowanie 
alternatywnych źródeł dostaw komponentów i podzespołów. Dodatkowo, Emitent posiada własny 
Dział Badań i Rozwoju, który w przypadku niedostępności kluczowych komponentów posiada zdolności 
adaptacji rozwiązań alternatywnych. 

 

4.2.3. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

 

Emitent opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania. Prowadzone przez 
Spółkę prace badawczo-rozwojowe mogą wiązać się z ryzykiem naruszenia praw własności 
intelektualnej, w tym z ryzykiem naruszenia patentów posiadanych przez strony trzecie, co może 
prowadzić do powstania roszczeń względem Spółki. Emitent każdorazowo zapobiega tego typu 
sytuacjom poprzez badanie stanu techniki, obejmujące czystość i zdolność patentową, które znacząco 
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ogranicza ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej należących do stron trzecich. Warto przy 
tym zaznaczyć, iż ryzyko naruszenia tego typu praw ograniczone jest również przez unikalność 
platformy technologicznej Prodromus, w ramach której powstało portfolio produktowe Spółki.  

Rozwiązania Spółki objęte są ochroną patentową na kluczowych rynkach, na których Spółka 
sprzedaje w Dacie Dokumentu ofertowego swoje produkty (pkt 2.3.2.6 Dokumentu ofertowego). 
Jednakże, w przypadku niektórych jurysdykcji, jak Chińska Republika Ludowa (CHRL) oraz Stany 
Zjednoczone, Spółka nie posiada w Dacie Dokumentu ofertowego ochrony patentowej, a tym samym 
Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości może dojść do naruszenia praw własności intelektualnej 
należących do Spółki przez podmioty trzecie. W zakresie Prodrobota Magna, celem Spółki jest 
rozpoczęcie postępowania zmierzającego do uzyskania ochrony patentowej na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Emitent analizuje również możliwości uzyskania ochrony patentowej na terenie CHRL. 
Na poszczególnych rynkach Spółka współpracuje ponadto z renomowanymi i rozpoznawalnymi 
partnerami zapewniającymi duży udział w rynku, co również ma na celu ograniczenie ryzyka naruszenia 
nieobjętych ochroną praw Spółki. 

 

4.2.4. Ryzyko utraty kadry zarządzającej lub kluczowych pracowników 

 

Działalność Spółki w obszarze kierowniczym, realizowanych prac badawczo-rozwojowych, 
produkcji oraz sprzedaży polega na umiejętnościach, doświadczeniu oraz kompetencjach kluczowych 
pracowników Spółki. Ewentualne nagłe zmiany kadrowe w kluczowym obszarach działalności Spółki 
mogą spowodować ryzyko powstania luk kompetencyjnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na 
realizowane przez Spółkę projekty lub zamówienia, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej 
Spółki. Spółka podejmuje czynności zmierzające do zniwelowania tych ryzyk poprzez m.in. wdrożenie 
procedur prowadzenia dokumentacji projektowej oraz produkcyjnej, a także politykę kadrową 
ukierunkowaną na utrzymanie wysokiego stopnia motywacji kluczowego personelu Spółki. 
Jednocześnie, ryzyko utraty kompetencji jest minimalizowane poprzez fakt, iż osoby sprawujące 
główne funkcje kierownicze, tj. prezes zarządu p. Bartłomiej Wielogórski oraz Dyrektor Działu Badań  
i Rozwoju, p. Grzegorz Piątek są jednocześnie założycielami Spółki, jak również posiadają znaczące 
udziały w kapitale zakładowym Spółki i pozostają związani z Emitentem umowami, na podstawie 
których świadczą na rzecz spółki kluczowe dla jej działalności usługi. Dodatkowo, struktura Spółki 
zakłada zastępowalność na każdym z kluczowych stanowisk, co eliminuje ryzyko powstania wakatów  
i zakłóceń. Istotnym jest również fakt, iż kompetencje kadry kierowniczej obejmują całość aspektów 
związanych z procesami występującymi w Spółce. 

