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1 WSTĘP 
 
Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D IMC Impomed 
Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 
 
Nazwa (firma):   IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna 
Forma prawna:   Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby:   Rzeczpospolita Polska 
Siedziba:   Warszawa 
Adres siedziby:   ul. Skrzyneckiego 38, 04-653 Warszawa  
Adres do korespondencji: ul. Skrzyneckiego 38, 04-653 Warszawa 
 
Telefon:   +48 22 812 48 41 
Fax:    +48 22 812 92 56 
Adres e-mail:    imc@impomed.com.pl 
Adres WWW:   www.impomed.com.pl 
 
REGON:   012243756 
NIP:     113-12-08-173 
 
1.2 Nazwa (firma) i siedziba Oferującego Obligacje Emitenta 

 
Nazwa (firma):                 NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
Forma prawna:                Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby:                     Rzeczpospolita Polska 
Siedziba:   Warszawa 
Adres siedziby:   Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 
Adres do korespondencji: Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 
  
Telefon:       +48 22 201 97 50 
Fax:    +48 22 201 97 51 
e-mail:    company@nwai.pl 
www:    www.nwai.pl 
  
REGON:   141338474 
NIP:    525-24-23-576 
 
1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych 

niniejszym Dokumentem 
 
Niniejszym Dokumentem objętych jest 1.490 (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt) 
odsetkowych obligacji na okaziciela serii D, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden 
tysiąc) PLN. 
 
Obligacje, o których mowa w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji były oferowane w drodze oferty 
niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do 
oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99. Oferta Obligacji nie wymagała w związku z tym 
sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych.  
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2 CZYNNIKI RYZYKA 
 
2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i otoczeniem, w jakim Emitent 

prowadzi działalność 
 

2.1.1 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Emitenta 
 
Popyt na usługi świadczone przez Emitenta jest uzależniony od ogólnej kondycji gospodarki. Klientami 
IMC Impomed Centrum są podmioty takie jak szpitale i kliniki, które w czasie spowolnienia 
gospodarczego i gorszej koniunktury dysponują zazwyczaj niższymi środkami na zakup sprzętu 
medycznego, co może mieć negatywny wpływ na wysokość sprzedaży Emitenta. Również potencjalni 
klienci będący osobami fizycznymi dotkniętymi np. gorszą sytuacją na rynku pracy mogą w takim czasie 
odkładać rozpoczęcie terapii prowadzonej przez Spółkę lub decydować się na tańszą formę leczenia. 
Ponadto, roczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia zależy od przeciętnej wynagrodzenia 
w gospodarce (wzrost) oraz stopy bezrobocia (spadek). Oba wskaźniki zależą od wzrostu gospodarczego. 
Mając na uwadze ostatnie lata, w tym kryzys z roku 2009, fundusz NFZ rósł stabilnie ponad założenia 
budżetowe (2009 – 49 mld PLN, 2010 - 55 mld PLN, 2011 - 56 mld PLN). Z wyżej wymienionych 
przyczyn można uznać, że ryzyko wystąpienia spowolnienia gospodarczego stanowi ryzyko dla 
działalności Emitenta. 
 
2.1.2 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 
 
W działalności prowadzonej przez Emitenta występuje sezonowość sprzedaży, przy czym najwyższa 
sprzedaż jest odnotowywana w IV kwartale, a najniższa w miesiącach letnich. Emitent zarządza ryzykiem 
wynikającym z sezonowości sprzedaży poprzez odpowiednie dopasowywanie terminów spłat zobowiązań. 
 
2.1.3 Ryzyko związane z otoczeniem regulacyjnym 
 
Rynek usług zdrowotnych i rynki z nim powiązane podlegają licznym regulacjom. Wszelkie zmiany w tych 
regulacjach mogą mieć wpływ na działalność Emitenta. Zwiększenie poziomu regulacji może oznaczać 
konieczność zdobycia przez Emitenta kolejnych pozwoleń na prowadzenie lub poszerzenie działalności, 
natomiast deregulacja rynku może prowadzić do wzrostu konkurencji.  
Spółka jako jedyna w Polsce posiada zgodę Ministerstwa Zdrowia na hodowle komórek osteoblastów i 
chondrocytów. Spółka jako jedyna w kraju hoduje komórki chondrocytów w technologii bez 
antybiotyków w najwyższej klasie czystości (posiada udokumentowane ponad 100 skutecznych 
implantacji) z unikalnym pięciokrotnym systemem kontroli jakości. Spełnienie wymogów dla takiej 
działalności jest relatywnie trudne i stanowi barierę wejścia dla ewentualnej konkurencji.  
 
2.1.4 Ryzyko związane z dostawcami sprzedawanych towarów 
 
Ryzyko utraty jakości lub konkurencyjności towarów oferowanych przez dostawców może mieć 
negatywny wpływ na działalność Emitenta. Duża liczba dostawców oraz ich ugruntowana pozycja na 
rynku i wysokiej klasy procedury zarządzania jakością ograniczają ryzyko wystąpienia takiego scenariusza i 
jego negatywnych implikacji dla działalności Emitenta. 
 
2.1.5 Ryzyko związane ze specyfiką klientów 
 
Obecnie główną część przychodów Emitenta stanowią przychody ze sprzedaży wyrobów medycznych 
oraz sprzętu medycznego. Odbiorcami tego sprzętu są głównie szpitale i kliniki, których dużą część 
stanowią placówki publiczne.  
W związku z problemami dotyczącymi finansowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce należy 
wyróżnić ryzyko ograniczenia środków na zakup sprzętu medycznego przez te placówki, co może mieć 
negatywny wpływ na wysokość sprzedaży Emitenta. 
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2.1.6 Ryzyko pojawienia się konkurencyjnych metod terapii 
 
Emitent zakłada w najbliższym czasie znaczący wzrost przychodów z hodowli komórkowej na potrzeby 
terapii za pomocą implantacji autologicznych chondrocytów (ACI). Ryzykiem dla realizacji tego planu jest 
pojawienie się konkurencyjnych pod względem ceny lub jakości metod leczenia. Metoda ACI może z 
powodzeniem konkurować z obecnie stosowanymi metodami leczenia. W przyszłości nie można 
wykluczyć pojawienia się nowych metod, jednakże - ze względu na konieczność przeprowadzenia badań 
klinicznych – ich szerokie zastosowanie będzie możliwe dopiero za kilka lub kilkanaście lat. 
 
2.1.7 Ryzyko dalszego braku refundacji prowadzonej terapii ze środków Narodowego 

Funduszu Zdrowia i ubezpieczycieli prywatnych 
 
Emitent liczy na stopniowe wprowadzanie oferowanej przez siebie terapii komórkowej do usług 
refundowanych (przynajmniej częściowo) przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Refundacja terapii będzie 
miała istotne znaczenie dla jej dostępności dla mniej zamożnych klientów. Podobnie ważna jest możliwość 
uzyskiwania częściowej refundacji kosztów leczenia od ubezpieczycieli prywatnych przez klientów 
posiadających polisy u takich ubezpieczycieli – w tym przypadku jednak klienci mogą już teraz liczyć na 
częściowy zwrot kosztów. Pojawienie się refundacji procedury ACI spowoduje kilkunastokrotny wzrost 
sprzedaży hodowli komórkowych. Obecnie typowym klientem Spółki jest chory z rosnącej klasy średniej. 
Dodatkowo Spółka ma w planach rozwój hodowli osteoblastów (komórki kości). Mają one zastosowanie 
w chirurgii kręgosłupa, ortopedii oraz stomatologii. Wdrożenie tej technologii pozwoli kilkukrotnie 
powiększyć obecną sprzedaż. 
Brak postępów w procesie uzyskiwania zgody na refundację części kosztów leczenia ze środków NFZ 
może w pewnym stopniu ograniczyć tempo rozwoju tej części działalności Emitenta, aczkolwiek nie 
powinien zagrozić rentowności Emitenta i jego zdolności do regulowania zobowiązań. 
 
2.1.8 Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego 
 
Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia 
prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki Emitenta. 
Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych, stosowane przez organy podatkowe, długie 
okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych 
i innych sankcji powodują, że ryzyko związanie z niestabilnością systemu podatkowego w Polsce jest 
znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o bardziej stabilnym systemie podatkowym. 
Niemniej jednak, warto zaznaczyć, iż ostatnie podniesienie podatku VAT z 7 do 8% (podatek na produkty 
sprzedawane do szpitali) zostało zaabsorbowane w większości przez jednostki służby zdrowia (firma 
podpisała stosowne aneksy do istniejących umów). Ze względów społecznych ryzyko podniesienia 
podatku VAT na wyroby medyczne sprzedawane do szpitali jest stosunkowo niskie. 
 
