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Pismo Prezesa Zarządu 
 
Szanowni Państwo! 

W imieniu Zarządu Spółki Inno-Gene S.A. przedstawiam jednostkowy i skonsolidowany 
Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. 
w 2011 roku. Jest to drugi raport roczny Spółki, utworzonej w dniu 23 kwietnia 2010 roku, 
która debiutowała na rynku alternatywnym NewConnect w dniu 8 lutego 2011 roku. Profil 
biznesowy INNO-GENE S.A. oparty jest na zarządzaniu grupą kapitałową spółek z sektora 
life-science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i prowadzących własne 
nowatorskie prace badawczo-rozwojowe. Ideą funkcjonowania grupy jest założenie 
komercjalizacji efektów prowadzonych prac, które staną się usługami, produktami, patentami 
o określonej wartości rynkowej. Zadaniem INNO-GENE S.A. jest zarówno nadzór 
merytoryczny nad projektami realizowanymi przez podmioty zależne, jak również 
zapewnienie finansowania ich rozwoju. Na koniec roku 2011 w portfelu INNO-GENE S.A. 
znajdowały się dwie spółki zależne (100% udziałów) Centrum Badań DNA  
Sp. z o.o.(CBDNA) oraz NewLab Systems Sp. z o.o. (NLS).  

Rok 2011 był swego rodzaju przełomowym okresem w rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej 
INNO-GENE S.A. nie tylko ze względu na pierwszy rok notowań, ale przede wszystkim  
z uwagi na punkt zwrotny, który miał miejsce w 4 kwartale 2011 roku. Pierwsze 3 kwartały 
roku to podobnie jak rok 2010 okres bardzo intensywnych inwestycji związanych z realizacją 
projektów badawczo-rozwojowych przez Spółkę zależną Centrum Badań DNA, częściowo 
finansowanych ze środków unijnych. W roku 2011 Spółka realizowała projekty głównie  
w oparciu o środki własne oraz refundacje, które w dużej części przewidziane są dopiero na 
rok 2012. Punkt zwrotny, który miał miejsce w czwartym kwartale to zakończenie dwóch 
projektów dofinansowanych ze środków EU połączone z wdrożeniem powstałych w ich toku 
innowacyjnych usług. Wdrożenie nowych testów diagnostycznych pod koniec roku miało 
kluczowe znaczenie na wzrost osiągniętych przychodów w tym okresie oraz ich utrzymanie 
na znacząco wyższym poziomie w roku bieżącym, co będzie miało odzwierciedlenie również 
w spodziewanym, znacznie lepszym wyniku finansowym za rok 2012.  

Pierwszy z realizowanych projektów miał na celu opracowanie i wdrożenie (wprowadzenie 
do oferty) kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych w kierunku 
nowotworów raka jelita grubego i raka prostaty w oparciu o innowacyjną technologię 
mikromacierzy DNA. Opracowywane testy pozwalają na zidentyfikowanie u pacjentów 
większości znanych obecnie mutacji predysponujących w krótkim czasie i za relatywnie 
niewielką cenę. Dzięki temu nowe testy mają szansę stać się powszechnie stosowanym 
narzędziem w profilaktyce nowotworowej, ułatwiającym wczesne wykrycie nowotworów,  
a tym samym zmniejszenie śmiertelności osób dotkniętych chorobą, jak również mogą mieć 
znaczące efekty ekonomiczne z uwagi na możliwość uniknięcia wysokich kosztów leczenia 
późnych faz nowotworów. 

Drugi z realizowanych projektów dotyczył opracowania i wdrożenia kompleksowego testu 
diagnostycznego do identyfikacji infekcji wywoływanych przez drobnoustroje przenoszone 
przez kleszcze na człowieka. Opracowany kompleksowy test diagnostyczny, oparty  
o nowoczesną technologię Real-Time PCR, ma ogromną szansę rozwiązać problem 
wykrywania koinfekcji (infekcji wywołanych wieloma drobnoustrojami) w chorobach 
odkleszczowych za pomocą pojedynczego badania, stając się tym samym bardzo wygodnym  
i skutecznym narzędziem w diagnostyce tych chorób w kraju i na świecie. 

Znaczące efekty komercjalizacji projektów realizowanych przez Spółkę zależną Centrum 
Badań DNA Sp. z o.o. pozwoliły nam z tym większym entuzjazmem rozpocząć kolejne 






































































































































