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1. WSTĘP 

1.1. EMITENT 

Firma Emitenta:  INNO – GENE Spółka Akcyjna  
Siedziba:   Poznań   
Adres:   ul. Rubież 46; 61-612 Poznań  
Numer telefonu: +48 61 623 25 25 
Numer faksu:  +48 61 623 25 26 
Adres e-mail:  office@inno-gene.eu 
Strona www:  www.inno-gene.eu 
REGON:   301463649 
NIP:   972-12-15-439 
KRS:    0000358293 

1.2. AUTORYZOWANY DORADCA 

Firma Autoryzowanego Doradcy:  CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 
Siedziba:    Poznań 
Adres:     Szkolna 5/18; 61-832 Poznań  
Numer telefonu:   (+ 48 61) 852 18 15 
Numer faksu:    (+ 48 61) 852 18 15 
Adres e-mail:    kancelaria@kancelaria-csw.pl  
Strona www:    www.kancelaria-csw.pl 
REGON:     630204166     
NIP:     778-01-70-861 

1.3. INSTRUMENTY FINANSOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UBIEGANIA SIĘ                                   
O WPROWADZENIE DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku New Connect następujących instrumentów finansowych: 

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

• 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

• 472.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja. 
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2. CZYNNIKI RYZYKA 

Poniżej prezentujemy najbardziej istotne czynniki ryzyka związane ze Spółką i jej działalnością. Spis nie ma 
charakteru zamkniętego, w szczególności nie obejmuje opisu czynników charakterystycznych dla branży, w 
której działa Spółka i jej otoczenia biznesowego – czynniki te zostały jedynie zasygnalizowane. Zestawienie 
obejmuje najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki należy uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.  

2.1. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu i uprawnieniami osobistymi 
akcjonariuszy wynikającymi ze statutu 

Założyciele Emitenta, będący równocześnie członkami Zarządu Emitenta - Pan Michał Kaszuba i Pan Jacek 
Wojciechowicz łącznie posiadają największy udział w kapitale zakładowym i prawach głosu na walnym 
zgromadzeniu (łącznie 73,25%), a tym samym mają możliwość wywierania istotnego wpływu na działalność 
Emitenta. 
 
Ponadto zachowanie kontroli nad Emitentem i możliwość wywierania istotnego wpływu na podejmowane 
przez Walne Zgromadzenie decyzje, mają zapewnić przyznane Panom Michałowi Kaszubie oraz Panu Jackowi 
Wojciechowiczowi statutowe uprawnienia osobiste w zakresie powoływania członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z § 8a Statutu Emitenta zarówno Pan Michał Kaszuba, jak i Pan Jacek 
Wojciechowicz będą uprawnieni – każdy z nich z osobna - do powołania jednego członka Zarządu i dwóch 
członków Rady Nadzorczej, przy czym Pan Michał Kaszuba uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej 
funkcję Prezesa Zarządu, zaś Pan Jacek Wojciechowicz do wskazania osoby pełniącej funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienia osobiste przysługiwać będą każdemu ze 
wskazanych akcjonariuszy, dopóki uprawniony akcjonariusz posiadać będzie akcje reprezentujące co 
najmniej 15 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
 
Powyższa struktura akcjonariatu, jak również statutowe uprawnienia osobiste, umożliwiają Panom Michałowi 
Kaszubie oraz Jackowi Wojciechowiczowi wywieranie znaczącego wpływu na działalność Emitenta, w tym na 
wybór członków jego organów. Wpływ ten nie będzie proporcjonalny do posiadanego przez tych 
akcjonariuszy udziału w kapitale zakładowym. Tym samym inwestorzy powinni mieć świadomość, że 
nabywając akcje Emitenta wywierać będą mniejszy wpływ na jego działalność i podejmowane przez Walne 
Zgromadzenie decyzje, aniżeli wynikałoby to z proporcji posiadanego przez nich udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

2.2. Ryzyko  utraty kluczowych osób 

Działalność i rozwój Emitenta uzależnione są w istotny sposób od wiedzy i doświadczenia kadry 
zarządzającej Emitenta oraz pracowników spółki zależnej Emitenta – Centrum Badań DNA, której działalność 
oparta o skomplikowane procesy badawczo-rozwojowe i usługi diagnostyczne wymaga wyspecjalizowanej 
wiedzy oraz wysokich kwalifikacji. Istotnym ryzykiem tej działalności jest zatem rezygnacja bądź niezdolność 
do pracy osób zatrudnionych bądź współpracujących ze spółką zależną Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z 
o.o. Zastąpienie wykwalifikowanej kadry naukowej może rodzić poważne trudności z uwagi na brak 
odpowiednich specjalistów na rynku pracy. Utrata osób mających kluczowe znaczenie dla prac badawczych i 
czynności diagnostycznych może skutkować spowolnieniem tempa badań i rozwoju oferowanej przez 
Emitenta technologii, a tym samym negatywnie wpłynąć na jego sytuację gospodarczą i finansową.   

2.3. Ryzyko związane z procesami badawczo-rozwojowymi 

Działalność Emitenta jest w istotnym stopniu uzależniona od rozwoju technologii w zakresie genetyki 
medycznej, w szczególności testów genetycznych. Angażowanie przez Emitenta środków w proces badawczy 
nie gwarantuje, iż proces ów zakończy się powodzeniem. Określony projekt badawczy może nie przynieść 
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oczekiwanych rezultatów z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Emitenta. W przypadku, gdy 
prowadzone bądź zamierzone prace badawcze nie będą przynosiły w długiej perspektywie czasu 
spodziewanych efektów, istnieje ryzyko, że w przyszłości rozwój technologii, o którą oparta jest działalność 
Emitenta, może ulec znacznemu spowolnieniu, co może wpłynąć negatywnie na sytuację gospodarczą i 
finansową Emitenta.  

2.4. Ryzyko związane ze standardami jakości 

W działalności Grupy Kapitałowej Emitenta niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie 
sukcesu ekonomicznego oraz badawczego jest utrzymanie odpowiednich standardów jakości oferowanych 
usług i prowadzonych badań. Zawsze istnieje ryzyko związane z pogorszeniem jakości na skutek błędu 
pracownika bądź wadliwego działania urządzeń specjalistycznych. W przypadku ewentualnego obniżenia 
standardów jakości istnieje ryzyko, iż zaufanie do usług świadczonych przez Emitenta zostanie zmniejszone, 
co może mieć wpływ na osiągane w przyszłości wyniki finansowe. W celu zminimalizowania tego ryzyka 
Spółka wdrożyła w laboratorium prowadzonym przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. System Zarządzania 
Jakością według normy PN:EN ISO 9001:2009. Ponadto laboratorium to, w celu zapewnienia realizacji 
polityki jakości, bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych (m.in. GEDNAP, Quality Control for 
Molecular Diagnostic), które potwierdzają najwyższą jakość badań laboratoryjnych. Laboratorium jest także 
wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez krajową radę diagnostów laboratoryjnych.  

2.5. Ryzyko związane z niedostateczną ochroną wartości niematerialnych i 
prawnych 

Wynikiem działalności badawczo-rozwojowej Emitenta i jego spółki zależnej są dobra intelektualne, takie jak 
utwory bądź wynalazki, które mogą stanowić przedmiot ochrony praw autorskich bądź praw pokrewnych, jak 
również praw własności przemysłowej. Interes Emitenta wymaga, by te wartości intelektualne były należycie 
zabezpieczone. Brak takiego zabezpieczenia, bądź jego wadliwość mogą skutkować negatywnymi w skutkach 
działaniami konkurentów Emitenta, polegającymi na próbach nieuprawnionego wykorzystania wartości 
intelektualnych wypracowanych przez Emitenta bądź jego spółkę zależną. Taka działalność podmiotów 
konkurencyjnych może negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta.  

2.6. Ryzyko związane ze słabym rozwinięciem rynku usług diagnostyki 
genetycznej 

Rynek usług związanych z analizami genetycznymi i badaniami DNA znajduje się w fazie tworzenia i ciągłego 
rozwoju. Trudno jest przewidzieć dynamikę jego dalszego rozwoju i popyt na te usługi. Niewykluczone, że 
rozwój diagnostyki genetycznej może w okresie najbliższych lat napotkać na barierę w postaci zbyt wysokich 
cen tych usług, które uczynią je mało atrakcyjnymi i niedostępnymi dla szerszego kręgu odbiorców. Kolejną 
barierą rozwoju dla tego rynku może być ograniczona świadomość i słabo rozpowszechniona wiedza nt. 
diagnostyki genetycznej, jej zastosowań i możliwości. M.in. z powyższych powodów trudno jest prawidłowo 
przewidzieć dalszą dynamikę rozwoju rynku, na jakim działa Emitent. Tym samym nie można wykluczyć, że 
rozwój tego rynku odbywać się będzie wolniej, niż zakłada to Emitent w swej strategii, co może skutkować 
gorszymi od przewidywanych wynikami finansowymi Emitenta i nieosiągnięciem przez niego założonych 
celów prowadzonej działalności.  

2.7. Ryzyko wzrostu konkurencji 

Działalność Emitenta, choć nowatorska i innowacyjna, narażona jest na konkurencję ze strony innych 
przedsiębiorców. Zwłaszcza w zakresie analizy DNA (testów genetycznych) istnieje, zarówno w Polsce, jak i 
na świecie, pewna liczba podmiotów świadczących usługi konkurencyjne wobec Emitenta. Szczególnie 
rywalizacja wobec konkurentów operujących na rynkach światowych może zakończyć się dla Emitenta 
niepowodzeniem, m.in. z tego powodu, że konkurenci ci dysponują większymi zasobami kapitałowymi, które 
przeznaczyć mogą na ekspansję i działania marketingowe na rynku polskim. W takiej sytuacji możliwe jest, 
że udział Emitenta w rynku nie będzie rósł tak dynamicznie, jak to zakłada strategia Emitenta, a nie można 
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także wykluczyć, że udział Emitenta w rynku będzie się zmniejszał, co wpłynie negatywnie na jego sytuację 
finansową.  

2.8. Ryzyko kursowe 

W przypadku ponoszenia kosztów i generowania przychodów w różnych walutach (np. ponoszeniu nakładów 
inwestycyjnych w złotych oraz generowaniu przychodów w walutach obcych) Emitent narażony będzie na 
ryzyko kursowe, co może obniżyć efektywność realizowanych przedsięwzięć. W obecnej sytuacji spółka 
zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. importuje istotną część odczynników i urządzeń, za które 
płaci w walutach obcych. W przyszłości zakładane jest także rozszerzenie terytorialne oferty usług 
świadczonych przez spółkę zależną – Centrum Badań DNA sp. z o.o. – na kraje Europy Zachodniej i 
Skandynawię. Emitent będzie dążył do wyeliminowania ryzyka walutowego poprzez stosowanie hedgingu 
naturalnego i skorelowania przychodów i kosztów ponoszonych w tej samej walucie. Ze względu na 
nieistotną ekspozycję walutową Emitent ani też podmiot od niego zależny nie zawierały umów dotyczących 
nabycia, zbycia oraz nie posiadały pochodnych instrumentów finansowych i nie doświadczyły konsekwencji 
związanych z tzw. problemem opcji walutowych. 

2.9. Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często zmieniające się 
przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają 
przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. 
Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie, nie są jednolite. W przypadku 
przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba 
liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta i jego spółek celowych, ich sytuacji 
finansowej i perspektyw rozwoju. 
 
Działalność Emitenta podlega regulacjom ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej i związanych z nimi aktów wykonawczych. Wprowadzenie nowych lub  zmiana istniejących 
uregulowań a także brak jednolitej interpretacji przepisów prawa mogą istotnie wpłynąć na działalność 
Emitenta i perspektywy rozwoju oraz osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 
Emitent minimalizuje opisane powyżej ryzyko poprzez bieżącą analizę zmieniających się przepisów oraz 
korzystając z pomocy podmiotów świadczących doradztwo prawne lub podatkowe.  

2.10. Ryzyko związane z finansowaniem działalności z wykorzystaniem dotacji 

Przy realizacji projektów prowadzonych przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. Emitent korzysta z 
finansowania pochodzącego z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z pomocą których 
finansowane jest m.in. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, automatyzacji procesów technologicznych 
i wdrożeniu technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy. Dotacje ze środków funduszy 
europejskich stanowią zasadniczo pomoc bezzwrotną, jednakże w każdej umowie o dotację zastrzeżone są 
szczególne warunki, jakie beneficjent musi wypełnić, aby otrzymać dotację w pełnej wysokości. Stąd 
zachodzi ryzyko, iż w przypadku nieprawidłowego wykonania wszystkich postanowień umowy Emitent nie 
uzyska dotacji w pełnej, zakontraktowanej wysokości. Jednocześnie strategia rozwoju Emitenta przewiduje 
dalsze pozyskiwanie finansowania za pomocą w/w dotacji. Istnieje ryzyko, że wniosek Emitenta o udzielenie 
dotacji zostanie rozpatrzony negatywnie i Emitent będzie musiał zabiegać o uzyskanie finansowania z innych 
źródeł.  

2.11. Ryzyko niezrealizowania strategii i planów inwestycyjnych 

Strategia Emitenta zakłada stworzenie Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzić będą spółki prowadzące 
działalność związaną z diagnostyką laboratoryjną, biotechnologią, genetyką (medyczną, spożywczo-
przemysłową oraz weterynaryjną). Niemniej w najbliższym czasie Zarząd Emitenta zamierza skoncentrować 
się na rozwoju już istniejącej spółki zależnej – Centrum Badań DNA sp. z o.o. W ramach jej działalności 
planowane jest rozbudowanie istniejącego Laboratorium Genetyki Medycznej. Chodzi przede wszystkim o 
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wyposażenie laboratorium w automatyczne linie technologiczne do badań genetycznych oraz wdrożenie 
innowacyjnej technologii badań mikromacierzy DNA. Po zakończeniu projektów związanych z Centrum Badań 
DNA sp. z o.o. Emitent zamierza przystąpić do realizacji następnego etapu strategii, tj. utworzenia (bądź 
nabycia) i rozwoju działalności dwóch kolejnych spółek zależnych, z których jedna prowadzić będzie 
działalność związaną z produkcją odczynników i zestawów diagnostycznych, zaś druga zajmować się będzie 
diagnostyką genetyczną zwierząt. Ten etap rozwoju Emitenta i jego grupy kapitałowej wymagać będzie 
znaczących nakładów inwestycyjnych (m.in. na zawiązanie lub nabycie spółek, stworzenie lub rozbudowę 
laboratoriów i ich wyposażenie, zatrudnienie nowych pracowników, etc.). Możliwość ich rozpoczęcia, 
kontynuacji i zakończenia uzależniona będzie od pozyskania finansowania zewnętrznego (dofinansowania ze 
środków funduszy strukturalnych, finansowania dłużnego). Aktualnie na realizację tych projektów 
inwestycyjnych Emitent pozyskał środki z emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D. W przyszłości nie można 
jednakże wykluczyć konieczności pozyskiwania dalszego finansowania prowadzonych inwestycji. Istnieje 
ryzyko, że Emitent nie pozyska niezbędnego finansowania bądź też nie uzyska go na dogodnych warunkach 
lub w optymalnym dla inwestycji terminie. To z kolei może oznaczać konieczność modyfikacji albo rezygnacji 
z założonej strategii rozwoju, w tym zmiany zakładanej struktury finansowania i wzrostu jego kosztów. Może 
to mieć negatywny wpływ na poziom kosztów operacyjnych i przepływy pieniężne Emitenta, jak również na 
rentowność inwestycji.  
 