2.1.9 Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego 
 
Ryzykiem w działalności Emitenta jest również relatywnie duża niestabilność systemu prawa w Polsce. 
Obowiązujący system posiada liczne niespójności, luki i nadmierne regulacje. Dotyczy to procesu 
stanowienia prawa, jego interpretacji, stosowania i przestrzegania. Wiele przepisów jest niejasnych, inne 
ulegają częstym zmianom. Efektem tego są pojawiające się rozbieżności w interpretacjach. Zmieniające się, 
przesadne lub niewystarczające regulacje mogą utrudniać prowadzenie działalności przez Emitenta. 
 
2.1.10 Ryzyko walutowe 
 
Ryzyko walutowe Spółki związane jest głównie z regulowaniem zobowiązań handlowych Spółki                     
w walutach obcych (głównie w euro). Spółka na bieżąco monitoruje zmiany kursów walut w celu 
minimalizowania strat z tytułu ujemnych różnic kursowych. Ponadto w celu zabezpieczenia się                   
przed niekorzystnymi zmianami kursów walut obcych Spółka rozważa zabezpieczanie zobowiązań 
denominowanych w walutach innych niż złoty kontraktami forward. 
 
2.1.11 Ryzyko związane z utratą kluczowych zasobów ludzkich i wzrostu wynagrodzeń 
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Ryzyko to związane jest z potencjalną utratą najbardziej doświadczonych specjalistów. Mimo, iż fluktuacja 
kadr w Spółce nie jest duża, nie da się wykluczyć sytuacji utraty pracowników. Niewykluczone jest 
również,   iż zaistnienie takiego zjawiska powodować będzie presję na wzrost wynagrodzeń. Niemniej 
jednak, wynagrodzenia w Spółce opierają się na agresywnym systemie prowizyjnym powiązanym z 
realizacją uzgodnionego, kwartalnego planu sprzedaży. W tym systemie pracownicy mogą uzyskać 
wynagrodzenie porównywalne z innymi firmami sprzedającymi podobne produkty, co zmniejsza ryzyko 
przejęcia pracowników przez konkurencyjne podmioty. 
 
2.1.12 Ryzyko struktury akcjonariatu 
 
Głównymi akcjonariuszami Emitenta są Marcin Gürtler oraz Robert Zalewski i Grzegorz Makowski, 
pełniący funkcje Wiceprezesów Zarządu. Obecnie Marcin Gürtler posiada 21,72%, Robert Zalewski 
51,89%, a Grzegorz Makowski 9,76% udziału w kapitale i głosach na WZA. Osoby te zatem posiadają 
znaczący wpływ na decyzje podejmowane na Walnych Zgromadzeniach. Nie można wykluczyć, że 
interesy tych osób będą sprzeczne z interesami innych akcjonariuszy. Emitent zamierza zapewnić należytą 
ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje, 
m.in. poprzez odpowiednią jakość sprawozdawczości bieżącej i okresowej, jak też proponowanie 
Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiadających strukturze 
własności Spółki.  
 
2.1.13 Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w wymaganym terminie 
 
Obligacje nie są amortyzowane i Emitent zobowiązany jest do ich wykupu w dniu 23 października 2013 r., 
co oznacza konieczność zgromadzenia przez Emitenta kwoty 1,49 mln zł powiększonej o odsetki za dany 
okres odsetkowy na dzień wykupu, w celu dokonania wykupu Obligacji. Istnieje zatem ryzyko, iż Emitent 
nie będzie dysponował kwotą środków niezbędnych do wykupu Obligacji. Należy jednakże mieć na 
uwadze, iż wartość Obligacji w stosunku do skali prowadzonej działalności oraz posiadanych aktywów 
przez Emitenta jest relatywnie niska, co ogranicza ryzyko związane z niewykupieniem Obligacji.  
 
2.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 
2.2.1 Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji 
 
Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do 
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i 
podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te 
zachowania wpływ mają różne czynniki niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją 
finansową oraz niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach, czy sytuacja 
makroekonomiczna Polski oraz regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji 
mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę,  iż w przypadku 
znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto, 
należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie 
Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po 
satysfakcjonującej inwestora cenie. 
 
2.2.2 Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i 

wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 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, GPW ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 
miesiąc. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót 
określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego 
Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub 
powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z 
obrotu te instrumenty finansowe.  
 
Ponad powyższe, zgodnie z § 11 Regulaminu ASO,  Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu 
ASO, w następujących sytuacjach:  

1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

 
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Natomiast zgodnie § 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z 
obrotu w następujących sytuacjach: 

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

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3) 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, 

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  
 
Dodatkowo, zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z 
obrotu w alternatywnym systemie:  

1) w przypadkach określonych przepisami prawa,  
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
4) 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 Organizator Alternatywnego 
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku 
nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 
 
Dodatkowo zgodnie z §13 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu  może 
zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 i § 
20b ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot: 
1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na Rynku.  
 
W przypadkach określonych w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie Spółka zawiesza obrót instrumentami 
dłużnymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Natomiast zgodnie z §13 Regulaminu ASO BondSpot,  Organizator Alternatywnego Systemu może 
wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu na Rynku:  
1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez emitenta dodatkowych warunków,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3) 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,  
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4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  
 
Dodatkowo zgodnie z §14 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza 
instrumenty dłużne z obrotu na Rynku:  
1) w przypadkach określonych przepisami prawa,  
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
4) 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 ogłoszeniu tej 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  
 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu Organizator Alternatywnego 
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku 
nie stosuje się postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot. 
 
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz 
wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy 
utrudnieniami w sprzedaży Obligacji. 
 
2.2.3 Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych 
 
Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do 
przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać 
narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie 
wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału. 
 
2.2.4 Ryzyko związane z stopą procentową 
 
Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla 
Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez 
zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w 
rynkowej cenie Obligacji. 

2.2.5 Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF sankcji na Emitenta 
 
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 publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary 
obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W szczególności 
należy wskazać na sankcję wynikającą z art. 96 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 10 ust. 5 pkt. 1 lit. b Ustawy o 
ofercie i związaną z nieprzekazaniem przez Emitenta zawiadomienia do KNF o wprowadzeniu obligacji 
do ASO w terminie 14 dni od tego wprowadzenia. W takiej sytuacji KNF może podjąć decyzję o 
wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara 
jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.  
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3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM 
DOKUMENCIE 

 
3.1 Osoby odpowiedzialne 
 
Za informacje zawarte w niniejszym Dokumencie odpowiedzialny jest Emitent, reprezentowany przez: 
Rafał Makowski – Prezes Zarządu 
Robert Zalewski – Wiceprezes Zarządu 
 
 
3.2 Oświadczenie osób reprezentujących Emitenta 
 

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i 

wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki 

ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. . 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji: 

 

__________     __________  

Rafał Makowski     Rober Zalewski 

  Prezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



< Dokument Informacyjny -  Obligacje Serii D IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna > 

 
 

< data sporządzenia: 12 kwietnia 2013 roku> 

 

Strona 12 

4 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 
 
 

4.1 Cele emisji 
 
Cel wyemitowania Obligacji Serii D – w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obligacjach – nie został 
określony. 
 
 
4.2 Wielkość emisji 
 
Przedmiotem emisji było 1.490 (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt) sztuk Obligacji na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda. 
 
 
4.3 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji 
 
Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 zł 
Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii D: 1.490.000,00 zł 
Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 zł 
 
 
4.4 Warunki wykupu 

 
Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 23 października 2013 r. poprzez 
wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za 
każdą Obligację.  
 
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych 
Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, 
przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 15 października 2013 r. 
 
Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi 
rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 
 
 
4.5 Warunki wypłaty oprocentowania 
 
Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie 
Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) 
ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego 
Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża w wysokości 7,00 % (słownie: 
siedem procent). Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie 
Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. 
 
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych 
Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z 
tytułu wypłaty odsetek. 
 
Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: 
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Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela:  Terminarz płatności kuponowych 

Nr Okresu 
Odsetkowego 

Data Ustalenia 
Wysokości 

Stawki 
Referencyjnej 

Pierwszy dzień 
Okresu 

Odsetkowego 

Data Ustalenia 
Prawa Do 
Odsetek 

Ostatni Dzień 
Okresu 

Odsetkowego i 
wypłata kuponu 

Liczba dni w 
Okresie 

Odsetkowym 

1 2012-10-12 2012-10-23 2013-04-12 2013-04-22 182 

2 2013-04-12 2013-04-23 2013-10-15 2013-10-23 184 

 
W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości 
Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę 
referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tą Datę Ustalenia 
Wysokości Stawki Referencyjnej. 
 
