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Treść raportu: 

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z zapytaniami 

akcjonariuszy zgłoszonymi poza walnym zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących 

Spółki, w szczególności w zakresie uchwalonej emisji akcji oraz spółki zależnej Biovo 

Technologies Ltd. [Biovo], Emitent przekazuje poniżej informacje udzielone w dniu 

dzisiejszym akcjonariuszom na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych: 

W związku z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 

19 października 2022 roku [NWZ], Zarząd Spółki wyjaśnia, że na dzień publikacji niniejszego 

raportu bieżącego kontynuuje rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanym 

objęciem akcji Spółki na podstawie emisji jaka zostanie przeprowadzona na podstawie uchwała 

NWZ.  

Prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami obejmują w szczególności dyskusje na 

temat potencjału komercyjnego, możliwości ekspansji sprzedaży, a także warunków 

biznesowych objęcia akcji oraz uprawnień związanych z zarządem i radą nadzorczą spółki. 

Wobec powyższego w ocenie Zarządu Spółki list intencyjny podpisany z Partnerem z Tajwanu, 

o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2023, znacznie zwiększa 

prawdopodobieństwo pozytywnego zamknięcia rozmów z potencjalnymi inwestorami i 

przybliża Spółkę do pozyskania kapitału, jak również do komercjalizacji rozwijanych urządzeń. 

Wspomniana spółka tajwańska jest wiodącym producentem urządzeń typu Closed Suction 

System, sprzedającym zarówno własne produkty, jak również oferującym produkcję 

kontraktową największym międzynarodowym graczom rynkowym. Poza tym, Partner oferuje 

i produkuje urządzenia z kategorii Oral Care oraz posiada własne spółki dystrybucyjno-

marketingowe, w tym w Stanach Zjednoczonych.  

Pozyskanie kapitału inwestycyjnego dla Spółki na bazie nowej emisji od potencjalnego 

inwestora pozwoli przede wszystkim na [1] kontynuowanie wstrzymanych prac ewaluacyjnych 

urządzeń CPR oraz OC oraz [2] prowadzenie prac rozwojowych dla technologii LMA.   

W okresie prowadzenia rozmów dot. objęcia nowej emisji działalność Spółki jest finansowana 

przez głównego akcjonariusza, tj. Adiuvo Investments S.A. [Adiuvo] w formie udzielanych 

pożyczek Spółce na warunkach rynkowych. Równocześnie, zgodnie z informacjami 

przekazywanymi przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie właściwych raportów, 

Adiuvo regularnie zmniejsza poziom zaangażowania właścicielskiego i operacyjnego w Spółce, 

a wraz z ewentualnym objęciem akcji nowej emisji i pozyskaniem nowego inwestora, nie 

można wykluczyć przejęcia codziennego zarządzania firmą przez nowych profesjonalnych 

zarządzających. 

Równolegle do rozmów z potencjalnymi inwestorami, Spółka we współpracy z BICI [o której 

Emitent informowała m.in. raportem bieżącym nr 27/2022], nadzoruje proces złożonego 

wniosku o likwidację Biovo, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2023. 

Jednocześnie w związku z powyższym i zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnim 

raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku, w ramach koordynacji działań związanych z 



optymalizacją i redukcją działalności Biovo Zarząd Emitenta kontynuuje wysiłki w celu 

przekazania technologii produkcji prowadzonej dotychczas w trybie pilotażowym przez Biovo 

do zewnętrznego certyfikowanego i doświadczonego w produkcji masowej podmiotu, z którym 

jednocześnie kontynuowane będą prace rozwojowe [R&D]. 

Ponadto w ramach współpracy z BICI Emitent planuje przeprowadzenie dalszych rozmów z 

partnerem finansowym o warunków udzielonego kredytu, jeszcze w bieżącym miesiącu. 

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z emisją nowych akcji i działalnością Biovo 

Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.  

 

 

 

 


