
Informacje dla inwestorów

Pure Biologics to pierwsza w Polsce firma opracowująca oryginalne leki biologiczne oparte o przeciwciała oraz pozaustrojową terapię aptamerową. Spółka jest jedynym

podmiotem komercyjnym posiadającym własne technologie selekcji przeciwciał i aptamerów w Polsce oraz jednym z niewielu podmiotów pracujących nad tymi

zagadnieniami na świecie.

Spółka działa w dwóch obszarach

Przeciwciała
• Immunoonkologia

• najatrakcyjniejszy obszar dla leków

• wysokie zapotrzebowanie ze strony big 

pharma

Aptamery
• Choroby rzadkie – niezaspokojona 

potrzeba medyczna

• Terapie pozaustrojowe i celowane –

nowatorskie podejście

Ważne informacje

• koncentracja na lekach biologicznych i terapiach 

pozaustrojowych first-in-class

• nowoczesne zaplecze badawcze i zespół 100 

specjalistów o wysokich kompetencjach 

• atrakcyjny obszar terapeutyczny: immunoonkologia, 

neurologia, choroby rzadkie 

• własne unikalne technologie selekcji przeciwciał 

i aptamerów – niezależność w rozwoju kandytaów

terapeutycznych 

Zespół zarządzający

dr Filip Jeleń, MBA - Prezes Zarządu

Prezes zarządu, założyciel i główny akcjonariusz Pure

Biologics. Posiada ponad 15 lat doświadczenia jako

naukowiec i menedżer naukowy w Polsce i USA.

Specjalista inżynierii białka, wieloletni przedsiębiorca

i zarządca.

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor 
Finansowy

Doświadczony menadżer finansowy i księgowy, były

dyrektor finansowy i członek zarządu kilku firm. Zarządzał

przejściem spółek na główny rynek GPW, współpracował

z funduszami venture capital, private equity oraz

partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kluczowe projekty

Leki biologiczne first-in-class

• PB001 – rak jelita grubego i odbytu, cząsteczka aktywna -

przeciwciało dwuspecyficzne

• PB003 - niedrobnokomórkowy rak płuca, cząsteczka

aktywna - bimodalne białko fuzyjne

• PB004 - potrójnie negatywny rak piersi, cząsteczka

aktywna - przeciwciało dwuspecyficzne

Aptamerowe terapie pozaustrojowe (aptamerowe
selektywane złoża biomolekularne)

• PB002 – neurologia, NMO

• PB005 – neurologia, miastenia rekomoporaźna



Obszar działalności Pure Biologics SA – wczesne fazy rozwoju leku

Informacje dla inwestorów

Rynek leków biologicznych

Źródło: EBD Group & Informa Pharma Intelligence: Pharma Partnering Trends Revealed: 2019 Edition (sierpień 2019)



Cele emisji – utrzymanie tempa, wzmocnienie, rozwój

1. Finansowanie wkładów własnych na realizację Kluczowych Projektów w ramach zawartych umów o 

dofinansowanie – do 47,8 mln zł

2. Finansowanie rozwoju zaplecza laboratoryjno–badawczego – do 4,6 mln zł

3. Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych obecnie 

realizowanych programów o nowe wskazania zastosowania klinicznego - do 4,4 mln zł

9 listopada Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej)

24 - 30 listopada Zapisy na Akcje Oferowane (zarówno w TII i TD)

3 grudnia Planowany przydział Akcji Oferowanych

Harmonogram oferty publicznej Akcji serii E

* udział w kapitale i w głosach
** udział w kapitale i głosach przy objęciu wszystkich nowych akcji 

Informacje dla inwestorów

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Pure Biologics S.A. („Spółka”). Prospekt
emisyjny Spółki („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę̨ Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został udostępniony na stronie
internetowej Spółki (http://purebiologics.com/oferta-publiczna)

przed emisją* po emisji**

% akcji % akcji

Filip Jeleń 30,16% 22,13%

Maciej Mazurek 9,68% 7,10%

Piotr Jakimowicz 8,68% 6,50%

Augebitz FIZ 7,69% 5,64%

Jacek Otlewski 5,69% 4,18%

pozostali 33,02% 54,40%

Struktura akcjonariatu

Koordynator OfertyCena Emisyjna Akcji   - 90,00 zł

Liczba oferowanych Akcji - nie więcej niż 600 000 Akcji serii E 

Podział na transze
w ramach Transzy Detalicznej (TD) do 100 000 Akcji serii E 
w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) do 500 000 Akcji serii E 