W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie 
przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym 
Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek 
zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem 
danego Okresu Odsetkowego. 
 
Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi 
rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 
 
 
4.6 Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia 
 
Zgodnie z punktem 16.7 Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent doprowadził do ustanowienia 
zabezpieczenia Obligacji w postaci zastawu rejestrowego w wysokości 1.750.000 zł na wszystkich 
elementach składowych laboratorium należącego do Emitenta położonego przy ul. Kraszewskiego 83 w 
Otwocku. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu wspomnianego zastawu w 
rejestrze w dniu 1 lutego 2013 r. Według wyceny z dnia 10 sierpnia 2012 r. opracowanej przez biegłego 
wartość rynkowa elementów laboratorium Impomed szacowana jest na 1.749.653,41 zł. Opis wyceny 
został zawarty w punkcie 8.5 Dokumentu Informacyjnego. 
 
 
4.7 Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 września 

2012 roku oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego 
wykupu obligacji. 

 
Łączna wartość zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania na dzień 30 września 2012 roku według 
szacunków Emitenta wynosiła 5.662.602,69 zł, z czego 400.244,01 zł stanowiły zobowiązania 
długoterminowe, a 5.261.845,26 zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. 
 
Wg szacunków Emitenta przewidywana wartość zobowiązań na dzień wykupu obligacji Serii D wyniesie 
około 5.300.000,00 zł w tym wartość zobowiązań długoterminowych wyniesie około 400.000,00  zł 
i wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniesie około 4.900.000,00 złotych. Do czasu całkowitego 
wykupu Obligacji objętych niniejszym dokumentem zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na 
adekwatnym do skali działalności operacyjnej bezpiecznym poziomie. 
 
 
4.8 Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego 

obligacjom 
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Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu. 
 
 

4.9 Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji 
 
Obligatariuszom przysługuje Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, o której mowa 
w punkcie 16 Warunków Emisji obligacji serii D.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Emisji do Dnia 
Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w 
Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego 
Obligatariusza Obligacji: 
a) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta, 
b) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań 

finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta, 
c) podjęcie przez odpowiedni organ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy przekraczającej 50% zysku 

netto Emitenta za rok obrotowy 2012,  
d) istotna zmiana profilu działalności Emitenta, 
e) niewywiązywanie się przez Emitenta z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z emisji Obligacji 
 
Dodatkowo w terminie 5 dni roboczych od dnia 15 lutego 2013 r. Obligatariusze mieli prawo żądania 
przedterminowego wykupu Obligacji. Prawo to wygasało w sytuacji, gdy do 15 lutego 2013 r. Emitent 
ustanowi zabezpieczenie Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na kwotę równą lub przekraczającą 
115% wartości wyemitowanych Obligacji. W dniu 1 lutego 2013 r. został ustanowiony zastaw rejestrowy 
na rzecz Obligatariuszy, o którym mowa w punkcie 4.6 Dokumentu Informacyjnego, dlatego też opisane 
powyżej prawo wygasło. 
 
 
4.10 Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 

obrotem obligacjami objętymi niniejszą informacją 
 
Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych 
informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii 
doradcy podatkowego. 
 
Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła 
osiągniętego dochodu: zysk z odsetek (płatności kuponowej) i dyskonta lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty 
dzięki sprzedaży obligacji po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba 
prawna lub osoba fizyczna. Ogólną charakterystykę opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w 
rozbiciu na wyżej wymienione rodzaje dochodów i podatników prezentuje poniższa tabela:  
 
Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami: 
 

 Dochód z tytułu odsetek (płatności 
kuponowych) i dyskonta 

Zysk kapitałowy 

Osoba 
fizyczna 

Cały przychód z tytułu odsetek i dyskonta 
jest opodatkowany stawką 19% i nie łączy 
się go z dochodami opodatkowanymi 
według art. 27 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
Płatnikiem jest podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych 
podatnika (podatek jest potrącany 
„u źródła”). 

Przychody z tytułu zbycia obligacji oraz 
powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje w 
rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek 
wynosi zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych 
19% dochodu (czyli różnicy pomiędzy 
wykazanymi przychodami a powiązanymi 
z nimi kosztami). Płatnikiem jest sam podatnik. 

Osoba 
prawna 

Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną łączy się z 
pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach 
ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem podatku jest sam podatnik. 
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Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. 
Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
niepobranie podatku może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną 
czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ podatkowy. 
 
Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy 
sprzedaży obligacji objętych niniejszym Dokumentem są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) lit b) Ustawy o 
podatku od czynności cywilnoprawnych objęte stawka podatku w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 
pkt. 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż obligacji objętych niniejszym Dokumentem:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 
c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 
d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. 
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5 DANE O EMITENCIE 
 
 

5.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe 
Emitenta. 

 
Nazwa (firma):   IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna 
Forma prawna:   Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby:   Rzeczpospolita Polska 
Siedziba:   Warszawa 
Adres siedziby:   ul. Skrzyneckiego 38, 04-653 Warszawa  
Adres do korespondencji: ul. Skrzyneckiego 38, 04-653 Warszawa 
 
Telefon:   +48 22 812 48 41 
Fax:    +48 22 812 92 56 
Adres e-mail:    imc@impomed.com.pl 
Adres WWW:   www.impomed.com.pl 

 
 

5.2 Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według 
właściwej klasyfikacji podatkowej. 

 
REGON: 012243756 
NIP:   113-12-08-173 
 
 
5.3 Czas trwania Emitenta 
 
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 
 
 
5.4 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek 
handlowych. 
 
 
5.5 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru. 
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 
0000341560. 
 
 
5.6 Krótki opis historii Emitenta 
 

Rok Wydarzenie 

1996 Założenie spółki Impomed Centrum Sp. z o.o. przez Marcina Gürtlera 

1998 
Zawarcie umowy z niemiecką firmą LINK GmbH na wyłączną dystrybucję endoprotez 
i narzędzi chirurgicznych 

2000 Objęcie 15% udziałów Spółki przez Grzegorza Makowskiego 

2001 Rozpoczęcie współpracy z Zepf Instruments oferującą narzędzia chirurgiczne 

2002 
Poszerzenie oferty Emitenta o aparaturę chirurgiczną niemieckiej firmy Söring, napędy 
chirurgiczne amerykańskiej firmy Anspach oraz zastawki do leczenia wodogłowia, dreny i 
drenaże produkowane przez francuską firmę Sophysa 

2003 Podpisanie umów dystrybucyjnych m.in. z firmą Peter Lazic GmbH - niemieckim 
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producentem narzędzi do mikrochirurgii i klipsów tętniakowych, firmą PMI specjalizującą się 
w projektowaniu i produkcji stabilizatorów i retraktorów czaszkowych oraz fińskim 
producentem biowchłanialnych implantów - firmą INION Oy 

2004 
Poszerzenie oferty IMC Impomed Centrum o implanty kręgosłupowe firmy Signus 
Medizintechnik 

2006 Objęcie 40% udziałów w Spółce przez Roberta Zalewskiego 

2006 
Nawiązanie przez Emitenta współpracy z SewonCellontech - znanym koncernem 
specjalizującym się w bioinżynierii, dostarczającym nowoczesne rozwiązania terapeutyczne 
oparte na technologiach inżynierii komórkowej i tkankowej 

2007 Uzyskanie licencji na stosowanie Systemu Medycznej Regeneracji (RMS) 

2008 
Uzyskania przez Spółkę zgody Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, 
przechowywanie i dystrybucję komórek ludzkich (chondrocytów i osteoblastów) 
przeznaczonych do autologicznych przeszczepów 

2008 
Otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz laboratorium hodowli 
chondrocytów i osteoblastów 

2009 
Podpisanie umowy o współpracy z Państwową Akademią Nauk, dotyczącej opracowania 
metody regeneracji krążka międzykręgowego z zastosowaniem transplantacji autologicznych 
chondrocytów hodowanych w laboratorium Spółki 

2009 
Zakup know-how wraz z modułem laboratoryjnym od SewonCellontech oraz transakcja 
sprzedaży modułu laboratoryjnego z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 

2009 
Zakończenie procesu przekształcania Emitenta w spółkę akcyjną, podniesienie kapitału 
zakładowego Spółki do 350 tys. zł 

2010 Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki przez Rafała Makowskiego 

2010 

Nawiązanie współpracy z następującymi dostawcami: Navimetric - firmą specjalizująca się w 
systemach nawigacji chirurgicznej, amerykańską firmą Neurologica - producentem mobilnych 
aparatów do tomografii komputerowej, japońską firmą NSK - specjalizującą się w napędach 
chirurgicznych, oraz Möller Medical - producentem systemów drenażu płynu mózgowo-
rdzeniowego 

2010 

Poszerzenie oferty Emitenta o nowe, zużywalne wyroby medyczne, takie jak materiały 
hemostatyczne amerykańskiej firmy Starch Medical, systemy fiksacji płata kostnego po 
kraniotomii CranialLoop firmy NeosSurgery, mieszalniki cementu brytyjskiej firmy Summit 
Medical 

2010 
Umowa z Ministerstwem Zdrowia na hodowlę autologicznych chondrocytów w ramach 
ogólnopolskiego programu Polgraft 

2010 
Rozpoczęcie realizacji projektu rozwojowego w ramach programu 1.4.4.1 Innowacyjna 
Gospodarka mającego na celu opracowanie artroskopowej metody implantacji autologicznych 
chondrocytów (całkowita wartość projektu - 9,49 mln zł). 