 

4.2.5. Ryzyko związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa 

 

Spółka narażona jest na wystąpienie celowych lub nieumyślnych zdarzeń, mogących prowadzić 
do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki. Emitent minimalizuje wystąpienie tego typu ryzyk 
poprzez odpowiednie polityki i procedury zabezpieczenia know how, m.in. stosowanie odpowiednich 
zabezpieczeń programistycznych i sprzętowych (np. klucze sprzętowe zabezpieczające kod  
w urządzeniach), odpowiednią archiwizację dokumentacji oraz stosowanie odpowiednich klauzul  
w umowach z pracownikami i kontrahentami. 
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4.2.6. Ryzyko związane odpowiedzialnością Emitenta za jakość produktu (odpowiedzialność za 
potencjalne wady produktu)  

 

Działalność produkcyjna prowadzona przez Spółkę charakteryzuje się ryzykiem związanym  
z błędami, wynikającymi z nieprawidłowego procesu montażowego lub błędów programistycznych, 
mogących skutkować wadami oferowanych przez Spółkę produktów. Ewentualne wady produktów 
mogą spowodować wystąpienia konieczności ponoszenia kosztów napraw urządzeń sprzedanych przez 
Spółkę, na podstawie udzielonej odbiorcy gwarancji. Spółka przeciwdziała takiemu ryzyku poprzez 
stosowanie odpowiednich procedur w toku procesu produkcji, realizację procesu produkcji przez 
doświadczony i wyszkolony personel, a także nadzór nad produkcją i procedury odbioru 
wewnętrznego, weryfikujące poprawność funkcjonowania urządzenia przed dostarczeniem go do 
odbiorcy. Zaznaczyć należy również, iż całość procesów produkcyjnych Spółki objęta jest certyfikacją  
w ramach systemu zarządzania produkcją ISO 13485 producenta wyrobów medycznych, co rzutuje na 
zachowanie jakości. W Dacie Dokumentu ofertowego Spółka oraz jej poprzednik prawny (Prodromus 
Sp. z o.o.) nie ponosiła znaczących kosztów związanych z wystąpieniem wad produktów, a zdarzenia 
takie miały charakter incydentalny. Ryzyko poniesienia istotnych kosztów związanych z wystąpieniem 
wad produktu ogranicza posiadanie przez Spółkę własnego serwisu. 

 

4.2.7. Ryzyko związane z odpowiedzialnością Emitenta za produkt wprowadzany do obrotu 

 

Emitent nie może wykluczyć w przyszłości wystąpienia specyficznych zdarzeń negatywnych 
związanych z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności związanych z nieprawidłowym 
użytkowaniem urządzeń Spółki przez odbiorców końcowym lub wystąpieniem zdarzeń niepożądanych 
związanych z użytkowaniem urządzeń Spółki, niemożliwych do przewidzenia w Dacie Dokumentu 
ofertowego. Przedmiotowe zdarzenia mogą spowodować zniszczenie części lub całości majątku Spółki, 
jak również, poprzez zdarzenia niepożądane lub ich skutki uboczne, narazić Spółkę na 
odpowiedzialność odszkodowawczą. Spółka zapobiega ryzyku wystąpienia zdarzeń niepożądanych 
poprzez procedurę analizy ryzyka na etapie projektowania każdego urządzenia, badanie 
bezpieczeństwa w laboratoriach akredytowanych, zastosowanie w oferowanych urządzeniach 
wielopoziomowych zabezpieczeń, zarówno w obrębie zaprogramowanego zakresu swobody 
ruchomości ortez, w zakresie wbudowanego w urządzenia systemu informacji zwrotnej, reagującego 
na odchylania ruchów stawów pacjenta, jak również na bazie procedury odpowiedniego wdrożenia 
urządzeń u odbiorców, obejmującej odpowiednie szkolenie i przekazanie instrukcji użytkowania.  
W dotychczasowej historii Spółki oraz jej poprzednika prawnego (Prodromus Sp. z o.o.) nie wystąpiły 
nigdy takie zdarzenia. W odniesieniu do zdarzeń o charakterze niepożądanym, Spółka posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikające z zawartej polisy z PZU S.A.. Wartość polisy 
jest monitorowana i systematycznie zwiększana, ale istnieje ryzyko, że potencjalna szkoda może 
przewyższyć wartość sumy ubezpieczeniowej  