Zdolność do realizacji strategii rozwoju uzależniona jest nie tylko od zdolności do pozyskania korzystnego 
finansowania, ale również od zdolności do adaptacji działalności Emitenta i jego grupy do zmieniających się 
warunków branżowych, do których należą m.in. zmieniające się regulacje prawne, standardy jakościowe, 
konkurencja cenowa, dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwój technologii badań genetycznych i ich 
dostępność. Brak odpowiednio szybkiej reakcji ze strony Emitenta na zmieniające się warunki rynkowe może 
spowodować, że inwestycje Emitenta nie przyniosą spodziewanych zysków, bądź też nie doprowadzą do 
realizacji założonych celów inwestycyjnych. Może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta, 
a tym samym narazić nabywców akcji Emitenta na straty. 

2.12. Ryzyko związane z przetwarzaniem danych wrażliwych 

Działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wykonywana przez spółkę zależną Emitenta – Centrum 
Badań DNA sp. z o.o. – wiąże się także z koniecznością przetwarzania danych pacjentów dotyczących stanu 
ich zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, informacje o 
stanie zdrowia zaliczane są do tzw. danych wrażliwych, których przetwarzanie możliwe jest jedynie w 
przypadkach ściśle określonych przez ustawę. Dane te mogą być przetwarzane m.in. wyłącznie wówczas, 
gdy przetwarzanie to jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub 
leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług 
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych 
osobowych. Dodatkową gwarancją ochrony danych osobowych są szczególne wymogi związane z ochroną 
tajemnicy zawodowej stawiane diagnostom laboratoryjnym. Stosownie do tych wymogów Centrum Badań 
DNA sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, w tym również poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, w celu 
zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób korzystających z usług laboratorium. 
Pomimo tych działań nie można całkowicie wykluczyć, że dane objęte ochroną przetwarzane będą zawsze w 
dopuszczalnych przez prawo granicach. W szczególności może dojść do nieuprawnionego ujawnienia tych 
danych, co w konsekwencji może doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych, a to z kolei wiąże się z 
ryzykiem podnoszenia wobec Centrum Badań DNA sp. z o.o. roszczeń zarówno odszkodowawczych, jak i 
roszczeń o zadośćuczynienie.  

2.13. Ryzyko roszczeń pacjentów z tytułu nienależytego wykonania usługi 
diagnostycznej.  

Działalność spółki zależnej Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. -  w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 
wiąże się z ryzykiem podnoszenia roszczeń wobec tejże spółki z tytułu nienależytego wykonania badań 
diagnostycznych i błędów wynikłych przy realizacji usługi. Wyniki badań świadczonych przez Centrum Badań 
DNA sp. z o.o. mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące leczenia i terapii danego pacjenta, a w 
konsekwencji mają znaczenie dla jego życia i zdrowia. Zakładać należy, iż ewentualny błąd w diagnostyce  
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pacjenta, może się wiązać z podnoszeniem przez niego nie tylko roszczeń o odszkodowanie, ale także o 
zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z błędu. 
Emitent przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez stosowanie w laboratorium Centrum Badań DNA 
najwyższych standardów jakości i przeprowadzanie okresowo badań międzylaboratoryjnych, mających na 
celu sprawdzenie jakości oferowanych usług. NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA 
jest także ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez nie działalnością 
diagnostyczną. 

2.14. Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców  

Głównymi dostawcami materiałów i produktów niezbędnych dla prowadzenia działalności diagnostycznej i 
dystrybucyjnej  przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. (dotyczy to przede wszystkim testów diagnostycznych) 
są dwa podmioty, z którymi współpraca gospodarcza generuje łącznie obrót o wartości przeszło 416 tys. zł, 
co stanowi ok. 60 % wszystkich obrotów z dostawcami (dane na III kw. 2010 roku). Dotychczasowe 
kontakty handlowe nie wskazują na istnienie istotnego ryzyka niespodziewanego zakończenia współpracy, 
niemniej zawarte z dostawcami umowy ramowe umożliwiają dostawcom wypowiedzenie współpracy w 
stosunkowo krótkim czasie, co może nastąpić także na skutek okoliczności niezależnych od Centrum Badań 
DNA sp. z o.o. Istnieje ryzyko, że na skutek decyzji dostawcy o zakończeniu współpracy bądź innych 
nieprzewidzianych zdarzeń powodujących zaprzestanie bądź przerwę w dostawach, Centrum Badań DNA sp. 
z o.o. zmuszona będzie do ograniczenia bądź zupełnego wstrzymania swej działalności w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej i dystrybucji testów diagnostycznych, do czasu znalezienia nowych dostawców. 
Może to w efekcie spowodować obniżenie przychodów oraz wzrost kosztów spółki zależnej od Emitenta, 
gdyby warunki współpracy z nowymi dostawcami okazały się mniej korzystne od dotychczasowych.  

2.15. Ryzyka związane z wprowadzeniem i notowaniem wprowadzanych 
instrumentów finansowych na rynku NewConnect 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie instrumentów finansowych objętych dokumentem do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Wprowadzenie i notowanie akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect wiąże się z 
pewnymi ryzykami dotyczącymi charakteru i zasad dokonywania tego obrotu.  

2.15.1. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po 
ich wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie 
się charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji 
w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem 
obrotu, a nawet brak możliwości sprzedaży akcji. 

2.15.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu 

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące: 

a) na wniosek emitenta, 

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1  pkt 2 Regulaminu ASO GPW może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 
NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 
informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w 
odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect. 
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Zgodnie z art. 78 ust 2 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub jest 
zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie 
KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu 
lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 
inwestorów, na żądanie KNF, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na podstawie 
art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 
niż miesiąc. 
 

2.15.3. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez emitenta dodatkowych warunków, 

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 

a) w przypadkach określonych przepisami prawa, 

b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi 
instrumentami finansowymi. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć z obrotu 
instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych 
na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 
informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w 
odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 
Ponadto, art. 78. ust 4 Ustawy o Obrocie, przewiduje wykluczenie z obrotu, na żądanie KNF, instrumentów 
finansowych, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 
obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

2.15.4. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez 
KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o 
Ofercie i Ustawy o Obrocie. Wspomniane sankcje wynikają przede wszystkim z art. 96 i 97 Ustawy o Ofercie 
oraz z art. 169 – 174 Ustawy o Obrocie. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi 
Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka 
sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji 
notowanych na NewConnect. 
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3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

Poniżej zamieszczone zostały wskazania wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w 
niniejszym dokumencie. 

3.1. Emitent  

Firma Emitenta:  INNO – GENE Spółka Akcyjna  
Siedziba:   Poznań   
Adres:   ul. Rubież 46; 61-612 Poznań  
Numer telefonu: +48 61 623 25 25 
Numer faksu:  +48 623 25 26 
Adres e-mail:  office@inno-gene.eu 
Strona www:  www.inno-gene.eu 
REGON:   301463649 
NIP:   972-12-15-439 
KRS:    0000358293 
 
Osoby działające w imieniu INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu: 

a) Michał Kaszuba – Prezes Zarządu, 
b) Jacek Marek Wojciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
c) Andrzej Dulnik – Członek Zarządu  
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3.2.  Autoryzowany Doradca  

Firma Autoryzowanego Doradcy:  Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 
Siedziba:    Poznań 
Adres:     Szkolna 5/18; 61-832 Poznań  
Numer telefonu:   (+ 48 61) 852 18 15 
Numer faksu:    (+ 48 61) 852 18 15 
Adres e-mail:    kancelaria@kancelaria-csw.pl  
Strona www:    www.kancelaria-csw.pl 
REGON:     630204166     
NIP:     778-01-70-861 
 
Osobą działającą w imieniu Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu jest 
radca prawny Julita Ludwiniak, Partner. 
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH 
DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

4.1. Rodzaj, liczba, wartość nominalna instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do 
przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 
świadczeń dodatkowych. 

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect wyemitowanych przez spółkę INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu 
następujących instrumentów finansowych: 

1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

2) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

3) 472.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja. 

 
Wszystkie Akcje Serii A, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
 
Łączna wartość nominalna Akcji Serii A wynosi 100.000 zł. 
 
Łączna wartość nominalna Akcji Serii C wynosi 85.000 zł. 
 
Łączna wartość nominalna Akcji Serii D wynosi 47.200 zł. 
 
Łączna wartość nominalna wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu wynosi 232.200 zł i stanowi 49,2 % 
kapitału zakładowego Spółki.  
 
Akcje Serii A, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D nie są uprzywilejowane, nie są zabezpieczone oraz nie są z nimi 
związane żadne świadczenia dodatkowe.  
 
W dniu 11 października 2010 roku zawarta została pomiędzy Emitentem a spółką ABACAB NT S.A. z siedzibą 
w Poznaniu umowa objęcia  850.000 Akcji Serii C w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek 
handlowych. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii C została określona przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta w uchwale emisyjnej i wyniosła 0,62 zł. Koszty emisji Akcji Serii C obejmowały 
przede wszystkim opłaty notarialne i należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego podatek i wyniosły 
4.155,48 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć 48/100 złotych). W pozostałym zakresie Emitent nie 
poniósł żadnych istotnych  kosztów z tytułu emisji i oferty Akcji Serii C. Ponadto Emitent poniósł także koszty 
wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku z subskrypcją i wprowadzeniem Akcji Serii C do obrotu 
na rynku New Connect. Całkowita wartość tego wynagrodzenia została wskazana poniżej.  
 
W dniach 22 do 30 listopada 2010 roku przeprowadzona została prywatna subskrypcja 472.000 Akcji Serii D 
w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Jednostkowa cena emisyjna Akcji 
Serii D w subskrypcji prywatnej została określona w uchwale emisyjnej i wyniosła 1,06 zł. W wyniku 
subskrypcji dziewięciu inwestorów objęło łącznie 472.000 Akcji Serii D. Całkowity koszt przeprowadzenia 
subskrypcji prywatnej Akcji Serii D wyniósł nieco ponad 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Ponadto 
Emitent poniósł także koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku z subskrypcją i 
wprowadzeniem Akcji Serii C do obrotu na rynku New Connect. Całkowita wartość tego wynagrodzenia 
została wskazana poniżej. 
Całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku z subskrypcją i wprowadzeniem do 
obrotu Akcji Serii A, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D wyniósł 30.000,00 zł, w tym: 

a) doradztwo przy sprzedaży akcji – 0 zł, 
b) przygotowanie dokumentu informacyjnego – 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), 
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c) udział w promocji oferty –  0 zł.  
 
 
Obrót Akcjami Serii A, Akcjami Serii C oraz Akcjami Serii D podlega ograniczeniom przewidzianym w 
powszechnie wiążących przepisach prawa, w szczególności zaś określonym w Ustawie o Ofercie oraz Ustawie 
o Obrocie.  
 
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w zbywalności Akcji Serii A, Akcji Serii C oraz Akcji Serii 
D. 

4.1.1. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlegać będzie niektórym ograniczeniom 
określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 
185, poz. 1439 – dalej Ustawa o Ofercie). 

 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy: 

a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony 
próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

a) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania 
tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie. 
 
Obowiązki określone powyżej spoczywają także na podmiotach określonych w art. 87 Ustawy o Ofercie, w 
tym m.in. na:  

a) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

• przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 

• w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 
Obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład 
zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, 
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

• przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

b) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 
wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 
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c) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

d) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. c), posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach. 

 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej wlicza się: 

a) liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 
b) liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu, 
c) liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
 
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 
 
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 
spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego 
progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych powyżej. W przypadku naruszenia tego zakazu 
prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad 
uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do 
chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o 
ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

4.1.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w ustawie z dnia  
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm. – dalej Ustawa o 
Obrocie.). 
Art. 78 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie określa, że w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca 
alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 
obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma 
inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuższy niż miesiąc.  Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system 
obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 
interesów inwestorów. 
Na podstawie art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o Obrocie wszystkie niżej wskazane 
wymogi i zakazy odnoszą się nie tylko do instrumentów finansowych rynku regulowanego, ale również do 
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem 
ubiegania się o takie wprowadzenie. 
Ustawa o Obrocie zawiera szereg przepisów odnoszących się do postępowania z tzw. informacją poufną, 
która została zdefiniowana w art. 154 ustawy. Zasadniczo jest to określona w sposób precyzyjny informacja 
dotycząca instrumentów finansowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po 
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takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę danych instrumentów finansowych lub na 
cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.   
Każdy kto posiada informację poufną nie może jej wykorzystywać. Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o 
Obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo 
dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 
1) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy 
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie 
obrotu, albo  
2) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego 
określonego w pkt 1).  
Zakaz wykorzystywania informacji poufnej został ustanowiony w art. 156 Ustawy o Obrocie. Zakaz ten 
obowiązuje każdą osobę, która pozyskała informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach 
spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 
charakterze. W szczególności zakazem tym objęci są:  

a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku 
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym 
wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym 
podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy.  
Ponadto zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na osobach, które pozyskały taką informację w 
wyniku popełnienia przestępstwa lub w inny sposób, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności 
mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna.  
Wszystkie osoby, których dotyczy zakaz wykorzystywania informacji poufnych nie mogą również ujawniać 
informacji poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej, dotyczy również osób fizycznych, które 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o Obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie 
lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156 ust. 4 
pkt 1 Ustawy o Obrocie; 
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie; 
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy 
o Obrocie. 
Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 
Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem w stosunku 
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek 
własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania tzw. okresu zamkniętego. Osoby 
wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych 
czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, w czasie trwania tzw. okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie.  
Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w 
szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez 
daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 
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akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej. 
Okresem zamkniętym jest: 

a) okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów 
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, do przekazania 
tej informacji do publicznej wiadomości, 

b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba 
fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 
raport, 

c) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna 
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 
podstawie których sporządzany jest dany raport;  

d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu 
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że 
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 
sporządzony raport. 

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności wskazanych w art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie, a w 
tym m.in. do czynności dokonywanych 

a) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

b) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, w związku z 
ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, 
pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 
biegu danego okresu zamkniętego. 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej 
emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio 
lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na 
jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji 
oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.  
W przypadku, naruszenia obowiązków opisanych powyżej zgodnie z art. 174 ust. 1 i 175 ust. 1 Ustawy o 
obrocie na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, która w czasie trwania okresu zamkniętego 
dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę 
pieniężną do wysokości 200 000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu 
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencję 
tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje.  
Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł, 
chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie 
portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych 
w ramach tego zarządzania albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się 
dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 
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4.1.3. Ograniczenia dotyczące koncentracji przedsiębiorstw 

Nabywanie akcji Emitenta może skutkować dokonaniem koncentracji przedsiębiorców naruszającej 
konkurencję. Zagadnienie to regulują ustawa z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U.  Nr 50, poz. 331) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 
 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 50.000.000 euro. Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

a) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
b) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

c)  utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
d) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 
10.000.000 euro. 

 
Nie podlega zgłoszeniu m.in. zamiar koncentracji: 

a) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie 
akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

b) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, 
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach 
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu 
wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od 
dokonania koncentracji. Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
 
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 
 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. 
 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 
a) zawarciu umowy, 
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
c) przejęciu większościowego udziału. 
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Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o 
wymiarze wspólnotowym. 
 