2011 Zmiana firmy Emitenta na IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna 

2011 
Pozyskanie 130 tys. zł na realizację programu hodowli chondrocytów na mocy umowy z 
Ministerstwem Zdrowia 

2011 
Przyznanie Emitentowi dofinansowania z RPO Województwa Mazowieckiego w kwocie 
1,64 mln zł na budowę kolejnego laboratorium 

2011 
Realizacja umowy zawartej z 5. Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Krakowie na dostawę 
sprzętu medycznego na kwotę 879 tys. zł 

2011 
Realizacja umowy zawartej z Gminą Kleszczów na dostawę sprzętu medycznego do szpitala 
w Kleszczowie k/Bełchatowa na kwotę 300 tys. zł 

2011 
Zawarcie przez Emitenta umowy z General Electric Europe na dystrybucję w Polsce 
wysokospecjalistycznych urządzeń medycznych 

2012 

Zawarcie przez Emitenta kolejnej umowy z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie 
programu hodowli chondrocytów w ramach programu Polgraft w wysokości 300 tys. zł 
Emisja obligacji serii D i spłata obligacji Seri C. 
Spłata kredytu w wysokości 700 tys. zł w Pekao SA 
2012 Podwyżka kapitału zakładowego Spółki do 725 tys. zł 
Realizacja programu implantacji osteoblastów realizowanego z Warszawskim Uniwersytetem 
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Medycznym 
Zawarcie umowy z NSK Europe na dystrybucję systemów stosowanych w neurochirurgii 

 
IMC Impomed Centrum istnieje od października 1996 r. Założycielem Spółki jest Marcin Gürtler. Firma 
jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od początku swego istnienia działała w branży medycznej i 
specjalizowała się w dwóch obszarach: ortopedii oraz neurochirurgii. Od 1998 r. IMC Impomed Centrum 
jest wyłącznym dystrybutorem endoprotez i narzędzi chirurgicznych niemieckiej firmy LINK GmbH. W 
roku 1998 Spółka rozpoczęła również współpracę z firmą PS Medical - producentem napędów 
chirurgicznych, która zakończyła się w roku 2000, gdy producent zdecydował się na rozpoczęcie własnej 
działalności w Polsce.  
W roku 2000 do Spółki przystąpił Grzegorz Makowski, obejmując 15% udziałów. W tym czasie Spółka 
rozwijała asortyment, koncentrując się na wysokospecjalistycznych urządzeniach oraz narzędziach 
chirurgicznych, implantach i endoprotezach. W roku 2001 Impomed nawiązał współpracę z firmą Zepf 
Instruments oferującą narzędzia chirurgiczne, a w roku 2002 Spółka rozszerzyła ofertę o aparaturę 
chirurgiczną niemieckiej firmy Söring, napędy chirurgiczne amerykańskiej firmy Anspach oraz zastawki do 
leczenia wodogłowia, dreny i drenaże produkowane przez francuską firmę Sophysa. W roku 2003 IMC 
Impomed Centrum podpisał umowy dystrybucyjne m.in. z firmą Peter Lazic GmbH - niemieckim 
producentem narzędzi do mikrochirurgii i klipsów tętniakowych, firmą PMI specjalizującą się w 
projektowaniu i produkcji stabilizatorów i retraktorów czaszkowych oraz fińskim producentem 
biowchłanialnych implantów - firmą INION Oy. W 2004 r. w ofercie IMC Impomed Centrum znalazły 
się implanty kręgosłupowe firmy Signus Medizintechnik. W 2007 r. firma rozpoczęła również współpracę 
z Komet Medical - producentem narzędzi do neurochirurgii, otolaryngologii i ortopedii. 
W 2006 r. 40 % udziałów w spółce objął Robert Zalewski i w tym samym roku nawiązano współpracę z 
SewonCellontech - znanym koncernem specjalizującym się w bioinżynierii, dostarczającym nowoczesne 
rozwiązania terapeutyczne oparte na technologiach inżynierii komórkowej i tkankowej. IMC Impomed 
Centrum rozszerzył w ten sposób zakres działalności o hodowlę komórek ludzkich: chondrocytów i 
osteoblastów. Współpraca z koreańskimi laboratoriami medycznymi zaowocowała uzyskaniem w grudniu 
2007 r. licencji na stosowanie Systemu Medycznej Regeneracji (RMS). Obecnie IMC Impomed Centrum 
jest jedyną w Polsce firmą posiadającą wspomnianą licencję. Podpisanie umowy licencyjnej przyczyniło się 
do uzyskania przez Spółkę zgody Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i 
dystrybucję komórek ludzkich (chondrocytów i osteoblastów) przeznaczonych do autologicznych 
przeszczepów. W listopadzie 2008 r. IMC Impomed Centrum otworzył Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej oraz laboratorium hodowli komórek wykorzystujące najnowsze technologie i rozwiązania 
inżynierii komórkowej, spełniające jednocześnie niezwykle rygorystyczne normy dotyczące klas czystości. 
Technologia wykorzystywana w laboratorium zapewnia powtarzalność uzyskiwanych wyników hodowli. 
Obecnie IMC Impomed Centrum oferuje udoskonaloną metodę autologicznych przeszczepów chrząstki 
(ACI), pozwalającą zregenerować zniszczony chorobą lub wypadkiem staw i przywrócić jego sprawność. 
IMC Impomed Centrum świadczy pełen zakres usług w zakresie terapii komórkowej: hodowlę 
autologicznych ludzkich komórek tkanki chrzęstnej (chondrocytów) wraz z techniką implantacji.  
W sierpniu 2009 roku IMC Impomed Centrum podpisał umowę o współpracy z Państwową Akademią 
Nauk, dotyczącą opracowania metody regeneracji krążka międzykręgowego z zastosowaniem 
transplantacji autologicznych chondrocytów hodowanych w laboratorium Spółki. Obok 
przeprowadzanych w IMC Impomed Centrum hodowli, elementem współpracy z partnerami z Korei 
Południowej była znacząca transakcja w listopadzie 2009 r. - Spółka zakupiła know-how wraz z modułem 
laboratoryjnym. Ze względu na to, iż Spółka dysponowała takim sprzętem, zawarto transakcję sprzedaży 
modułu laboratoryjnego z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Z uczelnią nie podjęto dalszej 
współpracy w zakresie biotechnologii. Także w listopadzie 2009 r. zakończył się proces przekształcania 
spółki w spółkę akcyjną, podniesiony został kapitał zakładowy Spółki do 350 tys. zł.  
Obecnie IMC Impomed Centrum współpracuje z ponad 120 ośrodkami, szpitalami i klinkami w całej 
Polsce. 
Firma stale poszukuje wyrobów medycznych o wysokiej jakości, których produkcja opiera się na 
doświadczeniu, ale również na najnowszych osiągnięciach nauki. Od sierpnia 2010 r., gdy funkcję Prezesa 
Zarządu objął Rafał Makowski poszukiwania te zaowocowały nowymi kontraktami z takim firmami jak 
Navimetric - firmą specjalizująca się w systemach nawigacji chirurgicznej, amerykańską firmą Neurologica 
- producentem mobilnych aparatów do tomografii komputerowej, japońska firmą NSK - specjalizującą się 
w napędach chirurgicznych, czy też Möller Medical producentem systemów drenażu płynu mózgowo-
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rdzeniowego. W ostatnim czasie oprócz aparatury medycznej w ofercie IMC Impomed Centrum znalazły 
się również nowe zużywalne wyroby medyczne, jak np. materiały hemostatyczne amerykańskiej firmy 
Starch Medical, systemy fiksacji płata kostnego po kraniotomii CranialLoop firmy NeosSurgery czy też 
mieszalniki cementu brytyjskiej firmy Summit Medical. We wrześniu 2010 roku Impomed podpisał 
umowę z Ministerstwem Zdrowia na hodowlę autologicznych chondrocytów w ramach ogólnopolskiego 
programu Polgraft. IMC Impomed Centrum prowadzi projekt rozwojowy w ramach programu 1.4.4.1 
Innowacyjna Gospodarka mający na celu opracowanie artroskopowej metody implantacji autologicznych 
chondrocytów. W związku z rozwojem działalności Spółka planuje rozbudowę laboratorium o kolejne 
moduły. Całkowita wartość projektu wynosi 6,78 mln zł. Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  w wysokości 2,81 mln zł. Realizacja projektu 
przewidziana jest od września  2010 r. do października 2015 r. W 2011 r. na mocy umowy z 
Ministerstwem Zdrowia Spółka uzyskała 383,9 tys. zł na realizację programu hodowli chondrocytów. W 
lipcu 2012 roku Emitent podpisał kolejną umowę z Ministrem Zdrowia na dofinansowanie programu 
hodowli chondrocytów w ramach programu Polgraft w wysokości 300 tys. zł. 
 