Dodatkowo, Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko przez prowadzenie monitoringu 
wyrobów po wprowadzeniu ich do obrotu we współpracy z dystrybutorami oraz analizę ryzyk 
rynkowych wynikających z użytkowania urządzeń konkurencyjnych. Spółka zarządza przedmiotowym 
ryzykiem poprzez aktualizację oceny bezpieczeństwa wyrobów oraz wieloletni know-how zespołu 
Emitenta dot. wprowadzenia ewentualnych korekt. 
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4.2.8. Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 

 

Działalność operacyjna oraz funkcjonowanie Spółki może być dotknięte różnorodnymi 
zdarzeniami o charakterze siły wyższej, w tym wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze 
żywiołowym (np. powódź, huragan itp.) lub losowym (np. pożar, kradzież, itp.). Siedziba Spółki jest 
zlokalizowana na terenie obiektu strzeżonego, dysponującego zabezpieczeniem najwyższej klasy  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia. W odniesieniu do zdarzeń o charakterze 
losowym Spółka posiada ubezpieczenie majątkowe, wynikające z zawartej polisy z PZU S.A. Należy przy 
tym zaznaczyć, iż kluczowym składnikiem majątku Spółki jest know-how dotyczące jej technologii, 
zabezpieczone poprzez multiplikację liczby kopii, na których zapisane są kody, specyfikacja oraz 
dokumentacja techniczna i rynkowa produktów Spółki. 

 

4.2.9. Ryzyko utraty płynności finansowej 

 

Na płynność finansową Spółki rzutują głównie realizowane procesy produkcji i sprzedaży 
produktów oraz projekty badawczo-rozwojowe i związane z nimi zarządzanie należnościami  
i zobowiązaniami. Ewentualne przedłużające się okresy bez wpływów ze sprzedaży, konieczność 
finansowania kosztów projektów badawczo-rozwojowych w okresach braku wpływów z instytucji 
finansujących projekty, jak również błędne decyzje w procesie administrowania finansami Spółki, mogą 
rzutować na pogorszenie płynności finansowej Spółki. Spółka w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia 
płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania oraz rozliczeń z kontrahentami, a także 
dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego 
regulowania zobowiązań bieżących. 

 

4.2.10. Ryzyko związane z osiąganymi wynikami finansowymi 

 

Na przestrzeni dwóch ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych Prodromus Sp. z o.o. 
(poprzednik prawny Spółki) osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1.005.932,07 zł w 2019 r. 
oraz 973.147,41 zł w 2020 r. Na poziomie wyniku netto poprzednik prawny Spółki wykazał 
odpowiednio 863.696,44 zł straty w 2019 r. oraz 304.003,74 zł straty w 2020 r. Historycznie działalność 
operacyjna Spółki finansowana była zarówno z wpływów ze sprzedaży, jak również z kapitałów 
własnych oraz pozyskanych przez Spółkę dotacji. Dalsza realizacja strategii Spółki może być zależna od 
osiąganych wyników finansowych. W związku z powyższym Spółka może mieć problemy z wejściem na 
nowe rynki, ugruntowaniem pozycji na nowych oraz dotychczasowych rynkach, jak również  
z przekonaniem klientów o przewagach konkurencyjnych swoich rozwiązań i skalowaniem działalności. 
Ponadto, w związku z wciąż wczesnym etapem rozwoju Spółki, jak i całego rynku rehabilitacji 
zrobotyzowanej, wyniki finansowe Spółki mogą w przyszłości podlegać fluktuacjom, a w konsekwencji 
utrudnić zbudowanie stabilnej pozycji na rynku. Dodatkowo, wpływ na osiągane wyniki finansowe 
może mieć konieczność finansowania prac i projektów badawczo-rozwojowych ze środków własnych 
(w przypadku braku możliwości pozyskania przez Spółkę dotacji) oraz nakłady ponoszone na działania 
marketingowe, konieczne do ekspansji na nowe rynki geograficzne i ugruntowania pozycji Spółki na 
rynkach, na których jest już obecna.  
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4.2.11. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów wynagrodzeń 