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 
więcej niż 5 miliardów euro, oraz  

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2,5 miliarda euro,  

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,  

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co 
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów 
euro, oraz 

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

4.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  

Akcje Serii A zostały wyemitowane na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia 23 kwietnia 2010 roku 
o następującej treści: 

§6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i zostanie w całości pokryty 

przed zarejestrowaniem Spółki. ----------------------------------------- 
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela 

serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. ----------------------------------------- 
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. ----------------------------------------- 
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiany akcji imiennych na akcje na 

okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. ----------------------------------------- 
5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym. -------------------- 
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze 

emisji nowych akcji. ----------------------------------------- 
7. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości 

nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez 
wydzielenie. ----------------------------------------- 

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych wymienionych w art. 
362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i na okaziciela mogą być umorzone za zgodą 
akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. ------------------------------- 

9. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia 
przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także 
sposób obniżenia kapitału zakładowego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. --------------------------- 

 
Akcje Serii A zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10.06.2010r. 
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Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/7/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2010 roku o następującej treści:  
 

UCHWAŁA NR 3/7/10/2010  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

z dnia 7 października 2010 roku 

spółki pod firmą: INNO – GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy 

Działając na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki INNO – GENE  Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:------------- 

 

§ 1 

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy 
złotych), to jest z kwoty 340.000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 425.000,00 zł 
(czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).----------------------------------------------------------------- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii C w liczbie 850.000 
(osiemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach 
od 000001 do 850000.------------------------------------------- 

3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje 
ani ograniczenia.------------------------------------- 

4. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.------- 

5. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd 
inwestorów.---------------------------------------------- 

6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich 
akcji serii C. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie 
art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.----------------------------
------------------------------------------------------ 

7. Ustala się termin zawarcia umów objęcia akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej do dnia 
trzydziestego listopada roku dwa tysiące dziesiątego (30.11.2010 r.) 

8. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie 
do podziału za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesięć), kończący się dnia trzydziestego pierwszego 
grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31 grudnia 2010 r.) -------------------------------- 

9. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.---------------------------- 

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii C, w szczególności do określenia 
zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji serii C i zawierania umów objęcia 
akcji serii C. ----------------------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 

 
 

[Załącznik do uchwały] 

OPINIA ZARZĄDU INNO – GENE S.A. 

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do  poboru akcji serii C oraz 
proponowanej ceny emisyjnej. 

Zgodnie z wymogami artykułu 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych 
Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
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Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C jest uzasadnione i podyktowane 
ważnym interesem Spółki w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków 
finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z 
długofalową strategią rozwoju Spółki.  
Podwyższenie kapitału w drodze oferty prywatnej akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe 
w stosunkowo niedługim czasie, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej 
racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia 
jej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.  
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C stwarza realną możliwość 
pozyskania finansowego inwestora strategicznego, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się 
do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec 
kontrahentów. 
Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wpływów z emisji 
zapewniających realizację planowanych przez Spółkę inwestycji, przy uwzględnieniu faktu, że emisja akcji 
serii C jest kierowana do finansowego inwestora strategicznego, którego zadaniem będzie umożliwienie 
Spółce pozyskania dalszego finansowania niezbędnego dla jej rozwoju. 
 
Akcje Serii C zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31.12.2010r. 
 
 
Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4/7/10/2010 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2010 roku o następującej treści: 
 

UCHWAŁA NR 4/7/10/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 7 października 2010 roku 
spółki pod firmą: INNO – GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy 

 
Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2, a także na podstawie 
art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7  Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 
INNO – GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:----------------------------------------
--------------------------- 
 

§ 1 
1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 425.000,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 47.200,00 zł 
(czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 425.000,10 zł 
(czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 472.200,00 zł 
(czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) ------------------------------------------------------ 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii D w liczbie  nie 
mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.------------------------------------------- 

3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne 
przywileje ani ograniczenia.------------------------------------- 

4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,06 zł (jeden złoty sześć groszy) za jedną akcję.------- 
5. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez 

Zarząd inwestorów.---------------------------------------------- 
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do 

wszystkich akcji serii D. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, 
sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Ustala się termin zawarcia umów objęcia akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej do dnia 
trzydziestego listopada roku dwa tysiące dziesiątego (30.11.2010 r.) -------------------------------------- 

8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 
będzie do podziału za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesięć), kończący się trzydziestego 
pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31.12.2010 r.) ------------------------------- 
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9. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: 

a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją 
akcji serii D, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej 
oraz do oferowania akcji serii D i zawierania umów objęcia akcji serii D, 

b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania 
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i liczby akcji serii D, stosownie do treści 
art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 

c. rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umów o objęciu akcji serii D, w przypadku braku 
zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów wskazanych przez Zarząd 
Spółki.---------------------------- 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 
 

[Załącznik do uchwały] 
OPINIA ZARZĄDU INNO – GENE S.A. 

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii D oraz 
proponowanej ceny emisyjnej. 

Zgodnie z wymogami artykułu 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych 
Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej 
proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D jest uzasadnione i podyktowane 
ważnym interesem Spółki w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków 
finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z 
długofalową strategią rozwoju Spółki.  
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce 
środki finansowe w stosunkowo niedługim czasie, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest 
najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla 
umocnienia jej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.  
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D stwarza realną możliwość 
pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia 
pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. 
Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki związane z jej wejściem na rynek NewConnect, niezbędne jest 
odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i 
zwiększenie dynamiki rozwoju. 
Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wpływów z emisji 
zapewniających realizację planowanych przez Spółkę inwestycji. 
 
Akcje Serii D zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31.12.2010r. 
 
 
Decyzję o wprowadzeniu Akcji Serii A, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w uchwale nr 
6/7/10/2010 z dnia 7 października 2010 roku: 
 
 

UCHWAŁA NR 6/7/10/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 7 października 2010 roku 

spółki pod firmą: INNO – GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie wprowadzenia 
akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny 

system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie 
dematerializacji akcji i praw do akcji 

 

§ 1 
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1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INNO – GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia 
wprowadzić akcje serii A, akcje serii C, oraz akcje serii D, a także prawa do akcji serii C i prawa do akcji 
serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A, akcji serii C, akcji serii D, praw do 
akcji serii C oraz praw do akcji serii D-------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych 
niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, 
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów 
wartościowych akcji serii A, akcji serii C, akcji serii D oraz praw do akcji serii C i praw do akcji serii D w celu 
ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii A, akcji serii C, akcji 
serii D oraz praw do akcji serii C i praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako 
alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  ---------------------------
------------------------------------------------- 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

4.3. Data, od której akcje Emitenta będą uczestniczyły w dywidendzie 

Wszystkie wprowadzane do obrotu akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku. Akcje 
Serii A, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są równe w prawach, w tym zwłaszcza w prawie do dywidendy. 

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w 
Statucie oraz w innych przepisach prawa.  
 

Akcjonariuszowi Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

a) Prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze 
uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do 
liczby akcji (art. 347 KSH). Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w 
dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. 
Dzień ten wyznacza zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień ten może być wyznaczony albo na dzień 
powzięcia uchwały o podziale zysku albo na inny dzień w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od 
dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 KSH). W myśl art. 348 § 2 KSH prawo do dywidendy powstaje 
zasadniczo w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, jednak jeśli Walne Zgromadzenie w uchwale 
o podziale zysku wyznaczyło dzień dywidendy na dzień inny, niż dzień powzięcia uchwały, wówczas 
prawo akcjonariuszy do dywidendy powstaje w dniu dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy staje 
się zaś wymagalne od dnia terminu wypłaty dywidendy. Według art. 348 § 3 KSH termin wypłaty 
dywidendy ustalany jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przy określaniu terminu wypłaty 
dywidendy na uwadze mieć należy także brzmienie Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 

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). Statut nie przewiduje żadnego 
uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy.  
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b) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(prawo poboru).  

Na warunkach, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa 
poboru w części lub w całości w interesie Spółki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje walne 
zgromadzenie w drodze uchwały podjętej co do zasady większością co najmniej 4/5 głosów.  

c) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.  

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane 
na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki 
papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

d) Akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji 
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności 
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 
zakładowego (art. 359 KSH). 

e) Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji (art. 474 KSH) 

W wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu 
wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych Akcji Emitenta.  

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. Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku.  

Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

a) Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4061 KSH). 

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).  

b) Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 - 413 KSH).  

Na każdą Akcję Emitenta przypada jeden głos. Statut nie przewiduje zakazu przyznawania prawa 
głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. Statut nie przewiduje ograniczeń w wykonywaniu prawa 
głosu. Nie przewiduje również kumulacji i redukcji głosów należących do akcjonariuszy, między 
którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 
posiadanych akcji. Akcjonariusz może co do zasady uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.   

c) Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia przyznane akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki (art. 400 i 401 KSH).  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od 
dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie 
podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 
Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu 
rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia. 
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 dwadzieścia jeden dni. Żądanie 
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powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, 
jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, 
ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w 
sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.  

d) Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad (art. 401 KSH). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

e) Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422-427 KSH). 

Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być 
zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Oba powyższe powództwa 
mogą być wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów, ale 
także przez akcjonariusza, który: 

• głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

• został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

• nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub 
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 trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno 
być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie 
roku od dnia powzięcia uchwały. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje 
postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po 
przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa 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.   

f) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 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. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada 
z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć 
oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze 
pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez daną grupę akcjonariuszy 
obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie 
zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej 
grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Przy wyborze rady 
nadzorczej grupami każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z 
uwzględnieniem jednakże wyłączenia głosów akcji niemych.   

g) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia 
związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do 
spraw szczególnych – art. 84 – 86 Ustawy o ofercie).  
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Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, 
walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, 
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do 
spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego 
walnego zgromadzenia. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o 
powołanie rewidenta do spraw szczególnych wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do spraw szczególnych.  

h) Prawo do uzyskania informacji o Spółce (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. Akcjonariusz może się zwrócić o udzielenie informacji dotyczących spółki także 
poza walnym zgromadzeniem. 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. Odpowiedź uznaje 
się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu 
wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  

Zarząd może także 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. W dokumentacji przedkładanej 
najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone 
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której 
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie 
obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego 
zgromadzenia.  

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. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od 
zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może 
również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji 
udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.  

i) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i 
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii 
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 
§ 4 KSH). 

j) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). 

k) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 
terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem oraz prawo żądania przesłania listy 
akcjonariuszy drogą elektroniczną (art. 407 KSH). 

l) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu 
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 
KSH). 

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego 
członka komisji  

m) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 
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n) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy 
powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 
czynu wyrządzającego szkodę. 

o) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki 
bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku 
połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 
1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

p) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). 

q) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej 
spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki 
stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia 
liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa 
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z 
innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na 
piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

4.5. Podstawowe zasady polityki dywidendy 

Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w roku 2010. Ewentualny zysk, który może być przez Spółkę 
wypracowany w okresie najbliższych trzech lat powinien być w ocenie Zarządu przeznaczony na cele 
inwestycyjne.  
 
Decyzję o sposobie podziału zysku/pokryciu straty podejmować będzie Walne Zgromadzenie Emitenta. 
Zarząd Spółki zamierza rekomendować zatrzymanie wypracowanego zysku osiągniętego w okresie 
najbliższych trzech lat w Spółce i przeznaczenie go na finansowanie realizacji dotychczasowych oraz 
rozpoczęcie kolejnych inwestycji. Ostateczna decyzja o rekomendowaniu przez Zarząd wypłaty dywidendy 
w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na 
środki finansowe. 

4.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 
i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem 
informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać 
z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

4.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 
według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych: 

a) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
b) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

c) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), 

d) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 
skarbowego.  
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4.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

a) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 
b) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych), 
c) kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku braku możliwości odliczenia kwotę tę 
odlicza się w następnych latach podatkowych (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych), 

d) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 
które łącznie spełniają warunki art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce 
wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 ustawy podatku 
dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również 
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez 
spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej 
wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz 
z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się 
odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 

e) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego 
podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla 
podatnika urzędu skarbowego (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

4.6.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 
papierów wartościowych. 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze 
sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych. Zgodnie z art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które 
sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu 
w składanej, co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku 
roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy 
opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób 
deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 

4.6.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 
papierów wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz 
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 
proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem 
od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 
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finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie 
łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodem, o którym mowa 
w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

a) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 
ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

c) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, 
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

d) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 
ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

e) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa 
w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane 
w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia 
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz 
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) 
w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny 
w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy 
(art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 

4.6.5. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym. 

4.6.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż praw majątkowych 
będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, firmom inwestycyjnym i 
zagranicznym firmom inwestycyjnym, sprzedaż dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub 
zagranicznej firmy inwestycyjnej, sprzedaż tych praw dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, czyli 
dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie, 
czyli np. na rynku NewConnect (art. 3 pkt. 9 Ustawy o Obrocie) oraz sprzedaż poza obrotem 
zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały 
nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych. 
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W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 
ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od 
czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dokonania transakcji. 

4.6.7. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia 
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada 
za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim 
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie 
stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został 
pobrany z winy podatnika. 
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5. DANE O EMITENCIE 

5.1. Podstawowe dane o Emitencie 

Firma Emitenta:  INNO – GENE Spółka Akcyjna  
Siedziba:   Poznań   
Adres:   ul. Rubież 46; 61-612 Poznań  
Numer telefonu: +48 61 623 25 25 
Numer faksu:  +48 61 623 25 26 
Adres e-mail:  office@inno-gene.eu 
Strona www:  www.inno-gene.eu 
REGON:   301463649 
NIP:   972-12-15-439 
KRS:    0000358293 

5.2. Czas trwania Emitenta 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

5.3. Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi spółka 
akcyjna powstaje z momentem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

5.4. Właściwy Sąd Rejestrowy  

Wpis Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 10 czerwca 2010 roku.  

5.5. Krótki opis historii Emitenta 

Zawiązanie Emitenta zostało przewidziane w umowie inwestycyjnej, jaką spółka Centrum Badań DNA sp. z 
o.o. oraz jej udziałowcy – Pan Michał Kaszuba oraz Pan Jacek Wojciechowicz – zawarli ze spółką 
BLUMERANG S.A. w Poznaniu w dniu 7 kwietnia 2010 roku. Umowa przewidywała m.in. iż wspólnicy 
Centrum Badań DNA sp. z o.o. zawiążą nową spółkę akcyjną, a następnie dokonają podwyższenia jej 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, które pokryte zostaną w całości aportem w postaci 
udziałów w spółce Centrum Badań DNA sp. z o.o.  
Stosownie do postanowień tej umowy w dniu 23 kwietnia 2010 roku Panowie Michał Kaszuba oraz Jacek 
Wojciechowicz zawiązali aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu przed Notariuszem Izabelą 
Podsiadłowską – Skąpską (Repertorium A nr 4130/2010) spółkę INNO - GENE Spółka akcyjna (Spółka, 
Emitent). Początkowy kapitał zakładowy wynosił 100.000 zł i dzielił się na 1.000.000 akcji zwykłych, na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wpisu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 
dokonano w dniu 10 czerwca 2010 roku pod numerem KRS 0000358293. 
Realizując konsekwentnie postanowienia wskazanej wyżej umowy inwestycyjnej, uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 
240.000 zł. poprzez emisję 2.400.000 imiennych akcji serii B. Wszystkie akcje zostały objęte przez 
dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta – Panów Michała Kaszubę i Jacka Wojciechowicza. Wszystkie akcje 
zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum 
Badań DNA Sp. z o.o. w Poznaniu.  
W dniu 26 sierpnia 2010 roku prawa i obowiązki spółki Blumerang S.A. przewidziane w umowie 
inwestycyjnej, aneksem do tej umowy zostały przeniesione na spółkę ABACAB NT S.A. z siedzibą w 
Poznaniu.  
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W dniu 7 października 2010 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/7/10/2010 
podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 85.000 zł w drodze emisji 850.000 akcji na okaziciela serii C, z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęto uchwałę Nr 4/7/10/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie 
mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 47.200 zł w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. Na mocy tej uchwały wyemitowano do 472.000 Akcji Serii D, które zostały 
następnie zaoferowane wskazanym przez Zarząd Emitenta inwestorom. Termin zawarcia umów objęcia Akcji 
Serii C oraz Serii D został wyznaczony do 30 listopada 2010 roku. 
W dniu 11 października 2010 roku spółka ABACAB NT S.A. z siedzibą w Poznaniu objęła wszystkie 
wyemitowane przez Emitenta akcje serii C za łączną cenę emisyjną 527.000 zł (pięćset dwadzieścia siedem 
tysięcy złotych). Natomiast w wyniku prywatnej subskrypcji w dniu 30 listopada 2010 roku objętych zostało 
472.000 Akcji Serii D za łączną cenę emisyjną 500.320 zł (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).  
 