5.7 Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia 
 
Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta przedstawia Tabela 2. Zestawienie przedstawia stan na 
dzień 31 grudnia 2012 roku. 
 
        Tabela 2. Rodzaje i wartości kapitałów własnych emitenta 

Rodzaj kapitału Stan na dzień 31.12.2012 r. (zł) 

Kapitał podstawowy 725.000,00 

Kapitał zapasowy 2.323.165,86 

Akcje własne 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 

Wynik z lat ubiegłych -1.820.799,46 

Wynik okresu bieżącego  121.785,30 

Kapitał własny razem 1.349.151,70 

                       Źródło: Emitent 
 
Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz 
Statutu Emitenta. 
 
Kapitał podstawowy wynosi zgodnie ze Statutem 725.000,00 zł i spełnia tym samym wymagania KSH, 
które określają minimalną wysokość tego kapitału na co najmniej 100.000,00 zł. Zapisy dotyczące kapitału 
podstawowego Emitenta znajdują się w paragrafie 9. Statutu. 
 
Kapitał zapasowy wynosi według stanu na dzień 31.12.2012 r. 2.323.165,86 zł i tworzony jest 
obowiązkowo w wysokości 8% zysku netto do osiągnięcia 1/3 wysokości kapitału zakładowego, a jego 
dalsze tworzenie jest fakultatywne. Zapisy dotyczące kapitału zapasowego Emitenta znajdują się 
w paragrafie 12. Statutu. 
 
Kapitał rezerwowy Emitenta tworzony jest z corocznych odpisów z czystego zysku w wysokości 
uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Zapisy dotyczące kapitału rezerwowego Emitenta znajdują się  
w paragrafie 12. Statutu. Obecnie wartość kapitału rezerwowego wynosi 0,00 zł. 
 
5.8 Nieopłacona część kapitału zakładowego 
 
Kapitał Zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
 
5.9 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy 

przysługujących im uprawnień. 
 



< Dokument Informacyjny -  Obligacje Serii D IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna > 

 
 

< data sporządzenia: 12 kwietnia 2013 roku> 

 

Strona 20 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje 
zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. 
 
 
 
5.10 Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta 
 
W alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na 
Catalyst były notowane trzy serie obligacji wyemitowanych przez IMC Impomed Centrum SA:  

 Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 1.050.000 zł – do 12 maja 2011 r. 

 Obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł – do 4 listopada 2011 r. 

 Obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 1.475.000 zł – do 30 października 2012 r. 

 
5.11 Powiązania kapitałowe Emitenta 
 
Emitent nie jest powiązany kapitałowo z żadnym innym podmiotem. 
 
5.11.1 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 
 
W Spółce występują następujące  powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy: 
 
a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta 
 
Panowie Robert Zalewski, Rafał Makowski oraz Grzegorz Makowski, tworzący łącznie Zarząd spółki 
IMC Impomed Centrum S.A. są równocześnie akcjonariuszami spółki posiadającymi łącznie 43,55% akcji 
Emitenta. Struktura akcjonariatu Emitenta umieszczona została w pkt. 5.23 niniejszego dokumentu. Poza 
wymienionym wyżej powiązaniem nie występują żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych. 
 
b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 
 
Pan Robert Zalewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce XDISC S.A., która jest 
akcjonariuszem spółki posiadającym 13,79% akcji Emitenta. Pan Robert Zalewski posiada większościowy 
pakiet akcji w spółce XDISC S.A. Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pełni Pan 
Jerzy Makowski, który jest ojcem Pana Rafała Makowskiego oraz Pana Grzegorza Makowskiego, 
wchodzących w skład Zarządu Emitenta oraz będących akcjonariuszami Emitenta. Poza wymienionymi 
powyżej powiązaniami nie występują żadne inne powiązania pomiędzy osobami wchodzącymi w skład 
organów zarządzających i nadzorujących Emitenta a głównymi akcjonariuszami Emitenta nie zachodzą 
powiązania personalne. 
 
c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub 
osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

 
Nie istnieją żadne powiązania majątkowe, kapitałowe, organizacyjne lub personalne pomiędzy 
Autoryzowanym Doradcą, jego podmiotami zależnymi, a Emitentem, jak również pomiędzy głównymi 
akcjonariuszami oraz członkami organów Autoryzowanego Doradcy i Emitenta. 
 
5.12 Działalność Emitenta 

 
5.12.1 Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 
 
IMC Impomed Centrum S.A. działa w branży medycznej i specjalizuje się w trzech obszarach:  
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 ortopedii, 

 neurochirurgii, 

 terapii komórkowej.  
W 2007 roku, dzięki nawiązaniu współpracy ze znanym koncernem specjalizującym się w bioinżynierii, 
dostarczającym nowoczesne rozwiązania terapeutyczne oparte na technologiach inżynierii komórkowej 
i tkankowej, Impomed rozszerzył zakres działalności o hodowlę komórek ludzkich: chondrocytów 
i osteoblastów. Obecnie Emitent jest jedyną w Polsce firmą posiadającą licencję na stosowanie Systemu 
Medycznej Regeneracji (RMS). Emitent świadczy pełen zakres usług w zakresie terapii komórkowej: 
hodowlę autologicznych ludzkich komórek tkanki chrzęstnej (chondrocytów) wraz z techniką implantacji. 
Spółka posiada nowoczesne laboratorium wykorzystujące najnowsze technologie i rozwiązania inżynierii 
komórkowej, spełniające jednocześnie niezwykle rygorystyczne normy dotyczące klas czystości. Na 
każdym etapie hodowli komórek macierzystych wykonywane są kontrolne testy potwierdzające, że 
hodowany materiał nie jest zanieczyszczony. Technologia wykorzystywana w laboratorium zapewnia 
powtarzalność uzyskiwanych wyników hodowli. Obecnie Emitent oferuje udoskonaloną metodę 
autologicznych przeszczepów chrząstki (ACI) pozwalającą zregenerować zniszczony chorobą lub 
wypadkiem staw i przywrócić jego sprawność. 
IMC Impomed Centrum S.A. dysponuje nowoczesnym Laboratorium Hodowli Komórek Ludzkich i jako 
jedyny prywatny podmiot w kraju posiada pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie działalności 
w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek chondrocytów oraz 
osteoblastów przeznaczonych do autologicznego przeszczepiania. 
 
Impomed jest dystrybutorem wysokospecjalistycznych urządzeń i wyrobów medycznych licznych 
renomowanych zachodnich producentów. W ramach działalności firma współpracuje z ponad 120 
ośrodkami (szpitale, kliniki) w całej Polsce. 
 
Impomed jest wyłącznym dystrybutorem produktów firm:  

 Inion IntelligentSolution (systemy biowchłanialnych implantów ortopedycznych), 

 Komet Medical (narzędzia do neurochirurgii, otolaryngologii, ortopedii), 

 Link GmbH & Co (endoprotezy, narzędzia chirurgiczne), 

 Peter Lazic GmbH (narzędzia do mikrochirurgii, klipsy tętniakowe), 

 PMI (stabilizatory i retraktory czaszki),  

 Signus Medizintechnik (implanty kręgosłupowe),  

 Sophysa (zastawki do leczenia wodogłowia, dreny i drenaże),  

 Soring (aparatura chirurgiczna: aspiratory, aparaty ultradźwiękowe), 

 Zepf Instruments (narzędzia chirurgiczne),  

 Neurologica (tomografia komputerowa),  

 Navimetric (system nawigacji chirurgicznej),  

 Neos (Cranial Loop),  

 NSK (elektryczne napędy chirurgiczne) 

 Strach Medical (materiały do hemostazy), 

 Möller Medical (zamknięty system drenażu płynu CSF), 

 Summit Medical (mieszalniki cementu). 
 