 

Specyfika działalności Emitenta powoduje, że wynagrodzenia pracowników, stanowią istotny 
element kosztów jego działalności. Koszty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom wraz ze 
związanymi z nimi kosztami ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń stanowiły na przestrzeni 
lat 2019 – 2020 pomiędzy 35 a 47% kosztów działalności operacyjnej poprzednika prawnego Emitenta. 
Nie da się wykluczyć, iż obserwowana na rynku tendencja wzrostu wynagrodzeń w sektorze 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku wysoko wykwalifikowanych pracowników może przełożyć się 
na wzrost kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez Spółkę w przyszłości, co może doprowadzić do 
pogorszenia rentowności działalności prowadzonej przez Spółkę. Dodatkowo, presja na wzrost 
wynagrodzeń może również przełożyć się na rotację kadr. Spółka monitoruję sytuację rynkową oraz 
prowadzi politykę stosowania wynagrodzenia na poziomie nie odbiegającym od rynkowego, co 
ogranicza ryzyko rotacji kadr. Spółka prowadzi również politykę kadrową bazującą na wielu składowych 
motywujących pracowników, jak komponenty pozapłacowe, możliwości rozwoju oraz monitoring 
atmosfery panującej wśród pracowników Spółki. Zaznaczyć należy również, iż jednym ze strategicznych 
celów Emitenta jest dalsze Współfinansowanie kosztów realizacji projektów B+R ze środków  
o charakterze dotacyjnym, co ma stanowić odciążenie kosztów operacyjnych ponoszonych przez 
Spółkę. 

 

4.2.12. Ryzyko związane z realizacją strategii Spółki 

 

Emitent w swojej strategii rozwoju (pkt 2.3.5 Dokumentu ofertowego) zakłada: (i) ekspansję 
na nowe rynki (ii) intensyfikację działań na dotychczasowych rynkach (iii) poszerzenie portfolio 
produktowego oraz (iv) dalszą realizację projektów B+R przy zaangażowaniu środków publicznych.  

Brak realizacji wybranych elementów strategii Spółki, opóźnienia w jej realizacji, a także 
nietrafne założenia dotyczące strategii Spółki lub błędne decyzje podejmowane w realizacji strategii 
Spółki, w tym dotyczące realizowanych projektów badawczo-rozwojowych oraz strategii 
marketingowej na dotychczasowych i nowych rynkach geograficznych, mogą mieć niekorzystny wpływ 
na sytuację finansową Spółki. Spółka prowadzi bieżący monitoring poszczególnych zadań 
wyznaczonych w obrębie strategicznych celów, a także zakłada proaktywne działania w przypadku 
materializacji określonych ryzyk zagrażających osiągnięciu lub realizacji elementów jej strategii. 
Dodatkowo, Emitent stara się bazować na sprawdzonych w branży rozwiązaniach, testując  
i weryfikując nowe modele biznesowe w ramach dywersyfikacji geograficznej. 

 

4.2.13. Ryzyko związane z finansowaniem działalności B+R ze środków publicznych  

 

W Dacie Dokumentu ofertowego Spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. 
„Innowacyjny robot rehabilitacyjny do reedukacji i leczenia zaburzeń chodu”, współfinansowany  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
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przedsiębiorstwa”, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego Spółka realizuje 
prace nad ukończeniem Prodrobota Magna. Zamiarem Spółki i jednym ze strategicznych celów jest 
dalsze współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych Spółki w oparciu o środki publiczne  
o charakterze dotacyjnym. Ewentualny brak lub mniejsze możliwości pozyskania środków na realizację 
dalszych projektów badawczo-rozwojowych mogą negatywnie wpłynąć na tempo rozwoju portfolio 
produktowego Spółki, umocnienie przewag technologicznych, a być może na konieczność 
finansowania dalszych prac badawczo-rozwojowych w oparciu o środki własne, co może mieć 
negatywne przełożenie na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. Dodatkowo, Spółka może być 
narażona na ryzyko zwrotu środków publicznych, o ile audyt kontrolny zakończyłby się oceną 
negatywną, przy czym Spółka ogranicza ryzyko wystąpienia tego typu sytuacji poprzez obsługę 
realizacji projektów przez doświadczonych partnerów merytorycznych. 