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 października 2010 roku podjęto także uchwałę w sprawie wprowadzenia 
akcji serii A, akcji serii C oraz akcji serii D, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New Connect”). 
 
W dniu 25 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w przedmiocie 
przyznania akcjonariuszom osobistych uprawnień oraz uchwały o zmianie statutu Spółki (akt notarialny Rep. 
17699/2010). Na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4/25/11/2010 i nr 
5/25/11/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. w statutcie Spółki zagwarantowano akcjonariuszom Panom 
Michałowi Kaszuba oraz Jackowi Wojciechowiczowi uprawnienie, dla każdego z nich, do powoływania 
jednego członka Zarządu Spółki oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo Pan Michał 
Kaszuba uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu a Pan Jacek Wojciechowicz 
uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe 
osobiste uprawnienia wygasają najpóźniej z dniem, w którym danemu akcjonariuszowi przestaną 
przysługiwać akcje Emitenta reprezentujące co najmniej 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
 
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 472.200 zł, poprzez emisję Akcji Serii C i Akcji Serii 
D, a także zmiany Statutu Emitenta uchwalone w dniu 25 listopada 2010 roku zostały zarejestrowane w 
rejestrze KRS w dniu 31.12.2010 r.  
 
Uchwałą z dnia 26 listopada 2010 r. (Rep. A 19099/2010) Emitent jako jedyny wspólnik spółki Centrum 
Badań DNA Sp. z o.o. podwyższył kapitał zakładowy tej spółki o kwotę 99.000 zł do kwoty 150.000 zł. 
Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Badań Sp z. o.o. zostało zarejestrowane w rejestrze KRS w 
dniu 14 grudnia 2010 r.  
 
W dniu 22 grudnia 2010 roku została utworzona przez Emitenta kolejna spółka w ramach grupy Inno-Gene 
S.A. pod nazwą NewLab Systems Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja i 
dystrybucja zestawów i odczynników do diagnostyki oraz materiałów i urządzeń laboratoryjnych do 
prowadzenia badań z zakresu genetyki molekularnej. Kapitał zakładowy NewLab Systems Sp. z o.o. wynosi 
50 tys. zł, a Emitent posiada 100% udziałów. Spółka ta nie została dotychczas zarejestrowana w rejestrze 
KRS. 

5.6. Kapitały własne Emitenta 

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 472.200 zł i dzieli się na:  

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

b) 2.400.000 akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

c) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

d) 472.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

 
Poza kapitałem zakładowym Emitent tworzy także kapitał zapasowy, na który zgodnie z art. 396 Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Emitent zobowiązany jest przelewać co najmniej 8% zysku za 
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dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, a także 
nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Do kapitału zapasowego należy 
również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień 
ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną zużyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub 
strat. 
 
Statut Emitenta (§ 19 ust. 1 lit. c) przewiduje także możliwość tworzenia innych kapitałów i funduszy, 
których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz utworzonych na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.  
O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału 
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty 
wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
 
Zgodnie z zamieszczonym w pkt. 6.1 niniejszego Dokumentu jednostkowym sprawozdaniem finansowym 
Emitenta na dzień 30 września 2010 roku kapitały własne Emitenta wynosiły 264.102,80 zł.  
 
Tabela 1. Kapitały własne Emitenta na dzień 30 września 2010 roku. 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 340.000,00 
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 
  VIII. Zysk (strata) netto - 75.897,20 
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 
 
 

5.7. Nieopłacona część kapitału zakładowego 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w Spółce nie występuje nieopłacony kapitał zakładowy.  

5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z 
obligacji z prawem pierwszeństwa, ze wskazaniem wartości warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
obligatariuszy 

Emitent nie dokonywał warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.  
 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 

5.9. Kapitał docelowy 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego. 

5.10. Rynki, na których notowane były lub są instrumenty finansowe Emitenta 

Instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu na żadnym 
rynku zorganizowanym.  
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W związku z instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta nie były wystawiane kwity 
depozytowe. 

5.11. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta, mające istotny wpływ na 
jego działalność 

Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółki Centrum Badań DNA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Stosunek dominacji wynika z faktu, że Emitent posiada wszystkie udziały w w/w spółce, a tym samym 
dysponuje wszystkimi głosami na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Jednocześnie członkami 
dwuosobowego Zarządu spółki Centrum Badań DNA sp. z o.o. są członkowie Zarządu Emitenta – Pan Jacek 
Wojciechowicz oraz Pan Michał Kaszuba. Spółka Centrum Badań DNA sp. z o.o. została zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 1 sierpnia 2006 r. pod numerem 0000260681. 
 
Centrum Badań DNA sp. z o.o. powstała w 2006 roku na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego. Od początku swej działalności specjalizuje się w prowadzeniu badań genetycznych i 
analizach DNA. Oferuje usługi w zakresie przede wszystkim genetyki medycznej, w tym w szczególności 
diagnostyki genetycznej i genetycznej identyfikacji pokrewieństwa. 
 
Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta lub głównymi akcjonariuszami 
występują następujące powiązania: 
- Michał Kaszuba jest akcjonariuszem Emitenta i członkiem Zarządu Emitenta; 
- Jacek Wojciechowicz jest akcjonariuszem Emitenta i członkiem Zarządu Emitenta; 
- Andrzej Dulnik jest akcjonariuszem Emitenta i członkiem Zarządu Emitenta; 
- Maciej Pawliński jest akcjonariuszem Emitenta i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta; 
- Irena Kaszuba jest akcjonariuszem Emitenta i matką członka Zarządu Emitenta Pana Michała Kaszuby; 
- Marcin Kaszuba jest akcjonariuszem Emitenta i bratem członka Zarządu Emitenta Pana Michała Kaszuby; 
- Stefan Kędzierski jest akcjonariuszem Emitenta i teściem członka Zarządu Emitenta Pana Michała Kaszuby; 
- Barbara Kaszuba jest akcjonariuszem Emitenta i siostrą ojca członka Zarządu Emitenta Pana Michała 
Kaszuby. 
 
Ponadto akcjonariusze Emitenta spółka ABACAB NT S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółka SEPPI 
Investments Ltd. z siedzibą w Limassol (Cypr) są powiązane ze sobą, poprzez spółkę Blumerang S.A., która 
jest podmiotem dominującym wobec obu tych spółek. 
 
Nie istnieją żadne powiązania majątkowe, organizacyjne lub personalne pomiędzy Emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład organów Emitenta lub głównymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą 
lub osobami wchodzącymi w skład organów Autoryzowanego Doradcy. 

5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 
usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 
poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, 
poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 
ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty 
działalności. 

 
Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest: 

a. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 
b. działalność w zakresie pośrednictwa finansowego (PKD 64.99.Z), 
c. działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z). 

 
Emitent został powołany w celu utworzenia i zarządzania grupą kapitałową spółek z sektora life-science, 
stosujących unikalne, innowacyjne technologie i prowadzących własne nowatorskie prace badawczo-
rozwojowe oraz potrafiących skomercjalizować efekty swych prac. Celem Emitenta jest stworzenie portfela 
specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie R&D, diagnostyki oraz produkcji i 
dystrybucji, przy czym docelowo, Emitent zamierza skupiać poszczególne rodzaje działalności (R&D, 
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diagnostyka, produkcja i dystrybucja) w osobnych spółkach zależnych. Zadaniem Emitenta jest zarówno 
nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez spółki z Grupy Kapitałowej, jak również 
zapewnienie finansowania rozwoju spółek zależnych (inwestycje kapitałowe, finansowanie długiem etc.). Co 
do zasady, zaangażowanie Emitenta w spółki zależne będzie długoterminowe, a celem Emitenta jest 
posiadanie kapitałowego pakietu kontrolnego w spółkach zależnych (większość głosów na walnym 
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników), w całym okresie zaangażowania. Emitent nie wyklucza 
możliwości dopuszczania innych partnerów (dawców kapitału lub dawców pomysłów) do udziału w 
poszczególnych przedsięwzięciach, bądź to na etapie ich zawiązywania, bądź w późniejszym okresie, przy 
czym w takich przypadkach nadrzędnym celem Emitenta będzie posiadanie kontroli własnościowej nad 
danym przedsięwzięciem. 
 
Pierwszą spółką znajdującą się w portfelu spółek zależnych Emitenta jest Centrum Badań DNA Sp. z o. o. w 
Poznaniu, która zajmuje się diagnostyką genetyczną w zakresie identyfikacji infekcji, identyfikacją 
predyspozycji genetycznych do nowotworów i chorób dziedzicznych, pracami badawczo-rozwojowymi oraz 
komercjalizacją tych prac badawczo – rozwojowych. Szczegółowy opis działalności spółki Centrum Badań 
DNA sp. z o.o. został zamieszczony w pkt. 5.13. 
 
W grudniu 2010 roku została utworzona w ramach Grupy Inno-Gene S.A. spółka NewLab Systems Sp. z o.o. 
(spółka zależna w 100% od Emitenta). Przedmiotem działalności tej spółki będzie produkcja i dystrybucja 
produktów brand`owych, w tym głównie zestawów i odczynników do diagnostyki oraz materiałów i urządzeń 
laboratoryjnych do prowadzenia badań z zakresu genetyki molekularnej. Szerzej zamiary Emitenta w 
stosunku do tej spółki opisane zostały w pkt. 5.14. 
 
 

5.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 
inwestycji krajowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym 
zamieszczonym w dokumencie informacyjnym 

Centrum Badań DNA 
 
Podstawowe dane dotyczące Centrum Badań DNA sp. z o.o.: 
Adres:   ul. Rubież 46; 61-612 Poznań  
REGON:   300341878 
NIP:   972-11-37-596 
KRS:    0000260681 
Liczba pracowników:  18 osób 
 
Spółka Centrum Badań DNA sp. z o.o. została zawiązana 3 lipca 2006 roku, a jej założycielami byli Krzysztof 
Dworczak, Michał Kaszuba oraz Jacek Wojciechowicz, z których każdy objął 34 udziały o wartości 500 zł 
każdy udział.   
 
W dniu 20 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
podjęło uchwałę o przymusowym umorzeniu udziałów należących do Pana Krzysztofa Dworczaka oraz o 
obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem do kwoty 51 tys. zł. Wspólnikami 
Spółki pozostali Pan Michał Kaszuba oraz Pan Jacek Wojciechowicz, z których każdy posiadał 34 udziały, o 
wartości 750 zł każdy.  
 
Spółka od swego założenia prowadzi działalność na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
utworzonego przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniu 27 lipca 2007 roku 
Centrum Badań DNA sp. z o.o. powołała niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą NZOZ 
Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 31. Zakład ten 
został wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 30-02123 w dniu 13 grudnia 2007 
roku. Do chwili obecnej zakład ten świadczy usługi diagnostyczne w oparciu o szeroką ofertę badań 
genetycznych (ponad 120 testów) z zakresu diagnostyki zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, 
oraz identyfikacji predyspozycji do chorób genetycznych i nowotworowych. 
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W czerwcu 2010 roku wszystkie udziały spółki Centrum Badań DNA sp. z o.o. zostały wniesione przez ich 
właścicieli – Pana Michała Kaszubę i Pana Jacka Wojciechowicza – jako wkład na akcje serii B na kapitał 
zakładowy Emitenta. Tym samym Emitent stał się jedynym udziałowcem spółki Centrum Badań DNA sp. z 
o.o., posiadającym 68 udziałów o łącznej wartości nominalnej 51.000 zł.  
 
W dniu 26 listopada 2010 r. Zgromadzenie Wspólników Centrum Badań DNA sp. z o.o uchwaliło 
podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 99.000 zł, do kwoty 150.000 zł, poprzez utworzenie 132 
nowych udziałów o wartości nominalnej 750 zł każdy udział. Wszystkie nowoutworzone udziały w 
podwyższonym kapitale zakładowym w całości objął Emitent, tym samym zwiększając liczbę posiadanych  
udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum Badań DNA sp.z o.o. do 200 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 150.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Badań DNA sp. z o.o. zostało 
zarejestrowane w rejestrze KRS w dniu 14 grudnia 2010 r.  
 
Spółka ta świadczy usługi z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej, w tym: diagnostyki infekcji 
mikrobiologicznych oraz predyspozycji i chorób wrodzonych człowieka. Ponadto spółka ta wykonuje również 
badania z zakresu ustalania pokrewieństwa, ojcostwa i badań kryminalistycznych na potrzeby wymiaru 
sprawiedliwości oraz klientów indywidualnych, a także świadczy specjalistyczne usługi w zakresie analiz 
genetycznych na rzecz innych podmiotów i instytucji. Centrum Badań DNA sp. z o.o. prowadzi również 
sprzedaż produktów służących do diagnostyki molekularnej chorób człowieka.  
 
W poniższym zestawieniu przedstawiono główne kategorie produktów i usług świadczonych przez spółkę 
Centrum Badań DNA sp. z o.o. wraz z ich udziałem ilościowym i wartościowym oraz wskazaniem ich udziału 
w przychodach tej spółki. Przedstawione dane dotyczą pierwszych 3 kwartałów 2010 roku. 
 

Kategoria Ilość 
łączna  

Wartość 
(tys. zł) 

Udział  w 
sprzedaży 
(wg kategorii) 

% w 
przychodach 

Sprzedaż usług 6018 1.589,3  100% 99% 
Genetyczna diagnostyka 
medyczna 4910 1.107,1 82% 69% 
Badania kryminalistyczne i 
ustalanie pokrewieństwa 385 357,0 6% 22% 
Pozostałe badania genetyczne 723 125,2 12% 8% 
Sprzedaż towarów i 
produktów 6 14,1 100% 1% 
Sprzedaż odczynników i 
materiałów laboratoryjnych 6 14,1 100% 1% 

 
Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój rynku badań genetycznych w kraju i w najbliższych latach 
przewiduje się utrzymanie tego trendu. Rozwój ten jest konsekwencją szybkiego postępu technologicznego, 
coraz większej dostępności specjalistycznych usług genetycznych na rynku, jak i wzrastającej świadomości, 
wiedzy lekarzy i pacjentów w zakresie możliwości wykorzystania tego typu usług do efektywnego leczenia i 
profilaktyki chorób człowieka. Centrum Badań DNA sp. z o.o. posiada obecnie jedną z najszerszych i 
najbardziej kompleksowych ofert usług diagnostyki genetycznej dostępnych w kraju (ponad 120 testów), w 
zakresie: 

a) infekcji układu moczowo-płciowego (m.in. HPV, Chlamydia trachomatis) 

b) infekcji układu oddechowego (m.in. grypa, streptokoki) 

c) infekcji przenoszonych przez kleszcze  

d) wirusowego zapalenia wątroby (HAV, HBV, HCV, HEV, TTV)  

e) infekcji wirusem HIV 1 

f) infekcji ogólnoustrojowych (oportunistycznych), w tym pierwszy w Polsce panel do 
identyfikacji 65 gatunków drobnoustrojów wywołujących sepsę.  
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W przeciwieństwie do innych medycznych laboratoriów diagnostycznych, Spółka oferuje wykonanie 
kompleksowych paneli badań identyfikujących całą grupę patogenów odpowiedzialnych za określoną 
jednostkę chorobową, co pokrywa się z oczekiwaniami odbiorców. 
 