Strukturę sprzedaży najważniejszych grup produktowych przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela: Struktura sprzedaży najważniejszych grup produktowych (w tys. zł) 
 

Produkt Wartość przychodów w najważniejszych grupach produktowych Uwagi 

2008 2009 2010 2011 2012 

tys. 
PLN 

% 
tys. 

PLN 
% 

tys. 
PLN 

% 
tys. 

PLN 
% 

tys. 
PLN 

% 

Anspach*/NSK 2893 34% 2475 31% 2893 34% 2475 31% 2415 29% 

Elektryczne i 
pneumatyczne 

napędy 
chirurgiczne wraz 
z wyposażeniem 

Soring 1517 18% 1160 15% 1517 18% 1160 15% 786 9 % 

Aparatura 
medyczna 
(aspiratory, 
diatermie) 

Link 1615 19% 1121 14% 1615 19% 1121 14% 754 9 % 
Endoprotezy, 

narzędzia 
chirurgiczne 

Signus 455 5% 823 10% 455 5% 823 10% 1012 12 % 
Implanty i cage 
kręgosłupowe 

Sophysa 498 6% 641 8% 498 6% 641 8% 892 11% 

Zastawki i 
akcesoria do 

leczenia 
wodogłowia 

Hodowla 
komórkowa** 

11 0% 508 6% 11 0% 508 6% 605 7% 

Hodowla 
chondrocytów na 

potrzeby 
przeszczepów 
autologicznych 

Lazic 462 5% 402 5% 462 5% 402 5% 197 2% 
Klipsy tętniakowe 
i instrumentarium 

PMI 416 5% 206 3% 416 5% 206 3% 339 4% 
Stabilizatory i 

retraktory czaszki 

Inion 157 2% 151 2% 157 2% 151 2% 126 1% 
Implanty 

biowchłanialne 

 
* Współpraca z firmą Anspach wygasła w drugiej połowie 2011 roku. Spółka zastąpiła współpracę z firmą Anspach 
w zakresie wiertarek neurochirurgicznych kontraktem na wyłączną dystrybucję z japońską firmą NSK, która oferuje 
bogatszy asortyment. 
 
** Zawiera sprzedaż modułu laboratoryjnego. 

 
5.12.2 Realizowane projekty 
 
W 2010 roku Spółka rozpoczęła prace nad programem badania możliwości implantacji chondrocytów 
nowatorską metodą. Całkowita wartość projektu wynosi 9,49 mln zł. Spółka uzyskała dofinansowanie w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 4,47 mln zł. Pozostała część 
budżetu pochodzi ze środków własnych i emisji obligacji. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 
2010 r., a zakończenie jest planowane na październik 2015 r. 
 
Szczegóły projektu:  

 Cel: opracowanie i opatentowanie nowej metody leczenia 

 Nazwa: „Rozwój artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, 
stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki” 

 Horyzont czasowy: 5 lat (od września 2010 r. do października 2015 r.) 
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 I etap – został zakończony złożeniem wniosku patentowego, 

 II etap – innowacyjno-wdrożeniowy – został zawieszony z uwagi na konieczność poniesienia 
znaczących nakładów inwestycyjnych - w chwili obecnej Emitent nie jest w stanie pozyskać 
finansowania zewnętrznego na ten cel, 

 Całkowita wartość projektu: 9,49 mln zł, w tym I etapu 5,35 mln zł 

 Podpisana umowa z PARP w zakresie dotacji na kwotę 4,47 mln zł 
 
25 maja 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał IMC Impomed Centrum dofinansowanie 
w wysokości 1,64 mln zł w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.5 „Rozwój Przedsiębiorczości”.  Ze 
względu na brak możliwości pozyskania finansowania na kontynuację projektu, projekt ten został 
anulowany. 
 
5.12.3 Wyniki finansowe Emitenta 
 

[ tys. PLN] 
2009 2010 2011 2012 

Aktywa 5 921,90 7 515,90 6 816,65 6 793,66 

  Aktywa trwałe 2 425,30 2 949,50 2 834,52 2 234,87 

  Aktywa obrotowe 3 496,60 4 566,40 3 982,13 4 558,79 

    w tym zapasy 1 871,80 1 851,10 1 562,09 1 947,21 

Kapitał własny 1 910,60 1 664,90 977,37 1 349,15 

Zobowiązania 4 011,30 5 851,00 5 839,28 5 444,51 

  Zobowiązania długoterminowe - 50,5 400,24 257,20 

    w tym kredyty i pożyczki - - - - 

  Zobowiązania krótkoterminowe 3 572,90 4 749,00 4 321,59 5 143,23 

    w tym kredyty i pożyczki 1 638,70 - 89,19 150,00 

    w tym z tytułu emisji obligacji - 3 076,70 1 488,98 1 516,42 

    w tym zob. handlowe 1 234,90 1 573,70 2 321,80 3 180,11 

  

   
 

Przychody 7 940,70 11 333,60 8 964,54 8 317,93 

Koszty działalności operacyjnej 8 080,20 10 744,10 10 285,04 8 951,38 

EBITDA 975,9 1 535,80 68,41 1 059,46 

  rentowność EBITDA 12,29% 13,55% 0,76% 12,74% 

EBIT 346,7 851,2 -802,35 348,60 

  rentowność EBIT 4,37% 7,51% -8,95% 4,19% 

Zysk netto 148,7 421,6 -1 037,51 121,79 

  rentowność zysku netto 1,87% 3,72% -11,57% 1,46% 

 
5.12.4 Rynek sprzętu medycznego w Polsce 
 
W strukturze przychodów wypracowanych w 2012 r. przez IMC Impomed Centrum SA ponad 90% 
pochodzi z dystrybucji sprzętu medycznego. Rynek sprzętu medycznego według raportu firmy badawczej 
PMR pt. "Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014" wzrośnie w 
2013 r. o 24% do 7,3 mld zł, a w 2014 r. wyniesie 9,3 mld zł. W 2010 roku wartość rynku sprzętu 
medycznego wzrosła o 5% rok do roku do 4,1 mld zł. Wzrost ten napędzany był przede wszystkim przez 
import, którego dynamika wyniosła 6%, do wartości 3,9 mld zł. W 2011 r. rynek powrócił natomiast na 
ścieżkę bardziej dynamicznego wzrostu – w pierwszej połowie roku import wzrósł o ponad 30%, co 
pozwala szacować, że dynamika całego rynku sprzętu medycznego w Polsce wyniesie ponad 20%, a jego 
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wartość przekroczy 5 mld zł. Od 2013 r. dynamika wzrostu wartości rynku wyniesie natomiast ponad 
25%. 
PMR szacuje, że w 2012 roku wartość rynku wyniesie 5,86 mld zł, w 2013 roku 7,33 mld zł, a w 2014 roku 
wzrośnie do 9,3 mld zł. Analitycy wskazują, że lekkie osłabienie dynamiki wzrostu w roku 2012 w 
stosunku do 2011 będzie wynikiem kończących się środków unijnych. 
Dodatkowo, według raportu, od 2013 r. rynek będzie notował wzrosty powyżej 25% rocznie, a dynamika 
będzie rosła z roku na rok aż do 2016 r., kiedy to został wyznaczony termin ostateczny na dostosowanie 
zakładów opieki zdrowotnej do wymogów europejskich. Optymistyczne szacunki zakładają, że z racji tych 
przepisów na sprzęt medyczny ma zostać wydanych 7 mld zł. W prognozach PRM, skorygowanych 
również o inne czynniki (np. zadłużenie w publicznej opiece zdrowotnej), kumulacja inwestycji nastąpi 
jednak w latach 2015-2016. 
PMR zwraca uwagę, że polskie firmy skupiają się na stosunkowo prostym sprzęcie, podczas gdy bardziej 
zaawansowane urządzenia są importowane. 
 
Wykres przedstawiony poniżej przedstawia wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce w 2010 roku oraz 
prognozy na lata 2011-2014. 
 