4.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym, inwestycją w Akcje Nowej Emisji oraz 
dotyczących kwestii zagadnień korporacyjnych Emitenta. 

 

Poniżej wskazane zostały czynniki ryzyka jakie Spółka identyfikuje w związku z realizacją Oferty 
publicznej oraz planowanym wprowadzeniem Akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na 
Rynku NewConnect. 

 

4.3.1. Ryzyko niedojścia emisji do skutku 

 

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:  

a) wskazanych w pkt 3.5.10. dotyczących odstąpienia od Oferty publicznej Akcji Serii C; 
b) nie zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 44.444 Akcji Serii C;  
c) w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarząd nie złoży w sądzie rejestrowym 

wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji 
Serii C albo  

d) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C.  

 

Niedojście do skutku emisji Akcji Serii C spowoduje „zamrożenie” środków finansowych 
Inwestorów na pewien czas i utratę przez nich potencjalnych korzyści, bowiem kwoty wpłacone na 
Akcje zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. Wpłacone środki zostaną zwrócone 
Inwestorom na wskazane przez nich rachunki w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia przez 
Spółkę informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii C. 

 

4.3.2. Ryzyko niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez sąd 
rejestrowy (Akcji Nowej Emisji) 

 

Inwestor stanie się akcjonariuszem Spółki z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. Zamiarem Emitenta jest złożenie 
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kompletnego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji. 
Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania podwyższenia 
kapitału w związku z niespełnieniem wymogów formalnych przez Spółkę. 

W przypadku niezarejestrowania podwyższenia wpłacone środki zostaną zwrócone Inwestorom na 
wskazane przez nich rachunki w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia przez Spółkę informacji  
o niezarejestrowaniu podwyższenia. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek  
i odszkodowań. 

 

4.3.3. Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu 

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje 
Serii C. ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za 
nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za 
nieważne.  

Konieczne jest także wykazanie przez osobę, która podpisała się pod zapisem, że może działać 
w imieniu Inwestora.  

Brak pełnej wpłaty w terminie na Akcje Serii C skutkować może nieprzydzieleniem żadnej Akcji 
Serii C. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej Spółka może przydzielić Akcje Serii C w liczbie 
wynikającej z wniesionej wpłaty, o ile wpłata nie jest mniejsza niż kwota stanowiąca iloczyn ceny 
emisyjnej Akcji Serii C oraz minimalnej liczby Akcji Serii C, która może zostać objęta zapisem, tj. 50 Akcji 
Serii C. 

 

4.3.4. Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Serii C 

 

W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania Zapisów, który 
zgodnie z art. 438 § 1 KSH nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia otwarcia subskrypcji, 
przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji Serii C, co w konsekwencji może spowodować 
opóźnienie w możliwości rozporządzania instrumentami finansowymi przez Inwestorów, na które 
złożyli Zapisy albo gotówką, którą wpłacili.  

Informacje o zmianie harmonogramu Oferty będą przekazywane w trybie komunikatu 
aktualizującego (udostępnionego na Stronie internetowej Emitenta), chyba że taka zmiana będzie na 
tyle istotna, że będzie wymagała przekazania w trybie aneksu do Dokumentu ofertowego, tak by 
umożliwić Inwestorom, którzy już złożyli Zapis, wycofanie się ze skutków prawnych złożonych Zapisów. 
W przypadku wycofania się przez Inwestorów ze skutków prawnych złożonego Zapisu, dokonane przez 
Inwestorów wpłaty zostaną zwrócone w terminie 5 dni roboczych od wycofania się ze skutków 
prawnych złożonego Zapisu. Zwrot zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 
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4.3.5. Ryzyko zawieszenia albo odstąpienia od Oferty 

 