Spółka oferuje także usługi z zakresu diagnostyki wybranych chorób i predyspozycji genetycznych, w tym 
przy użyciu testów wykonywanych w technologii mikromacierzy DNA, która pozwala na wykrycie od 
kilkudziesięciu do kilkuset mutacji w genach odpowiedzialnych za predyspozycje i rozwój m.in. raka piersi i 
jajnika, mukowiscydozy i licznych chorób narządu wzroku i słuchu. Do zakresu działalności spółki należy 
także wykonywanie badań z zakresu  identyfikacji osobniczej - ustalenie pokrewieństwa (ojcostwa). 
 
Oferta ta wyróżnia się na tle istniejącej konkurencji zarówno jakością, jak i zakresem oferowanych badań. W 
ofercie znajdują się unikalne testy diagnostyczne, które nie są oferowane przez konkurencję. Należą do nich 
przede wszystkim testy panelowe umożliwiające identyfikację nawet kilkudziesięciu drobnoustrojów 
chorobotwórczych podczas jednego badania, co ma ogromne znaczenie w skutecznym i szybkim leczeniu 
infekcji. Centrum Badań DNA sp. z o.o. jako pierwsze komercyjne laboratorium wprowadziło na polski rynek 
szeroką ofertę badań z zakresu infekcji dróg oddechowych, w tym również testy panelowe.  
 
W chwili obecnej prowadzone są prace rozwojowe nad nowymi testami diagnostycznymi, które będą 
systematycznie wprowadzane do oferty w kolejnych latach. Są to testy do diagnostyki predyspozycji 
genetycznych nowotworów jelita grubego i prostaty oraz testy panelowe do kompleksowego badania infekcji 
drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych przez kleszcze.  
 
Działania Spółki służące opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod badawczych, spotykają się z 
wielkim uznaniem w całym kraju. Dowodem na to są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane spółce w 
ogólnopolskich konkursach na innowacyjność, takich jak: Krajowy Lider Innowacji 2008, 2009, I-
Wielkopolska 2007, Cent for Future Nadzieja Polskiego Rynku 2008, Polish Product w kategorii Odkrycie 
Roku 2009 i Firma Roku 2009. Zarząd spółki został uhonorowany również nagrodą Poznański Lider 
Przedsiębiorczości 2009, Mikroprzedsiębiorca Roku 2010 Fundacji Kronenberga za sukcesy w zarządzaniu 
oraz został dwukrotnie nominowany do finału konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2009 i 2010.  
Liczne z oferowanych przez spółkę testów otrzymały międzynarodowe certyfikaty jakości, a Centrum 
uzyskało w lipcu 2009 roku certyfikację Systemu Zarządzania Jakością według normy PN:EN ISO 9001:2009. 

Wydarzeniem, które umożliwiło spółce dalszy, dynamiczny rozwój, było uzyskanie dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2. Wsparcie rozwoju małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na 
realizację projektów polegających na rozbudowie i automatyzacji procesów technologicznych oraz na 
wdrożeniu innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy DNA. 

Strategia Emitenta zakłada dalszy rozwój działalności badawczo-rozwojowej Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
Za priorytet Zarząd Emitenta uznaje zakończenie projektów związanych z diagnostyką opartą o technikę 
mikromacierzy DNA. 
 

 

5.14. Strategia rozwoju Emitenta  

MISJA 
 
Misją Inno-Gene S.A. jest stworzenie i rozwój Grupy Kapitałowej prowadzącej działalność w różnych 
sektorach rynku biotechnologii. Spółka zamierza inwestować przede wszystkim w innowacyjne, unikalne i 
nowatorskie przedsięwzięcia czy technologie, a także prace badawczo – rozwojowe i projekty wdrożeniowe, 
służące komercjalizacji wyników badań naukowych oraz transferowi nauki i technologii do biznesu. Misja ta 
jest realizowana poprzez następujące cele strategiczne: 
 
1. Budowa i rozwój Grupy Kapitałowej spółek działających w różnych sektorach life science na rynku polskim 
i międzynarodowym. 
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2. Prowadzenie projektów naukowych, badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych służących komercjalizacji 
oraz transferowi nauki i technologii. 
 
3. Promocja i rozwój przedsiębiorczości wśród biotechnologów naukowców oraz wspieranie tworzenia 
biotechnologicznych firm typu start-up. 
 
4. Budowanie pozytywnego wizerunku Grupy oraz pozycjonowanie spółek z Grupy jako innowacyjnych firm 
biotechnologicznych, wprowadzających nowe usługi i produkty najwyższej jakości.  
 
 
CELE STRATEGICZNE. 
 
1. Budowa i rozwój Grupy Kapitałowej spółek działających w różnych sektorach life science na rynku polskim 
i międzynarodowym. 
 
Cel ten Spółka realizuje poprzez tworzenie nowych spółek działających głównie w sektorze biotechnologii, 
ochrony zdrowia i farmacji oraz poprzez wspieranie ich dynamicznego rozwoju. Nadrzędnym celem 
działalności spółek z grupy Inno-Gene S.A. jest w pierwszej kolejności zdobycie silnej, wiodącej pozycji na 
rynku krajowym, a następnie ich ekspansja na rynki zagraniczne. Działalność spółek grupy Inno-Gene S.A. 
będzie koncentrowała się w najbliższym okresie na:  
a) genetycznej diagnostyce medycznej,  
b) genetycznej diagnostyce weterynaryjnej,  
c) badaniach żywności przy zastosowaniu metod molekularnych, 
d) produkcji i dystrybucji materiałów, odczynników i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań z 
zakresu biologii molekularnej. 
 
Opis prowadzonej i planowanej działalności spółek Grupy INNO-GENE S.A.:  
 
a) Genetyczna diagnostyka medyczna (Centrum Badań DNA Sp. z o.o.). 
 
Pierwszą spółką znajdującą się w portfelu Inno-Gene S.A. jest Centrum Badań DNA Sp. z o. o. w Poznaniu. 
Głównym celem działalności Centrum Badań DNA jest wprowadzanie i rozpowszechnianie najnowszych 
osiągnięć genetyki molekularnej na rynku usług diagnostyki medycznej oraz opracowywanie nowych technik 
i metod badawczych służących do coraz skuteczniejszej diagnostyki chorób człowieka. Centrum Badań DNA 
świadczy usługi z zakresu diagnostyki infekcji mikrobiologicznych, predyspozycji i chorób wrodzonych 
człowieka oraz ustalania pokrewieństwa, ojcostwa i badań kryminalistycznych na potrzeby wymiaru 
sprawiedliwości. Ponadto Centrum Badań DNA wprowadza na polski rynek nowe i innowacyjne produkty 
służące molekularnej diagnostyce chorób człowieka w oparciu o własne prace badawczo - rozwojowe oraz 
we współpracy z producentami takich produktów na świecie. 
 
W najbliższym okresie spółka planuje systematycznie zwiększać sprzedaż swoich usług poprzez:  
 
• Zwiększenie liczby aktywnych kontrahentów. W chwili obecnej spółka posiada łącznie 38 aktywnych 
kontrahentów. Udział sprzedaży usług Centrum Badań DNA poprzez kontrahentów osiągnął w pierwszych 3 
kwartałach 2010 roku ponad 58% przychodów ogólnych, podczas gdy w całym 2009 roku udział ten wyniósł 
około 23%. Do końca roku 2011 spółka planuje zwiększenie liczby aktywnych kontrahentów do co najmniej 
siedemdziesięciu. 
 
• Zwiększenie liczby punktów pobrań na terenie kraju. Obecnie spółka posiada 10 punktów pobrań w 
takich miastach, jak: Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Białystok, Opole, Rzeszów, Gdynia, Lublin czy 
Olsztyn. Docelowo na koniec 2011 roku spółka planuje prowadzenie sprzedaży usług poprzez co najmniej 16 
punktów pobrań, rozmieszczonych w każdym mieście wojewódzkim w kraju. 
 
• Dywersyfikację sprzedaży w zależności od kategorii wykonywanych badań diagnostycznych. W chwili 
obecnej Spółka sprzedaje głównie usługi diagnostyczne w kierunku infekcji ogólnoustrojowych, infekcji dróg 
moczowo płciowych, chorób odkleszczowych, wirusowego zapalenia wątroby oraz identyfikacji 
pokrewieństwa. Liczba wykonanych testów diagnostycznych w tych kategoriach wyniosła w pierwszych 3 
kwartałach 2010 r. 89% wszystkich pozyskanych zleceń. W 2011 roku spółka planuje znaczne zwiększenie 
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sprzedaży testów diagnostycznych z zakresu infekcji dróg oddechowych i predyspozycji genetycznych, 
poprzez aktywne poszukiwanie kontrahentów (laryngologia, pulmonologia, genetyka, onkologia) oraz 
dostosowanie oferty i zakresu usług do wymagań tej grupy odbiorców. 
 
• Uruchomienie pracowni mikromacierzy DNA oraz własnej poradni genetycznej w ramach 
realizowanego projektu inwestycyjnego dofinansowanego z  działania 1.2. WRPO o łącznej wartości 1,43 
mln. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 856 tys. zł (60%). Realizacja projektu pozwoli znacząco zwiększyć 
konkurencyjność spółki oraz przyspieszyć jej rozwój poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii i 
rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych, umożliwiających podwyższenie wydajności, jakości i zakresu 
świadczonych usług diagnostycznych. 
 
• Wprowadzenie nowych testów diagnostycznych do oferty. W 2011 roku spółka planuje 
wprowadzenie co najmniej 6 nowych testów w tym: własne testy do diagnostyki predyspozycji genetycznych 
nowotworów jelita grubego i prostaty (w technologii mikromacierzy DNA), testy panelowe do identyfikacji 
patogenów wywołujących infekcje dróg moczowych i moczowo-płciowych, nowy test panelowy do 
diagnostyki posocznicy oparty o technologię Real-Time PCR. 
 
• Wzrost poziomu eksportu i umiędzynarodowienie spółki. Centrum Badań DNA przygotowało w 2010 
roku Plan Rozwoju Eksportu (PRE) Spółki, w ramach przyznanej dotacji z działania 6.1. „Paszport do 
eksportu” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Wdrożenie przygotowanego PRE będzie 
głównym celem prowadzonych działań eksportowych spółki w latach 2011 – 2013. Podstawowe zadania 
planowane do wykonania w ramach wdrażania PRE będą polegać przede wszystkim na: wyszukiwaniu 
partnerów biznesowych w krajach docelowych (Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia), uzyskaniu niezbędnych 
dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na rynki docelowe, opracowaniu koncepcji 
wizerunku Spółki oraz działaniach promocyjnych. Całkowity budżet wdrażania PRE w latach 2011 – 2013 
oszacowano na 398 tys. zł, z czego 50% (tj. 199 tys. zł) spółka planuje pozyskać w ramach dofinansowania 
z działania 6.1. POIG „Paszport do eksportu” (złożono wniosek o dofinansowanie projektu do PARP). 
 
b) Genetyczna diagnostyka weterynaryjna. 
 
W roku 2011 Emitent zamierza utworzyć Laboratorium Genetyki Weterynaryjnej przy Centrum Badań DNA, 
którego usługi skierowane będą w pierwszej kolejności do hodowców zwierząt gospodarskich i domowych. 
Spółka ubiega się obecnie o dofinansowanie projektu badawczo-wdrożeniowego pt. „Opracowanie i 
wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt” w 
ramach działania 1.4 POIG (Wsparcie projektów celowych). Projekt ten jest ściśle związany z planowanym 
uruchomieniem wspomnianego laboratorium, a jego celem jest zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek 
nowych testów diagnostycznych z zakresu identyfikacji pokrewieństwa, wykrywania mutacji genów 
warunkujących choroby genetyczne oraz identyfikacji polimorfizmu genów warunkujących zmienność 
umaszczenia u wybranych zwierząt hodowlanych. Projekt jak i tworzenie nowego laboratorium będą 
realizowane we współpracy z Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. W perspektywie kilku lat planowane jest wyodrębnienie Laboratorium Genetyki 
Weterynaryjnej jako osobnej spółki prawa handlowego Grupy INNO-GENE S.A. Zamiarem Emitenta jest 
posiadanie kapitałowej kontroli nad tą spółką. 
 
c) Badania żywności  
 
W perspektywie dwóch lat planowane jest uruchomienie Laboratorium Badań Żywności, jako kolejnego 
laboratorium Centrum Badań DNA, a w dalszej perspektywie jako kolejnej spółki prawa handlowego w 
ramach grupy Inno-Gene S.A. Celem Emitenta jest posiadanie kapitałowej kontroli nad nową spółką. 
Laboratorium oferować będzie usługi diagnostyczne dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego: m.in. w 
kierunku identyfikacji zakażeń mikrobiologicznych produktów (piwo, przetwory mleczne, soki, pasze), 
genotypowania mikroorganizmów, identyfikacji organizmów genetycznie modyfikowanych (pasze, żywność). 
 
d) Produkcja i dystrybucja materiałów, odczynników i sprzętu laboratoryjnego do 
prowadzenia badań z zakresu biologii molekularnej. 
 
Dnia 22 grudnia 2010 roku została utworzona kolejna spółka w ramach grupy Inno-Gene S.A. pod nazwą 
NewLab Systems Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja i dystrybucja 
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produktów brand`owych, w tym głównie zestawów i odczynników do diagnostyki oraz materiałów i urządzeń 
laboratoryjnych do prowadzenia badań z zakresu genetyki molekularnej. Tym samym spółka ta będzie 
odpowiedzialna za ostateczną komercjalizację wyników prac naukowych i badawczo – rozwojowych 
prowadzonych w Centrum Badań DNA, a w przyszłości również innych spółek Grupy Inno-Gene S.A. 
Dodatkowo spółka zajmie się  również importem i dystrybucją produktów oferowanych przez 
dotychczasowych partnerów międzynarodowych Centrum Badań DNA Sp. z o.o, w tym między innymi takich 
firm, jak SEEGENE, Professional Biotech czy Copan Flock Technologies. Emitent aktualnie posiada w NewLab 
Systems Sp. z o.o. 100% udziałów. Zamiarem Emitenta jest zachowanie kapitałowej kontroli nad tą spółką 
również w przyszłości. 
 
 
2. Prowadzenie własnych projektów naukowych, badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych 
służących komercjalizacji oraz transferowi nauki i technologii. 
 
Prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacja wyników badań naukowych jest z 
założenia jednym z kluczowych działań spółek grupy INNO-GENE S.A., umożliwiających znaczący wkład w 
szybki rozwój rynku biotechnologii w Polsce, a także zwiększenie konkurencyjności spółek wchodzących w 
skład grupy na arenie międzynarodowej. Obecnie działania te są prowadzone przez Centrum Badan DNA, w 
sektorze usług medycznych, lecz w przyszłości tego rodzaju prace będą prowadzone również w innych 
sektorach biotechnologii w ramach kolejnych spółek grupy INNO-GENE S.A. 
 
W perspektywie najbliższych 5 lat planowane jest utworzenie instytutu naukowego spółki INNO-GENE S.A., 
w ramach którego prowadzone będą wszelkie prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i naukowe służące 
komercjalizacji. 
 
2.1. Projekty realizowane przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
 
W chwili obecnej Centrum Badań DNA sp. z o.o. realizuje dwa projekty badawczo-rozwojowe 
współfinansowane w ramach działania 1.4-4.1 POIG. Łączny budżet tych projektów wynosi 1,82 mln zł, z 
dofinansowaniem w wysokości 1,06 mln zł. 
 