 

P – prognozy PMR zawarte w raporcie pt. "Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-
2014" 
 
 
5.13 Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta 
 
Emitent nie dokonywał żadnych inwestycji kapitałowych. Spółka realizuje projekty mające na celu rozwój 
bazy laboratoryjnej oraz wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia. Szczegóły projektów zawarte są 
w punkcie 5.12.2 Dokumentu Informacyjnego.  
 
 
5.14 Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne 
 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 
 
 
5.15 Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne 
 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne. 
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5.16 Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową 

Emitenta 
 
Wobec Emitenta nie wszczęto postępowań, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową. 
 
5.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 

posiadaczy obligacji 
 
Spółka wyemitowała następujące serie obligacji, które były przedmiotem obrotu na Catalyst: 

 Seria A 
1.050 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o jednostkowej 
wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN, o zmiennym oprocentowaniu, kupon 
wypłacany półrocznie. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 
6M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego 
okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stawka referencyjna wyniosła 4,00%. Do stawki 
referencyjnej doliczana jest marża dla obligatariuszy w wysokości 7,50%. Łączna wysokość 
oprocentowania obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniosła 11,50%. Wykup obligacji został 
dokonany 24 maja 2011 roku. 
 

 Seria B 
2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o jednostkowej wartości 
nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN, o zmiennym oprocentowaniu, kupon wypłacany 
półrocznie. Stawką referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) 
ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu 
odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stawka referencyjna wyniosła 3,85%. Do stawki 
referencyjnej doliczana jest marża dla obligatariuszy w wysokości 7,00%. Wykup obligacji został dokonany 
17 listopada 2011 roku. 
 

 Seria C 
1.475 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o 
jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN, o zmiennym oprocentowaniu, 
kupon wypłacany kwartalnie. Stawką referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR 
(WIBOR 3M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 3 dni robocze przed rozpoczęciem 
danego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stawka referencyjna wyniosła 4,92%. Do 
stawki referencyjnej doliczana jest marża dla obligatariuszy w wysokości 7,00%. Wykup obligacji został 
dokonany 12 listopada 2012 roku. 
 
Spółka terminowo wywiązywała się ze zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. Emitent nie 
dostrzega zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji serii 
D.  
 
5.18 Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i 

czasowym 
 
W strukturze zobowiązań Emitenta nie występują zobowiązania pozabilansowe. 
 
 
5.19 Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 
niniejszej informacji 

 

Niniejszy dokument zawiera w załączeniu sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 r. wraz z opinią 

biegłego rewidenta i raportem z badania. 
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Spółka podpisała w lipcu 2012 roku umowę z Ministrem Zdrowia na dofinansowanie programu hodowli 
chondrocytów w ramach programu Polgraft w wysokości 300 tys. zł. 
W sierpniu 2012 roku Emitent podpisał umowę, której przedmiotem jest wykonanie hodowli oraz 
dostarczenie osteoblastów. Wartość umowy wynosi niemal 900 tys. zł. 
 
 
5.20 Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne 

informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania 
finansowego zamieszczonego w niniejszej informacji 

 
Niniejszy dokument zawiera w załączeniu sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 r. wraz z opinią 
biegłego rewidenta i raportem z badania. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego nie miały miejsca 
istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 
 
 
5.21 Osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta 
 
5.21.1 Dane o Członkach Zarządu 
Zarząd IMC Impomed Centrum S.A.: 
Rafał Makowski – Prezes Zarządu 
Robert Zalewski – Wiceprezes Zarządu 
Grzegorz Makowski – Wiceprezes Zarządu 
 
Kadencja Zarządu Emitenta trwa 3 lata. Obecni Członkowie Zarządu powołani zostali 15 czerwca 2010 r. 

i ich kadencja wygaśnie w 2013 r. w dniu zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Emitenta za rok 

poprzedni. 

 
5.21.2 Dane o Członkach Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza IMC Impomed Centrum S.A.: 
Konrad Pirwitz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jerzy Makowski – Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Opuchlik – Członek Rady Nadzorczej 
 
Kadencja Rady Nadzorczej Emitenta trwa 3 lata. Obecni członkowie Rada Nadzorczej powołani zostali 
15 czerwca 2010 r. i ich kadencja wygaśnie w 2013 r. w dniu zatwierdzeniu sprawozdania rocznego 
Emitenta za rok poprzedni. 

5.22 Struktura akcjonariatu Emitenta 
 
Strukturę akcjonariatu Emitenta przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta 

Akcjonariusz 

Liczba posiadanych 
akcji Liczba 

głosów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
akcji 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZA 

Udział w 
kapitale 

podstawowy
m 

imienne 
na 

okaziciela 

XDISC S.A. 0 1 000 000 1 000 000 100 000,0 13,79 % 13,79 % 

Robert Zalewski 1 400 000 2 379 643 3 779 643 377 964,3 52,13 % 52,13 % 

Marcin Gürtler 1 575 000 0 1 575 000 157 500,0 21,72 % 21,72 % 

Grzegorz Makowski 525 000 182 857 707 857 70 785,7 9,76 % 9,76 % 

Rafał Makowski 187 500 0 187 500 18 750,0 2,59 % 2,59 % 

Razem: 3 500 000 3 750 000 7 250 000 725 000,00 zł  100,00% 100,00% 

 
 
  



< Dokument Informacyjny -  Obligacje Serii D IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna > 

 
 

< data sporządzenia: 12 kwietnia 2013 roku> 

 

Strona 27 

6 SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

6.1 Sprawozdanie finansowe IMC Impomed Centrum SA za 2012 r. 
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6.2 Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego IMC Impomed Centrum SA 
za 2012 r. oraz raport uzupełniający opinię 
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7 INFORMACJE DODATKOWE 
 
Emitentowi nie przyznano żadnego ratingu kredytowego. Emitent nie zamierza ubiegać się o taki rating. 
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8 ZAŁĄCZNIKI 
 
8.1 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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8.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 
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8.3 Pełny tekst uchwały stanowiącej podstawę emisji obligacji objętych niniejszą 
informacją 

 

UCHWAŁA NR 1/10/2012 
ZARZĄDU IMC IMPOMED CENTRUM SPÓŁKI AKCYJNEJ 

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU 
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII D 

 
§ 1. 

1. Zarząd IMC Impomed Centrum Spółki Akcyjnej ("Spółka" lub "Emitent"), działając w związku z 
przepisem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, 
poz. 1300 z późn. zm.) („Ustawa”) niniejszym postanawia o emisji do 1.500 (słownie: jeden tysiąc 
pięćset) Obligacji Serii D na okaziciela, o numerach od 0001 do numeru nie wyższego niż 1500, o 
wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie 
większej niż 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) zł („Obligacje”). 

2. Cel Emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy nie został określony. 
 

§ 2. 
1. Obligacje będą obligacjami jednorocznymi. 
2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi. 
 

§ 3. 
1. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
2. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 

 
§ 4. 

Proponowanie nabycia Obligacji Serii D zostanie dokonane zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o 
obligacjach, to jest w drodze oferty niepublicznej, skierowanej do oznaczonych adresatów w 
liczbie nie większej niż 99. 

 
§ 5. 

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) 
Obligacji (próg emisji). 

 
§ 6. 

Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone zostały w dokumencie Warunki Emisji rocznych 
odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii D), stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 7. 
Zarząd zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie postanowień 
niniejszej uchwały.  

 
§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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8.4 Dokument określający warunki emisji obligacji 
 

WARUNKI EMISJI 
ROCZNYCH ODSETKOWYCH 
OBLIGACJI NA OKAZICIELA  

 
Spółki IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzyneckiego 38, 

04-563 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000341560, REGON: 012243756, NIP 1131208173, kapitał zakładowy 725.000 zł, 
Serii D, 

na łączną kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), 
od numeru 0001 do numeru nie większego niż 1.500 

 
 
NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I 
OBLIGATARIUSZY ORAZ STANOWIĄ JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT 
ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O EMITOWANYCH OBLIGACJACH. 
 