Na Dzień Dokumentu ofertowego Zarząd Spółki nie przewiduje zawieszenia Oferty publicznej 
ani jej odwołania. Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania 
Publicznej Oferty przed jej rozpoczęciem, a także po jej rozpoczęciu (tj. po Dniu Dokumentu 
ofertowego). 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów może podjąć decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu 
oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów Emitent może podjąć decyzję  
o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty tylko, gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać 
będą na zasadność zawieszenia oferty lub jej odwołania. Do czynników takich zaliczyć należy w 
szczególności zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie 
Oferty lub na cenę akcji Emitenta lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla obejmujących 
Akcje Serii C. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i 
nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub Emitenta, 
które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą 
działalność Emitenta, (ii) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż 
przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe 
dla Emitenta. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty publicznej zostanie podjęta przed rozpoczęciem 
przyjmowania Zapisów to informacja o zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej 
wiadomości poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego na Stronie internetowej Emitenta. 

Gdy informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, 
wówczas zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Dokumentu ofertowego, 
który zostanie udostępniony na Stronie internetowej Emitenta. 

W przypadku zawieszenia Oferty Akcji Serii C w trakcie trwania subskrypcji złożone Zapisy 
zostają przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi 
subskrybentom. Osoby, które złożyły Zapis mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego Zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu 
ofertowego, na podstawie, którego Oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu 
następuje przez oświadczenie na piśmie złożone Emitentowi. Środki pieniężne przekazane tytułem 
wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w punkcie 3.8. i 3.5.9. Dokumentu 
ofertowego. 

Zawieszenie Oferty publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 
przydziału Akcji Oferowanych. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 
przydziału Akcji Oferowanych. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości  
w trybie, w jakim został opublikowany Dokument ofertowy.  

W przypadku odwołania Oferty Akcji Serii C w trakcie trwania subskrypcji, Inwestorzy przestają 
być związani złożonymi Zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje 
podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w punkcie 3.5.8 i 3.5.9. Dokumentu ofertowego. 
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W przypadku odwołania Oferty publicznej ważność udostępnionego do publicznej wiadomości 
Dokumentu ofertowego wygasa z dniem ogłoszenia przez Emitenta informacji o odwołaniu Oferty 
publicznej. 

 

4.3.6. Ryzyko związane z ograniczonymi możliwościami sprzedaży Akcji Serii C 

 

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących 
dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego. 

Akcje Emitenta nie znajdują się w obrocie w żadnym zorganizowanym systemie obrotu. Zarząd 
zakłada, że wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect nastąpi do 
końca I kwartału 2022 r. Nie ma gwarancji, że do wprowadzenia ostatecznie dojdzie. Co za tym idzie, 
możliwości zbywania Akcji mogą być ograniczone. Do realizacji transakcji konieczne jest bowiem 
znalezienie nabywcy, uzgodnienie z nim warunków transakcji i zawarcie umowy sprzedaży. 

 

4.3.7. Ryzyko związane z rozwodnieniem Akcji Serii C 

 

Emitent zakłada, że w miarę rozwoju Spółki, niezbędne może być pozyskanie dalszego 
zewnętrznego finansowania bądź poprzez pozyskanie kredytu na działalność bądź poprzez zwiększenie 
kapitału zakładowego. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego oznacza to, że inwestorzy 
obejmujący Akcje Nowej Emisji z biegiem czasu mogą dysponować mniejszym udziałem w ogólnej 
liczbie głosów w Spółce, niż będzie to wynikało po zarejestrowaniu Emisji Akcji Nowej Emisji. 

 

4.3.8. Ryzyko związane z programem motywacyjnym (ESOP) 

 

W dniu 17 czerwca  2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały:  

1. nr 1 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla osób zaangażowanych w proces 
upublicznienia Spółki; 
2. nr 2 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1 i B2; 
3. nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. 
 
Celem przyznania praw do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do 
objęcia akcji serii B Emitenta za cenę emisyjną jednej akcji równą wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł 
(dziesięć groszy) jest umożliwienie realizacji przez osoby uprawnione programu motywacyjnego dla 
osób zaangażowanych w proces upublicznienia Spółki na zasadach określonych w powołanych 
uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. 
 