Celem pierwszego z realizowanych projektów jest opracowanie i wdrożenie (wprowadzenie do oferty spółki) 
kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych w kierunku 2 nowotworów, tj.: raka jelita 
grubego i raka prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. Obecnie istniejące na świecie testy 
diagnostyczne służące wykrywaniu mutacji predysponujących do obu rodzajów nowotworów są bardzo 
drogie, praco- i czasochłonne, a co najważniejsze pozwalają na wykrycie jedynie około 30% znanych mutacji 
predysponujących. Opracowywane w ramach projektu macierze do diagnostyki obu nowotworów będą 
pozwalały na zidentyfikowanie większości znanych obecnie mutacji predysponujących w krótkim czasie i za 
relatywnie niewielką cenę. Dzięki temu opracowywane testy mają szansę stać się powszechnie stosowanym 
narzędziem w profilaktyce nowotworowej, pozwalającym na wczesne wykrycie choroby, a tym samym 
zmniejszenie śmiertelności osób dotkniętych chorobą. 
 
Drugi z realizowanych projektów dotyczy opracowania i wdrożenia kompleksowego testu diagnostycznego do 
identyfikacji infekcji wywoływanych przez patogeny przenoszone przez kleszcze na człowieka, opartego na 
nowoczesnej technologii Real-Time PCR. Obecnie stosowane testy w diagnostyce chorób odkleszczowych 
dotyczą jedynie pojedynczych, najczęstszych drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak Borrelia 
burgdorferi (wywołująca boreliozę). Zmusza to osoby pogryzione przez kleszcze do licznych i kosztownych 
badań, które nie dają pełnej informacji diagnostycznej, ponieważ na niektóre z groźnych patogenów brak 
jest obecnie dostępnych testów. Opracowywany kompleksowy test diagnostyczny ma więc ogromną szansę 
rozwiązać ten problem i umożliwić wykrycie potencjalnych infekcji wywołanych przez kleszcze za pomocą 
pojedynczego badania, stając się tym samym bardzo wygodnym i skutecznym narzędziem w diagnostyce 
tych chorób w kraju i na świecie. 
 
Obecnie w Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badan DNA realizowanych jest kilka projektów 
badawczych, prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi: 
 
a)  z Pracownią Mikrobiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu: 
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• Projekt 1: Porównanie metod „standardowych” i metod molekularnych patogenów odpowiedzialnych 
za infekcje dróg moczowo płciowych od chorych ze stwierdzonym nowotworem złośliwym narządu 
rodnego; 

• Projekt 2: Porównanie metod „standardowych” i metod molekularnych drobnoustrojów 
odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego od chorych ze zmianami nowotworowymi u 
których występuje bakteriuria znamienna; 

 
b) z Kliniką Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzone są badania związane z próbą 
określenia wpływu zakażeń boreliozą i innymi drobnoustrojami przenoszonymi przez kleszcze na 
powstawanie powikłań kardiologicznych;  
 
c) z Zakładem i Kliniką Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wielkopolskim Centrum 
Onkologii  – projekt z działania 1.4-4.1 POIG  (opracowanie i wdrożenie  kompleksowych testów do 
diagnostyki predyspozycji genetycznych w kierunku 2 nowotworów, tj.: raka jelita grubego i raka prostaty); 
 
d) z Katedrą Biochemii i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – projekt z działania 
1.4-4.1 POIG dotyczący opracowania panelu testów w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez 
kleszcze. 
 
2.2. Prawa ochronne przysługujące Centrum Badań DNA sp. z o.o.   
 
Centrum Badań DNA jest w chwili obecnej współwłaścicielem jednego patentu oraz autorem 2 wniosków 
patentowych: 
 
Patent nr P.382769 „Kaseta ekspresyjna, cząsteczka T-DNA, roślinny wektor ekspresyjny, transgeniczna 
komórka roślinna oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki”.  
 
Wynalazek powstał we współpracy z Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Poznaniu, 
Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, spółką Medana Pharma S.A. z Sieradza,  oraz 
Instytutem Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. Przedmiotem wynalazku jest roślina transgeniczna 
wytwarzająca białka antygenowe wirusa żółtaczki typu B. Roślina taka lub jej przetworzona forma, w postaci 
tabletek (zliofilizowany materiał roślinny) mogą być wykorzystane jako szczepionka przeciwko wirusowi HBV, 
podawana drogą doustną. Szczepionka taka jest dedykowana dla ludności krajów rozwijających się, w 
których nie występuje rozwinięta infrastruktura medyczna. Aktualnie dalsze etapy badania nad efektywnością 
immunologiczną szczepionki prowadzone są w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu na zwierzętach 
doświadczalnych. Ponadto współuprawnieni rozszerzyli ochronę patentową na kraje UE oraz USA. 
 
Zgłoszenie nr P.390717 pt. „Oligonukleotyd, jego zastosowanie oraz sposób i zestaw do wykrywania mutacji 
w sekwencji genu KRAS”. 
 
Zgłoszenie dotyczy opracowania i wdrożenia testu diagnostycznego identyfikującego mutacje w sekwencji 
genu KRAS. Mutacje te w dużym odsetku przypadków występują w nowotworach jelita grubego, płuc, 
żołądka, trzustki. Obecność tych mutacji warunkuje skuteczność stosowanej chemioterapii. W przypadku 
występowania tych zmian u chorych z nowotworem należy zastosować odmienną terapię, która jednakże 
znacząco zwiększa szanse wyleczenia. Testowi poddani powinni być wszyscy zapadający na powyższe 
nowotwory  (około 80 tys. osób rocznie), gdyż obecność identyfikowanych mutacji wpływa na rodzaj 
zastosowanej chemioterapii oraz jej skuteczność. 
 
Zgłoszenie nr P.389238 pt,” Oligonukletotyd, jego zastosowanie oraz sposób i zestaw do wykrywania 
obecności DNA Borrelia burgdorferii”. 
 
Zgłoszenie dotyczy testu diagnostycznego w kierunku identyfikacji bakterii odpowiedzialnej za boreliozę. Test 
wykonywany jest w oparciu o metodę Real-Time PCR, charakteryzuje się wysoką czułością i szybkim czasem 
wykonania badania. Opracowany został w 2006 roku a jego komercyjny sukces zapoczątkował dynamiczny 
rozwój spółki. Wynalazek nagrodzony został nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego „I-
Wielkopolska 2007”. 
 
W trakcie przygotowywania znajdują się kolejne zgłoszenia patentowe dotyczące: 
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• Testu genetycznego identyfikującego mutacje odpowiedzialne za predyspozycje do nowotworu jelita 
grubego. Test wykonywany będzie w technologii mikromacierzy DNA, a powstał dzięki 
dofinansowaniu z działania 1.4-4.1 POIG. 

 
• Testu genetycznego identyfikującego mutacje odpowiedzialne za predyspozycje do nowotworu 

prostaty. Test wykonywany będzie w technologii mikromacierzy DNA, a powstał dzięki 
dofinansowaniu z działania 1.4-4.1 POIG. 

 
• Test diagnostyczny w kierunku identyfikacji obecności DNA patogenów: Bartonella henselae,  

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia penumoniae oraz innych patogenów. 
Wszystkie testy wykonywane są w technologii  Real-Time PCR. Złożenie zgłoszeń patentowych 
umożliwi produkcję zestawów diagnostycznych oraz ich sprzedaż innym laboratoriom diagnostycznym.  

 
3. Promocja i rozwój przedsiębiorczości wśród biotechnologów naukowców oraz wspieranie tworzenia 
biotechnologicznych firm typu start-up. 
 
Inno-Gene S. A. zamierza utworzyć Centrum Edukacji, którego celem będzie przede wszystkim prowadzenie 
szkoleń i wykładów tematycznych poświęconych możliwościom stosowania nowoczesnych technologii 
genetyki molekularnej i biotechnologii jako innowacyjnych metod diagnostycznych, a także promocji 
przedsiębiorczości wśród biotechnologów zajmujących się prowadzeniem własnych prac badawczych. 
Centrum Edukacji z założenia ma pełnić rolę swego rodzaju platformy służącej do promocji transferu wiedzy i 
nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery praktycznego ich wykorzystania i komercjalizacji. Oferta 
edukacyjna będzie zatem skierowana zarówno do biotechnologów, jak i do potencjalnych odbiorców (np.: 
lekarze, pracownicy służby zdrowia, przedsiębiorcy). 
 
Centrum Edukacji wyodrębnione zostanie jako oddzielna spółka ze struktury Centrum Badań DNA Sp. z o. o., 
która w wynajętych reprezentacyjnych pomieszczeniach prowadzi prace związane z adaptacją i 
wyposażeniem w nowoczesne urządzenia audiowizualne. Termin zakończenia prac ustalono na marzec 
2011 r. 
 
INNO-GENE S.A ubiega się obecnie o dofinansowanie projektu złożonego do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w 
ramach działania 8.2.1 PO KL. Jego celem jest wsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji 
wyników B+R (Badania i Rozwój) w formie spółek spin off/out poprzez pobudzenie aktywności 
wielkopolskich pracowników jednostek naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych. Cel projektu 
osiągnięty zostanie poprzez organizację 6 cykli staży i szkoleń praktycznych w Centrum Badań DNA dla 36 
naukowców. W trakcie szkoleń posiądą oni wiedzę z zakresu strategii komercjalizacji prac B+R, ochrony 
własności intelektualnej, oceny wartości ekonomicznej wynalazku, oraz finansowania innowacyjnych 
projektów. Staże praktyczne mają na celu zapoznanie z technikami i technologiami stosowanymi w Centrum 
Badań DNA. Efektem stażów ma być opracowanie planów komercjalizacji własnych prac B+R przez 
wszystkich uczestników szkolenia, ich analiza oraz ewentualne wsparcie finansowe najlepszego z nich i 
ewentualne doprowadzenie do założenia spółki celowej.  Dzięki stażom i szkoleniom spółka będzie 
rozpowszechniała i promowała swoją działalność wśród przedstawicieli nauki, nawiąże kontakty i współpracę 
z naukowcami, a być może doprowadzi do utworzenia spółki typu spin off/out w oparciu o know-how 
uczestnika szkolenia. Wartość wnioskowanego w ramach działania 8.2.1 POKL dofinansowania wynosi 520 
tys. zł (dofinansowanie 100%).  
 
4. Budowanie pozytywnego wizerunku oraz pozycjonowanie Grupy jako innowacyjnych firm 
biotechnologicznych, wprowadzających nowe usługi i produkty najwyższej jakości. 
 
Podejmowane działania wizerunkowe będą dotyczyć zarówno PR kapitałowego (działania skierowane na 
rynek kapitałowy), jak i elementów PR korporacyjnego (wybrane działania skierowane na rynek 
konsumpcyjny). Celem wszelkich prowadzonych działań wizerunkowych, oprócz kreowania pozytywnego 
wizerunku Grupy na rynku kapitałowym i konsumpcyjnym, będzie również budowanie autorytetu INNO-GENE 
S.A. i poszczególnych spółek Grupy, jako wiodących i opiniotwórczych instytucji w szeroko pojętej branży 
biotechnologii. Działania wizerunkowe prowadzone w ramach Grupy INNO-GENE S.A. skupiać się będą 
przede wszystkim na prowadzeniu i utrzymaniu właściwych relacji mediowych, a także stworzeniu i 
utrzymaniu nowoczesnego serwisu www, spójnego dla wszystkich spółek Grupy. Podejmowane działania z 
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zakresu relacji mediowych skupią się w najbliższym czasie na utworzeniu i prowadzeniu biura prasowego 
spółki, które będzie odpowiedzialne za opracowywanie i przekazywanie mediom wszelkich materiałów, 
komunikatów i informacji prasowych oraz prowadzenie bieżącego monitoringu mediów w zakresie 
tematycznym związanym z działalnością Grupy. Biuro to będzie również odpowiedzialne za identyfikację 
kluczowych przedstawicieli mediów, w tym nawiązanie i utrzymanie współpracy z nimi. 
 

5.15. Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe czy likwidacyjne. 
Wobec Emitenta nie wszczęto żadnych postępowań ugodowych, arbitrażowych czy egzekucyjnych. 
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczą się i nie toczyły żadne postępowania przed organami rządowymi 
ani też postępowania sądowe czy arbitrażowe, które mogły mieć, miały lub mogą mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową Emitenta. 
 
Według wiedzy Emitenta niezwykle mało prawdopodobne jest, aby wobec Emitenta zostały wszczęte 
jakiekolwiek postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.     

5.16. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w 
szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Emitent nie zaciągał zobowiązań, które miałyby istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji zobowiązań 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu. 

5.17. Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale 
czasowym i rodzajowym 

Emitent nie posiada żadnych zobowiązań pozabilansowych.  

5.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ 
na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym 

5.18.1. Zdarzenia dotyczące Emitenta 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii B 
W okresie objętym sprawozdaniami zamieszczonymi w pkt. 6 niniejszego Dokumentu Walne Zgromadzenie 
Emitenta podjęło w dniu 29 czerwca 2010 roku decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 
100.000 zł o kwotę 240.000 zł, tj. do kwoty 340.000 zł, poprzez emisję 2.400.000 akcji zwykłych imiennych 
serii B, o wartości 0,10 zł każda akcja. Akcje zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta – 
Panów: Michała Kaszubę oraz Jacka Wojciechowicza – po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i 
pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 68 udziałów w spółce Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 sierpnia 2010 r. 

5.18.2.  Zdarzenia dotyczące Centrum Badań DNA sp. z o.o. 

Finansowanie działalności Centrum Badań DNA sp. z o.o. przy wykorzystaniu dotacji z funduszy 
europejskich 
W latach 2009-2010 Centrum Badań DNA sp. z o.o. zawarła łącznie pięć umów o dofinansowanie w ramach 
działań objętych finansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których celem było 
przede wszystkim dofinansowanie nabycia środków trwałych w ramach rozwoju technologii badań DNA 
w oparciu o technikę mikromacierzy. Umowy o dofinansowanie zakładają udzielenie dotacji na łączną kwotę 
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ok. 3,5 mln zł. Dotacje te stanowią główne źródło finansowania prowadzonych przez Centrum Badań DNA 
sp. z o.o. inwestycji.  
 
Działalność dystrybucyjna Centrum Badań DNA sp. z o.o. na rzecz spółki SEEGENE Inc. 
z siedzibą w Seulu 
W lipcu 2009 roku spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. – zawarła ze spółką prawa 
południowo-koreańskiego umowę dystrybucyjną, na podstawie której Centrum Badań DNA sp. z o.o. nabyła 
uprawnienie do wyłącznej dystrybucji na terenie Polski wybranych, określonych w załączniku do umowy 
produktów Seegene Inc. Umowa dotyczy w szczególności dystrybucji zestawów diagnostycznych 
do wykrywania infekcji wirusowych oraz zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Działalność Centrum Badań 
DNA sp. z o.o. w zakresie dystrybucji i nabywania na własne potrzeby produktów spółki SEEGENE generuje 
istotną część obrotów spółki z dostawcami. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 roku obroty 
ze spółką SEEGENE Inc. wyniosły ponad 276 tys. zł, co stanowiło ok. 39 % wszystkich obrotów 
z dostawcami. Tym samym usługi dystrybucyjne na rzecz SEEGENE Inc. uznać należy za istotny element 
działalności Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
 
Wejście w życie ustawy o wyrobach medycznych 
Zdarzeniem istotnie wpływającym na działalność spółki zależnej – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. - było 
wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., nr 107, poz. 679). 
Ustawa ograniczyła możliwość wykorzystania do diagnostyki medycznej części komercyjnych zestawów 
diagnostycznych, które nie posiadają znaku IVD (ang. In Vitro Diagnostics), w związku z czym w momencie 
wejścia w życie ustawy, spółka wycofała z oferty część oferowanych usług. Wycofanie części testów z oferty 
spółki CB DNA Sp. z o.o. miało okresowy wpływ na obniżenie przychodów Spółki za 3 i 4 kwartał 2010 roku 
oraz będzie miało wpływ w I kwartale roku 2011. Nie będzie to jednak wpływ znaczący, ponieważ wycofane 
testy nie miały istotnego udziału w przychodach spółki CB DNA Sp. z o.o. 
 
Wpływ działań przedsiębiorstw konkurencyjnych i wycofanie części testów z oferty CB DNA Sp. z o.o. na 
wielkość przychodów ze sprzedaży spółki CB DNA Sp. z o. o. ilustruje poniższa tabela: 
 

Sprzedaż 
 

2009 
 

 
2010 

 
Wzrost/Spadek 

% 
 
I – III kwartał 
 

 
   1.614.716,98 

    
    1.376.110,83 

    
     -14,77% 

 
Rok 
 

 
   2.130.192,44 

 
    1.774.189,44* 

 
      -16,71% 

* dane nie audytowane 

Obecnie prowadzone są prace nad dodatkową walidacją laboratoryjną (tzn. potwierdzeniem poprawności 
działania) wycofanych testów diagnostycznych oraz uzupełnieniem dokumentacji wymaganej w procesie 
certyfikacji i rejestracji testów do diagnostyki in vitro zgodnie z wymogami w/w Ustawy. Dzięki tym 
działaniom w II kwartale 2011 roku, spółka CB DNA Sp. z o.o. przywróci do swojej oferty większość z 
wycofanych testów diagnostycznych lub wprowadzi ich odpowiedniki spełniające wymogi w/w Ustawy, 
zwiększając znacząco przychody ze sprzedaży. 
 
 
Pojawienie się konkurencyjnych metod diagnostycznych 
W 2009 roku pojawiły się na rynku nowe usługi diagnostyczne, dotyczące infekcji przenoszonych przez 
kleszcze, które - wykonywane metodami nie opartymi o badania genetyczne – świadczone były przez 
przedsiębiorstwa konkurencyjne. Skutkiem tego był spadek sprzedaży jednej z kategorii wykonywanych 
testów diagnostycznych, tj. badań infekcji przenoszonych przez kleszcze (testy odkleszczowe), co przełożyło 
się na zmniejszenie przychodów spółki zależnej CB DNA Sp. z o.o. w roku 2010 względem roku 2009. W 
odpowiedzi na zmiany w zapotrzebowaniu i wymaganiach rynku, spółka CB DNA Sp. z o.o. rozpoczęła 
działania polegające na opracowaniu nowych, kompleksowych testów diagnostycznych, służących do 
diagnostyki tego rodzaju infekcji. Prace te zostaną zakończone w 3 kwartale 2011 roku, co pozwoli na 
odbudowanie przychodów ze sprzedaży tej kategorii testów w 4 kwartale 2011 roku i w latach następnych. 
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5.19. Wskazanie wszystkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej 
i  finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji 
istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych 

5.19.1. Zmiany dotyczące bezpośrednio Emitenta 

Emisja Akcji Serii C i Akcji Serii D 
W dniu 7 października 2010 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego z kwoty 340.000 zł, o kwotę 85.000 zł, tj. do kwoty 425.000 zł, poprzez emisję 850.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 0,10 zł każda akcja. Wszystkie Akcje Serii C zostały objęte w dniu 
11 października 2010 roku przez spółkę ABACAB NT S.A. z siedzibą w Poznaniu za jednostkową cenę 
emisyjną wynoszącą 0,62 zł i pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 527.000 zł.  
Jednocześnie z podjęciem uchwały o emisji Akcji Serii C, Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o 
podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z kwoty 425.000 zł o kwotę nie 
mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 47.200 zł, tj. do kwoty nie mniejszej niż 425.000,10 zł i nie większej niż 
472.200,00 zł, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D.  Wszystkie Akcje Serii D w łącznej 
liczbie 472.000 zostały objęte w dniu 30 listopada 2010 roku przez dziewięciu inwestorów za  jednostkową 
cenę emisyjną wynoszącą 1,06 zł i pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej wysokości  500.320 zł.  
Podwyższenie kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii C i Serii D zostało zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców KRS w dniu 31.12.2010 r. 
 
Przyznanie osobistych uprawnień akcjonariuszom. 
W dniu 25 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o zmianie Statutu 
Spółki oraz uchwałę w przedmiocie przyznania akcjonariuszom osobistych uprawnień. Na mocy uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4/25/11/2010 i na podstawie art. 354 Kodeksu Spółek 
Handlowych Walne Zgromadzenie przyznało akcjonariuszowi Michałowi Kaszuba oraz akcjonariuszowi 
Jackowi Wojciechowiczowi uprawnienie - dla każdego z nich- do powoływania jednego członka Zarządu 
Spółki oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo Walne Zgromadzenie postanowiło, iż Pan 
Michał Kaszuba uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu a Pan Jacek 
Wojciechowicz uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powoływani będą zgodnie z postanowieniami Statutu. 
Powyższe osobiste uprawnienia wygasają najpóźniej z dniem, w którym danemu akcjonariuszowi przestaną 
przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W celu 
realizacji powyższej uchwały Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5/25/11/2010 zmieniło Statut Spółki w sposób 
odpowiadający treści uchwały o uprawnieniach osobistych.  
Powyżej wskazane zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 
31.12.2010 r. 
 

5.19.2. Zmiany dotyczące Centrum Badań DNA sp. z o.o. 

Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Centrum Badań DNA sp. z o.o.  
W dniu 11 października 2010 roku Emitent zawarł ze spółką Centrum Badań DNA sp. z o.o. umowę pożyczki, 
na podstawie której udzielił Centrum Badań DNA sp. z o.o. pożyczki w kwocie 400.000 zł. Umowa przewiduje 
termin zwrotu kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami do dnia 10 października 2011 roku. Oprocentowanie 
kwoty głównej wynosi 10 % w skali roku.   
 
Zawarcie umowy ze spółką prawa estońskiego. 
W dniu 29 października 2010 roku spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. – zawarła ze 
spółką prawa estońskiego (dalej: Kontrahent) umowę o współpracy, w której Kontrahent zobowiązał się do 
opracowania, wytworzenia i dostarczenia spółce zależnej dwóch prototypów mikromacierzy 
oligonukleotydowych, które są niezbędne dla realizacji i wdrożenia głównej inwestycji badawczo-rozwojowej 
Centrum Badań DNA sp. z o.o. polegającej na stworzeniu nowej technologii diagnozowania predyspozycji 
genetycznych w oparciu o mikromacierz DNA. W umowie przyjęto założenie, że wynagrodzenie 
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przysługujące kontrahentowi z tytułu wykonania prototypów kształtować się będzie w granicach 28 tys. do 
30,8 tys. euro. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Badań DNA sp.z o.o. 
W dniu 26 listopada 2010 r. Zgromadzenie Wspólników Centrum Badań DNA sp. z o.o uchwaliło 
podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 99.000 zł, do kwoty 150.000 zł, poprzez utworzenie 132 
nowych udziałów o wartości nominalnej 750 zł każdy udział. Wszystkie nowoutworzone udziały w 
podwyższonym kapitale zakładowym w całości objął Emitent, tym samym zwiększając liczbę posiadanych  
udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum Badań DNA sp. z o.o. do 200 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 150.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców KRS w dniu 14 grudnia 2010 r. 

5.19.3. Zawiązanie spółki NewLab Systems sp. z o.o.. 

W dniu 22 grudnia 2010 roku została utworzona przez Emitenta kolejna spółka w ramach grupy Inno-Gene 
S.A. pod nazwą NewLab Systems Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja i 
dystrybucja zestawów i odczynników do diagnostyki oraz materiałów i urządzeń laboratoryjnych do 
prowadzenia badań z zakresu genetyki molekularnej. Kapitał zakładowy NewLab Systems Sp. z o.o. wynosi 
50 tys. zł, a Emitent posiada 100% udziałów. Spółka ta nie została dotychczas zarejestrowana w rejestrze 
KRS. 

5.20. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze 

5.20.1. Zarząd 

Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 8a Statutu Spółki, który przyznaje 
akcjonariuszowi Panu Michałowi Kaszuba oraz akcjonariuszowi Panu Jackowi Wojciechowiczowi uprawnienie 
do powoływania każdorazowo jednego członka Zarządu. W przypadku, gdy którykolwiek ze wskazanych 
akcjonariuszy nie skorzysta ze swego uprawnienia, wówczas odpowiednio pozostały skład Zarządu 
powoływany jest zgodnie z postanowieniami Statutu. Dodatkowo akcjonariusz Pan Michał Kaszuba 
uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu. Uprawnienia te przysługują 
każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy, dopóki posiada on akcje reprezentujące 15% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
  
W skład Zarządu Spółki wchodzą:  

• Michał Kaszuba – Prezes Zarządu 

• Jacek Wojciechowicz – Wiceprezes Zarządu 

• Andrzej Dulnik – Członek Zarządu 

Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną, trwa trzy lata i upływa dnia 23 kwietnia 2013 roku.  
 
 
Doświadczenie zawodowe członków Zarządu: 
 
Michał Kaszuba - absolwent kierunku Biotechnologia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko - 
Mazurskiego w Olsztynie, aktualnie doktorant Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
w Jastrzębcu k. Warszawy. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Inno-Gene S.A. oraz współzałożyciel i 
Wiceprezes Zarządu Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Do jego obowiązków należy: organizacja i nadzór nad 
siecią dystrybucji, nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, projektowanie i 
weryfikacja zakresu oferty usług badań genetycznych, a także nadzór nad działem handlu i marketingu. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej oraz dydaktycznej z zakresu inżynierii genetycznej i 
genetyki molekularnej. Prowadził badania w zakresie transformacji genetycznej roślin oraz ekologii 
molekularnej. 
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Jacek Wojciechowicz - absolwent kierunku Biotechnologia Wydziału Biologii oraz kierunku Informatyka na 
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Pełni funkcję Prezesa Zarządu Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Dyrektora Działu Badawczo-Rozwojowego 
oraz Kierownika NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej w Poznaniu. Od kwietnia 2010 roku pełni funkcję 
Wiceprezesa Zarządu INNO-GENE S.A. 
Swą edukację uzupełnił o liczne specjalistyczne kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe na kierunkach: 
„Ekonomika i zarządzanie samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej” Instytutu Europejskiego w Warszawie 
oraz na kierunku Master of Science in Science and Technology Commercialization Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz Instytutu IC2 University of Texas USA. 
Współautor publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych obejmujących zestawy diagnostyczne do 
wykrywania patogenów i identyfikacji chorób warunkowanych genetycznie. 
Zdobywca nagród: Mikroprzedsiębiorca Roku 2010, Poznański Lider Przedsiębiorczości 2009 oraz dwukrotnie 
nominowany do finału konkursu Ernst&Young Przedsiębiorca Roku 2009 i 2010. 

Andrzej Dulnik - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1979) na kierunku: Planowanie i 
finansowanie gospodarki narodowej, specjalność: Bankowość i finanse. Pełni funkcję Członka Zarządu w 
INNO-GENE S.A. w Poznaniu i Prokurenta w Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w Poznaniu. Był nauczycielem 
akademickim, posiada 19 lat doświadczeń w organizowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw jako właściciel i 
menadżer (kierowanie dużymi zespołami) oraz kilkanaście lat doświadczeń w działalności na rynkach 
finansowych i kapitałowych (m.in. Prezes Zarządu Domu Maklerskiego „POLINWEST” S.A. w Poznaniu, 
Dyrektor oddziałów banków: HYPO-BANK POLSKA S.A. w Poznaniu, BGŻ S.A. w Lesznie, BOŚ S.A. w 
Poznaniu). Odbył praktyki zawodowe w Polsce i zagranicą oraz ukończył liczne kursy i szkolenia 
specjalistyczne.  W latach 2006 – 2009 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej INWEST CONSULTING S.A. 
(aktualnie: INVESTconGROUP S.A.) w Poznaniu. Obecnie członek Rad Nadzorczych m. in.: BLUMERANG PRE 
IPO S.A., BLU ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o. w Poznaniu, LMB S.A. w Poznaniu, T2 INVESTMENT S.A. w 
Poznaniu.  

 

5.20.2. Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 8a Statutu Spółki, który przyznaje akcjonariuszowi Panu 
Michałowi Kaszuba oraz akcjonariuszowi Panu Jackowi Wojciechowiczowi, uprawnienie do powoływania 
każdorazowo dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy którykolwiek ze wskazanych 
akcjonariuszy nie skorzysta ze swego uprawnienia, wówczas odpowiednio pozostały skład Rady Nadzorczej 
powoływany jest zgodnie z postanowieniami Statutu. Dodatkowo akcjonariusz Pan Jacek Wojciechowicz 
uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawnienia te 
przysługują każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy, dopóki posiada on akcje reprezentujące 15% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

• Bogdan Marciniec 

• Krzysztof Wojciech Nowak 

• Andrzej Mackiewicz 

• Maciej Pawliński 

• Paweł Sakowski 

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną, trwa trzy lata i upływa z dniem 23 kwietnia 2013 
roku. 
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5.21. Struktura akcjonariatu Emitenta 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, struktura akcjonariatu Emitenta przestawia się 
następująco: 

 
Akcjonariusz 
 

Liczba akcji 
 

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Michał Kaszuba 1 700 000 36% 36% 

Jacek Wojciechowicz 
 

1 759 000 
 

37,25% 37,25% 

ABACAB NT S.A z siedzibą  
w Poznaniu 850 000 18% 18% 

Pozostali akcjonariusze 413 000 8,75% 8,75% 

 
 

6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

W ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO, Emitent zobowiązuje 
się do publikacji w raportach kwartalnych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej 
Emitenta. 

6.1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 23.04.2010 roku 
do 30.09.2010 roku. 
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6.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za okres od 23.04.2010r. do 
30.09.2010 roku.  
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6.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego 
sprawozdania finansowego. 
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6.4. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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6.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 23.04.2010 
roku do 30.09.2010 roku. 
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6.6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 
od 23.04.2010 roku do 30.09.2010 roku. 
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6.7. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 
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6.8. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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6.9. Sprawozdanie pro-forma 

Poniżej zamieszczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro-forma zostało sporządzone 
przy hipotetycznym założeniu, że Grupa Kapitałowa Emitenta działa w obecnym kształcie od dnia 
01.01.2010r. Sprawozdanie finansowe pro-forma zostało zamieszczone przez Emitenta w celu dostarczenia 
inwestorom dodatkowych informacji, obrazujących sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta 
przy powyższym założeniu. 