Program motywacyjny przewiduje emisję do 40.000 akcji po cenie emisyjnej równej cenie 

nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Akcje w ramach programu motywacyjnego objęte będą 

zobowiązaniem do niezbywania („lock up”) przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego 
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notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub na rynku regulowanym. Prawa do 

objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego przysługuje posiadaczom warrantów 

subskrypcyjnych do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu ofertowego liczba akcji Spółki wynosi 

1.207.500, zaś przy założeniu (i) objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, (ii) emisji 

akcji na rzecz ABAN Fund ASI z tytułu zawartej umowy inwestycyjnej oraz (ii) emisji maksymalnej liczby 

akcji w ramach programu motywacyjnego, liczba wyemitowanych akcji Spółki wyniesie 1.861.444.  

W przypadku spełnienia powyższych założeń oraz przydziału wszystkich akcji w ramach programu 

motywacyjnego i braku innych emisji, akcje przyznane uprawnionym osobom stanowić będą 2,15% 

wszystkich akcji w Spółce. Istnieje zatem ryzyko, iż na skutek realizacji programu motywacyjnego 

rozwodnieniu ulegnie udział innych akcjonariuszy w strukturze właścicielskiej Emitenta. 

Jednocześnie należy wskazać, że istnieje ryzyko, iż z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, 

Emitent będzie zobowiązany ująć w wyniku finansowym koszty związane z realizacją programu 

motywacyjnego, co może negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. 

 

4.3.9. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki 

 

Aktualnie struktura akcjonariatu składa się z 6 akcjonariuszy, którzy łącznie dysponują 100% 
akcji Spółki i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców 
KRS podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Nowej Emisji, przy jednoczesnym założeniu objęcia  
w ramach Oferty wszystkich Akcji Serii C, dotychczasowi akcjonariusze Spółki w dalszym ciągu będą 
dysponowali większością głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mając na uwadze powyższe, jak również 
treść postanowień Statutu Spółki, zasygnalizować należy, iż inwestorzy obejmujący Akcje Nowej Emisji 
mogą zostać przegłosowani w trakcie Walnego Zgromadzenia przez dotychczasowych Akcjonariuszy, a 
w konsekwencji ich wpływ na podejmowane decyzje korporacyjne może być ograniczony. 
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5. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie 

ofertowym 

 

Działając w imieniu Prodromus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-429), 
ul. Ignacego Łukasiewicza 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000905985,  
o kapitale zakładowym w wysokości 120.750,00 („Emitent”), będącej odpowiedzialnym za wszystkie 
informacje zawarte w Dokumencie ofertowym sporządzonym w związku z ofertą Akcji Serii C Emitenta 
emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 
czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu 
Spółki, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym, i że nie pominięto w nim niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

Zarząd Spółki: Bartłomiej Wielogórski - Prezes Zarządu 
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6. Załączniki: 

6.1. Załącznik nr 1: Statut Spółki  
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6.2. Załącznik nr 2: Sprawozdania finansowe za 2020 r. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 r. spółki Prodromus spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dokument ofertowy Prodromus S.A.  
 

Strona 87 z 129 

 

  



 

Dokument ofertowy Prodromus S.A.  
 

Strona 88 z 129 

 

  



 

Dokument ofertowy Prodromus S.A.  
 

Strona 89 z 129 

 

  



 

Dokument ofertowy Prodromus S.A.  
 

Strona 90 z 129 

 

Sprawozdanie Finansowe Prodromus Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Prodromus Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. 
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6.3. Załącznik nr 3: uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prodromus spółka 
akcyjna z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
w sprawie zmiany Statutu Spółki; 
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6.4. Załącznik nr 4: uchwała Zarządu Emitenta nr 1/06/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. roku w 
sprawie ustalenia: terminów subskrypcji Akcji Serii C, terminów wpłat na Akcje Serii C, 
sposobu oraz warunków składania zapisów na Akcje Serii C, zasad przydziału Akcji Serii C oraz 
ustalenia wzoru formularza zapisu na Akcje Serii C; 
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6.5. Załącznik nr 5: Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. roku 
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C; 
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6.6. Załącznik nr 6: wzór formularza zapisu na Akcje Serii C 
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