6.9.1. Skonsolidowany bilans proforma – aktywa. 

SKONSOLIDOWANY BILANS  
   INNO-GENE S.A., UL. RUBIEŻ 46  

   61-612 POZNAŃ; NIP 972-121-54-39  
          
AKTYWA   30.09.2010 

        PLN 

      

A. 
AKTYWA 
TRWAŁE   843 788,99 

     

 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 

     

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 

  2. Wartość firmy 0,00 

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 

     

 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  0,00 

  1.  Wartość firmy - jednostki zależne  0,00 

  2.  Wartość firmy - jednostki współzależne  0,00 

     

 III. Rzeczowe aktywa trwałe 765 255,76 

     

  1. Środki trwałe 765 255,76 

  a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 0,00 

  b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 

  c. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 

  d. środki transportu 0,00 

  e. inne środki trwałe 765 255,76 

  2. Środki trwałe w budowie 0,00 

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 

 IV. Należności długoterminowe 22 072,00 

     

  1. od jednostek powiązanych 0,00 

  2. od pozostałych jednostek 22 072,00 

 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 

     

  1. Nieruchomości  0,00 

  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 

  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

  a. w jednostkach powiązanych 0,00 

  - udziały i akcje 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 
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  - udzielone pożyczki 0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

  b. w pozostałych jednostkach 0,00 

  - udziały i akcje 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 

   - inne wartości niematerialne i prawne 0,00 

  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 

 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 56 461,23 

     

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 074,01 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 387,22 

     

B. AKTYWA OBROTOWE 854 592,76 

      

 I. Zapasy  365 365,88 

     

  1. Materiały 365 365,88 

  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 

  3. Produkty gotowe 0,00 

  4. Towary 0,00 

  5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 

 II. Należności krótkoterminowe 185 783,59 

     

  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 

  a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 

  b. inne 0,00 

  2. Należności od pozostałych jednostek 185 783,59 

  a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 170 364,35 

  - do 12 miesięcy 170 364,35 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 

  

b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 685,88 

  c. inne 11 733,36 

  d. dochodzone na drodze sądowej 0,00 

 III. Inwestycje krótkoterminowe 47 319,49 

     

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 47 319,49 

  a. w jednostkach powiązanych 0,00 

  - udziały i akcje 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 

  b. w pozostałych jednostkach 0,00 

  - udziały i akcje 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 

  c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47 319,49 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 46 849,79 



 157 

  - inne środki pieniężne 469,70 

  - inne aktywa pieniężne 0,00 

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 256 123,80 

     
          
  Aktywa razem   1 698 381,75 

          

 

6.9.2. Skonsolidowany bilans proforma – pasywa. 

 

SKONSOLIDOWANY BILANS  
   INNO-GENE S.A.  

          
P A S Y W A 

 
30.09.10 

        PLN 

     

A. 
KAPITAŁ 
WŁASNY  318 716,69 

    
  

 
I. Kapitał podstawowy 

340 000,00 

 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 

0,00 

 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 

0,00 

 IV. 
Kapitał zapasowy 

0,00 

 V. 
Kapitał z aktualizacji wyceny 

0,00 

 VI. 
Pozostałe kapitały rezerwowe 

0,00 

 VII. 
Zysk ( strata) z lat ubiegłych 

0,00 

 VIII. 
Zysk ( strata) netto 

-21 283,31 

 
IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wartość ujemna) 

0,00 

 
   

 
 

B.  
KAPITALY MNIEJSZO ŚCI  

 
  

 
 

C.  
UJEMNA WARTO ŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 146,43 

 
  

 
 

 
 I.  

Ujemna wartość firmy - jednostki zależne  146,43 

 
 II.  

Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 

 
  

 
 

D. 
ZOBOWI ĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA 

1 379 518,63 

  
    

 
I. Rezerwy na zobowiązania 

168 926,12 

 
  

  

 
 1. 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100 280,73 

 
 2. 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 48 645,39 

  - długoterminowe 0,00 
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 - krótkoterminowe 48 645,39 

  
3. Pozostałe rezerwy 20 000,00 

  
- 

długoterminowe 0,00 

  
- 

krótkoterminowe 20 000,00 

 II. Zobowi ązania długoterminowe 
226 724,77 

    
 

 
 

1. 
Wobec jednostek powiązanych 0,00 

  
2. 

Wobec pozostałych jednostek 226 724,77 

  
a. 

kredyty i pożyczki 37 100,00 

  
b. 

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

 
 c. 

inne zobowiązania finansowe 189 624,77 

 
 d. 

inne  0,00 

 III. Zobowi ązania krótkoterminowe 816 890,74 

  
 

  

  
1. 

Wobec jednostek powiązanych 83,98 

  
a. 

z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0,00 

  
- 

do 12 miesięcy 0,00 

  
- 

powyżej 12 miesięcy 0,00 

  
b. 

inne 83,98 

  
2. 

Wobec pozostałych jednostek 816 806,76 

 
 

a. kredyty i pożyczki 248 723,20 
   

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 
  c. 

inne zobowiązania finansowe 203 471,71 

 
 d. 

z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 316 838,74 

  
- 

do 12 miesięcy 316 838,74 

  
- 

powyżej 12 miesięcy 0,00 

  
e. 

zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 

  
f. 

zobowiązania wekslowe 0,00 

  
g. 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 40 602,64 

  
h. 

z tytułu wynagrodzeń 6 235,26 

  
i. 

inne 935,21 

  
3. 

Fundusze specjalne 0,00 

 
IV. 

Rozliczenia międzyokresowe 166 977,00 

 
  

 
 

  
1. 

Ujemna wartość firmy 0,00 

  
2. 

Inne rozliczenia międzyokresowe 166 977,00 

  a. długoterminowe 0,00 

  b. krótkoterminowe 166 977,00 

    
 

    
 

        
  

  
SUMA 

    1 698 381,75 
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6.9.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat proforma. 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZ ĄDZONY ZA OKRES  

   INNO-GENE S.A. 

        
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2010-30.09.2010 
      PLN 

    

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 376 110,83 
 - od jednostek powiązanych 0,00 

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 365 423,35 

 II. Zmiana stanu produktów -3 844,52 

 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 

 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 532,00 

     
B. Koszty działalności operacyjnej 1 489 448,11 
 I. Amortyzacja 117 215,93 

 II. Zużycie materiałów i energii 373 970,11 

 III. Usługi obce 488 918,56 

 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 10 396,20 

 V. Wynagrodzenia 381 070,33 

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 83 284,59 

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28 468,75 

 VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 123,64 

     
C. Zysk/Strata ze sprzedaży -113 337,28 
     
D. Pozostałe przychody operacyjne 180 461,67 
 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 

 II. Dotacje 0,00 

 III. Inne przychody operacyjne 180 461,67 

     

E. Pozostałe koszty operacyjne 43 925,76 
 I. Strata ze zbycia niefinanoswych aktywów trwałych 0,00 

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 

 III. Inne koszty operacyjne 43 925,76 

    

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej 23 198,63 
     
G. Przychody finansowe 17 538,66 
 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 

 - od jednostek powiązanych 0,00 

 II. Odsetki, w tym: 9 007,46 

 - od jednostek powiązanych 0,00 

 III. Zysk ze bycia inwestycji 0,00 

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 

 V. Inne 8 531,20 

     
H. Koszty finansowe 52 378,88 
 I. Odsetki, w tym: 31 458,71 
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 - dla jednostek powiązanych 0,00 

 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 

 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 

 IV. Inne 20 920,17 

    
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych   
    
J. Zysk/Strata na działalności gospodarczej -11 641,59 
     
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 
 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 

 II. Straty nadzwyczajne 0,00 

    
L.  Odpis wartości firmy 0,00 
 I.  Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 

 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 

    
M.  Odpis ujemnej wartości firmy 29,28 
 I.  Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 29,28 

 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 

    

N.  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności   

    
    
O. Zysk (strata) brutto -11 612,31 
     
P. Podatek dochodowy 9 641,72 
     
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 
     

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 
    

        

S. Zysk (strata) netto -21 254,03 
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6.10. Sprawozdanie finansowe Centrum Badań DNA Sp. z o.o. za rok obrotowy 
zakończony 31.12.2009 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i 
raportem z badania. 
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6.11. Bilans Centrum Badań DNA Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 
31.12.2009 roku. 
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6.12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Badań DNA Sp. z o.o. za rok 
obrotowy 2009. 
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7. ZAŁĄCZNIKI  

7.1. Odpis KRS 
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7.2. Ujednolicony tekst Statutu Emitenta  

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

INNO – GENE S.A.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą INNO-GENE spółka akcyjna. 

2. Spółka może używać nazwy skróconej INNO-GENE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Założycielami Spółki są: 

a) Pan Jacek Wojciechowicz, 

b) Pan Michał Kaszuba. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 

 

§ 3 

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

2007 47.73.Z), 

b) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.74.Z),  

c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

(PKD 2007 72.19.Z), 

d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 2007 72.11.Z),  

e) pozostała działalność zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 

86.90.E),  

f) działalność szpitali (PKD 2007 86.10.Z),  
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g) praktyka lekarska ogólna ( PKD 2007 86.21.Z),  

h) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 2007 86.22.Z),  

i) działalność weterynaryjna ( PKD 2007 75.00.Z),  

j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 96.09.Z),  

k) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 2007 64.99.Z),  

l) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 2007 64.30.Z),  

m) działalność holdingów finansowych ( PKD 2007 64.20.Z),  

n) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 

2007 70.10.Z),  

o) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 2007 

70.22.Z),  

p) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 2007 66.19.Z),  

q) działalność związana z zarządzeniem funduszami (PKD 2007 66.30.Z),  

r) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 20.59.Z),  

s) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 2007 21.10.Z),  

t) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

2007 28.99.Z),  

u) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 2007 

32.50.Z),  

v) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 2007 33.12.Z),  

w) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 2007 

46.18.Z),  

x) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 2007 46.46.Z),  

y) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

2007 47.73.Z),  

z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 2007 47.91.Z),  

aa) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń ora dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 2007 77.39.Z),  

bb) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim (PKD 2007 77.40.Z).  

2. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.  

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych 

akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej 

sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób 

reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 

§ 5 
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Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY 

 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 472.200,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście 

złotych). 

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: 

a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 

1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 

do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach 

od 0000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

numerach od 000001 do 472000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 

4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiany akcji imiennych na akcje na 

okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. 

5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym. 

6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w 

drodze emisji nowych akcji. 

7. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości 

nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez 

wydzielenie. 

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych wymienionych w 

art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i na okaziciela  mogą być umorzone za 

zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę.  

9. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość, termin i sposób wypłaty 

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną 

umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego, określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 7 

Akcje są zbywalne. 

 

§ 8 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez 

biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości 
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nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w 

stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

§ 8a 

 

1. Pan Michał Kaszuba, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 

(jednego) członka Zarządu Spółki oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali 

członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, powoływani są zgodnie z 

postanowieniami Statutu.  

2. Pan Jacek Wojciechowicz, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 

(jednego) członka Zarządu Spółki oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali 

członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 1 powyżej, powoływani są zgodnie z 

postanowieniami Statutu.  

3. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazanych w ustępach 1 i 2, nie skorzysta z jednego 

albo obydwu ze swych uprawnień, wówczas odpowiednio pozostały skład Zarządu lub Rady Nadzorczej 

Spółki powoływany jest zgodnie z postanowieniami Statutu.  

4. Pan Michał Kaszuba jest uprawniony do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu. 

5. Pan Jacek Wojciechowicz jest uprawniony do wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. 

6. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi – Panu Michałowi Kaszuba wygasają 

najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące 

co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

7. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi – Panu Jackowi Wojciechowiczowi wygasają 

najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące 

co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

III. ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 9 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd, 

2)  Rada Nadzorcza, 

3) Walne Zgromadzenie. 

 

Zarząd 

§ 10 

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa 

Zarządu. 
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2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu 

powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów na skutek upływu wspólnej kadencji pozostałych członków Zarządu. 

3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, powołuje 

Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki 

powoływany jest przez Założycieli. 

4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak 

również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu lub cały zarząd. 

 

§ 11 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub 

niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do 

kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub 

niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci 

się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniami, poprzez głosowanie pisemne w trybie 

obiegowym lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Podejmowanie uchwał w tych trybach określa Regulaminu Zarządu. 

4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd może określać Regulamin Zarządu. 

Regulamin Zarządu, jak również wszelkie jego zmiany uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada 

Nadzorcza. Regulamin Zarządu, jak również zmiany do tego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą 

określoną w odpowiedniej uchwale Zarządu, jednak nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia 

Regulaminu lub zmian do tego Regulaminu przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 12 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu 

działających łącznie lub 1 (słownie: jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku 

powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa 

Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza 

§ 13 

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej.  

2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady 

uchwalany przez Walne Zgromadzenie.  
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4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia 

Rady Nadzorczej obywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku w siedzibie Spółki, chyba 

że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w 

posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być 

podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

a) ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata 

obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, 

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 

c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom 

Zarządu, 

d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 

e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, 

f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, 

g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 

wartość kapitału zakładowego, 

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym 

prawem rzeczowym,  

 

§ 15 

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej  

i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne 

Zgromadzenie. W przypadku braku regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu 

spółek handlowych oraz niniejszego statutu. 
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Walne Zgromadzenie 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na dzień przypadający nie później niż w ciągu 6 

(sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go na dzień przypadający w przepisanym wyżej terminie. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej 

lub na żądanie, o którym mowa w ustępie 5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy 

złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.  

6. Zarząd obowiązany jest w terminie 2 (dwóch) tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym 

mowa w ustępie 5, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) tygodni od 

dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub 

akcjonariuszy występujących z żądaniem, o którym mowa w ust. 5. Sąd wyznacza przewodniczącego 

tego Zgromadzenia.  

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co 

najmniej połowę ogółu głosów z wszystkich akcji w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie.  

8. W przypadku otrzymania przez Zarząd od akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów z wszystkich akcji w Spółce, 

informacji o zwołaniu przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia na podstawie ustępu 7, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest 

zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. To 

samo dotyczy przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.  

9. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może 

określać Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Walnego 

Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany 

Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie z chwilą określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia, 

jednak nie wcześniej niż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, na którym te zmiany uchwalono. 

 

§ 17 

1. Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
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1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, 

3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub 

jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

6) dokonywanie zmian Statutu Spółki, 

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia, 

8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 

10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu 

wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że 

przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut stanowią inaczej. 

2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią 

inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. 

3. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) 

głosów. 

4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch 

trzecich głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu. 

5. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocników. 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 

 

§ 19 

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących 

przepisów prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane 

przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie 
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osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału 

zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również 

przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień 

ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych 

odpisów lub strat. 

3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z 

tym że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału 

zakładowego Spółki może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

§ 20 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku. 

 

§ 21 

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów 

zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest 

zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia 

Spółki. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.  

2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 

3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić 

liczbę likwidatorów. 

 

§ 23 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
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7.3. Definicje i objaśnienia skrótów  

 

Akcje Serii A 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta 

Akcje Serii B 2.400.000 akcji imiennych zwykłych Emitenta 

Akcje Serii C 850.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta 

Akcje Serii D 472.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Emitenta 

ASO alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi 
art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie 

Autoryzowany Doradca Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi 
§ 18 Regulaminu ASO 

Centrum Badań DNA sp. z 
o.o., CB DNA sp. z o.o., CB 
DNA 

Centrum Badań DNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka 
zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Emitenta 

Dokument Informacyjny  
Niniejszy Dokument Informacyjny, będący jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Akcjach Serii 
A, C i D, sporządzony zgodnie z Regulacjami ASO 

Dz. U. Dziennik Ustaw 
Emitent, Spółka INNO - GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
Euro jednostka monetarna Unii Europejskiej 
Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Grupa; Grupa Kapitałowa, 
Grupa INNO – GENE S.A. 

Emitent wraz ze swoimi jednostkami zależnymi w rozumieniu Ustawy 
o rachunkowości  

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 
Kodeks spółek 
handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Regulamin ASO 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW, 
wraz ze wszystkimi załącznikami do tego Regulaminu, w brzmieniu 
przyjętym uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r., z 
uwzględnieniem wszystkich późniejszych zmian  

Rejestr przedsiębiorców 
KRS, rejestr KRS 

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz. U. 1997 Nr 121 poz. 769 ze zm.) 

Rynek NewConnect / 
NewConnect ASO organizowany przez GPW 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 33 poz. 289) 

POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, program pomocowy 

UE Unia Europejska 
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UOKIK Urząd Ochrony Konk 
urencji i Konsumentów 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 1384 ze zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o Ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439 ze 
zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 ze zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51 poz. 307 ze zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.) 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 
2004 Nr 142 poz. 1514 ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152 
poz. 1223 ze zm.)  

Złoty Złoty polski, jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 
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