 

1. Definicje: 
 

1) Dzień Emisji – Dzień Przydziału Obligacji, 
2) Dzień Spłaty – dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego 

Wykupu na Żądanie Obligatariusza, 
3) Dzień Wykupu – oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na 

dzień 23 października 2013 r., 
4) Emitent – oznacza spółkę IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
5) EUR, euro – oznacza euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii 

Monetarnej 
6) Ewidencja – oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW, 
7) Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji – oznacza formularz przyjęcia 

Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji, 
8) Inwestor – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia 
Obligacji, 

9) KDPW – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 
10) KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, 
11) Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 

1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 
12) KSH – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), 
13) Marża – marża dla Obligatariuszy doliczona do stawki referencyjnej, zgodnie z pkt. 15,  
14) Obligacje – oznaczają nie więcej niż 1.500 rocznych, odsetkowych obligacji na okaziciela 

serii D, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej,  

15) Obligatariusz – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, uprawnioną z Obligacji, 

16) Okres Odsetkowy – okres określony w Tabeli 1, pkt. 15, 
17) Oferujący – oznacza NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat 

64, 00-357 Warszawa, fax: +48 22 201 97 51, 
18) Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza– oznacza prawo 

Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16, 
19) Postępowanie Upadłościowe – postępowanie, o którym mowa w ustawie Prawo 

upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), 
20) Propozycja Nabycia Obligacji – oznacza dokument na podstawie, którego jest składana 
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propozycja nabycia Obligacji Inwestorom, 
21) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
22) Raport Bieżący, Raport Okresowy – odpowiednio raport bieżący lub raport okresowy 

przekazywany zgodnie z regulacjami Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst lub innego 
Rynku Zorganizowanego, na którym są notowane papiery wartościowe Emitenta, 

23) Rynek Zorganizowany oznacza jakikolwiek rynek, na którym prowadzony jest obrót 
zorganizowany w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

24) Stawka Referencyjna – stawka referencyjna stanowiąca składnik oprocentowania Obligacji, 
określona na zasadach opisanych w pkt. 15, 

25) Termin Składania Ofert Nabycia – termin na składanie ofert nabycia Obligacji, który 
biegnie od dnia 15 października 2012 r. godz. 9.00 do dnia 22 października 2012 r. godz. 
17.30, 

26) Uchwała o Emisji Obligacji – oznacza Uchwałę nr 1/10/2012 Zarządu IMC Impomed 
Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 10 października 2012 roku w sprawie emisji Obligacji serii D, 

27) Ustawa o Obligacjach – oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), 

28) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1539 z późn. zm.), 

29) Ustawa o Ofercie Publicznej – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),  

30) Ustawa o Rachunkowości – oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jedn.  Dz. U. z 2009r.  Nr 152 poz. 1223), 

31) WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
32) Warunki Emisji Obligacji – oznaczają warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b 

Ustawy o Obligacjach, 
33) Zawiadomienie o Wymagalności – zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 16, 
34) Zł, PLN – oznacza złoty polski, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. Postanowienia ogólne: 

 
Obligacje, o których mowa w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji są oferowane w drodze 
oferty prywatnej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do 
oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99.  
 
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o 
Obligacjach nie mającym formy dokumentu, na okaziciela, na podstawie którego Emitent 
stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza, którego prawa będą zapisane w Ewidencji 
prowadzonej przez KDPW. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na 
rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 
Emitent niezwłocznie po dokonaniu przydziału obligacji złoży do KDPW wniosek o 
dematerializację obligacji. 
 
Do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w 
nich zawartych będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące w KDPW regulacje, co 
każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje wyraża 
na to zgodę. 

 
Emitent zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do 
alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, co 
każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje, wyraża 
na to zgodę. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu, obrót 
Obligacjami będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w 
tym obrocie. Emitent powiadomi Obligatariuszy o rozpoczęciu procedury wprowadzania 
Obligacji do alternatywnego systemu obrotu oraz o jej zakończeniu. 
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3. Podstawa prawna emisji Obligacji: 
 
Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała o Emisji Obligacji. 
 

4. Nazwa Obligacji: 
 
Obligacje serii D 
 

5. Cel emisji: 
 
Cel emisji nie został określony. 
 

6. Minimalna łączna wartość nominalna Obligacji: 
 

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) 
 

7. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: 
 

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) 
 

8. Wartość nominalna jednej Obligacji: 
 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
 

9. Cena emisyjna jednej Obligacji: 
 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
 

10. Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem: 
 

50 (słownie: pięćdziesiąt) Obligacji  
 

11. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji 
Obligacji do skutku (próg emisji): 

 
1.000 (słownie: jeden tysiąc) Obligacji  

 
12. Oferty nabycia Obligacji oraz przydział Obligacji: 

 
Propozycja Nabycia Obligacji kierowana jest do Inwestorów przez Oferującego. Do Propozycji 
Nabycia Obligacji dołączony został Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, który w 
przypadku wypełnienia go i złożenia zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami 
Emisji Obligacji przez Inwestora będzie stanowił ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.  
 
Oferty nabycia Obligacji, tj. wypełnionego przez Inwestora Formularza Przyjęcia Propozycji 
Nabycia Obligacji, należy doręczać lub składać osobiście w siedzibie Oferującego w Terminie 
Składania Ofert Nabycia. 

 
Oferta nabycia Obligacji będzie uczestniczyć w przydziale dokonanym przez Emitenta, jeżeli 
zostanie złożona na prawidłowo wypełnionym przez Inwestora Formularzu Przyjęcia Propozycji 
Nabycia Obligacji dołączonym do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Obligacje, na nabycie 
których dany Inwestor złożył ofertę nabycia: 
a) zostaną w całości opłacone poprzez wpłatę na wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji 

Nabycia Obligacji rachunek prowadzony w banku wskazanym w Formularzu Przyjęcia 
Propozycji Nabycia Obligacji całości kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji 
oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą, nie później jednak niż do godz. 17:30 w ostatnim 
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dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, przy czym liczona jest godzina wpływu środków na 
ten rachunek lub  

b) w tym samym terminie Inwestor złoży Oferującemu pisemne, potwierdzone przez Emitenta, 
oświadczenie o bezgotówkowym rozliczeniu z Emitentem ceny nabycia Obligacji na kwotę 
równą iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą. 

 
Inwestorowi nie przysługuje w stosunku do Emitenta ani Oferującego jakiekolwiek roszczenie o 
odsetki z tytułu przetrzymywania wpłaconych środków pieniężnych na wyżej wskazanym 
rachunku, o ile odbywa się ono zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji 
 
W przypadku gdy nastąpiła zmiana Warunków Emisji Obligacji w drodze uchwały odpowiedniego 
organu Emitenta w którymkolwiek dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, osoba, która złożyła 
zapis przed udostępnieniem zmienionych Warunków Emisji Obligacji, może uchylić się od 
skutków prawnych złożonego zapisu najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu powzięcia 
informacji o zmianie Warunków Emisji Obligacji, jednak nie później niż w dniu roboczym 
następującym po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia. Uchylenie się od 
skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie („Oświadczenie o Rezygnacji”) 
przesłane do Oferującego drogą mailową, faksem lub doręczone na adres siedziby Oferującego. 
Jeżeli obligacje, na które osoba ta złożyła zapis zostały opłacone, Oferujący dokona zwrotu 
środków na rachunek pieniężny tej osoby wskazany w Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia w 
terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Oferującego Oświadczenia o Rezygnacji. 
 
Oferta nabycia Obligacji przestaje wiązać Inwestora w przypadku niedojścia emisji obligacji do 
skutku – od chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o niedojściu emisji 
Obligacji do skutku, nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu 
roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, a w przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, w 
odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone – do chwili, w której 
Inwestor otrzyma od Oferującego informację o liczbie przydzielonych mu Obligacji, lecz nie 
później jednak ni na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu 
Składania Ofert Nabycia. 
 
Oferujący przekaże Emitentowi listę Inwestorów wraz z listą Obligacji, na które złożyli oferty 
nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, sporządzoną na podstawie 
złożonych przez Inwestorów prawidłowo wypełnionych Formularzy Przyjęcia Propozycji 
Nabycia Obligacji i które zostały w całości i prawidłowo opłacone w sposób określony w 
Warunkach Emisji Obligacji. Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w Dniu 
Przydziału nie później niż w 2 (słownie: drugim) dniu roboczym następującym po ostatnim dniu 
roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta, 
w oparciu o otrzymaną od Oferującego listę, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod 
warunkiem subskrypcji przez inwestorów co najmniej takiej liczby Obligacji, która spowoduje 
osiągnięcie określonego w Warunkach Emisji Obligacji progu dojścia emisji Obligacji do skutku. 
 
Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia 
Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie nie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, 
każdemu Inwestorowi składającemu ofertę zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką 
złożył ofertę. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na 
Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie więcej niż maksymalna liczba 
oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według kolejności złożenia ofert przez 
Inwestorów, liczonej według daty i godziny wpływu oferty. Niezależnie od powyższych 
postanowień Warunków Emisji Obligacji i Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent zastrzega sobie 
prawo do przydziału Inwestorom Obligacji według własnego uznania w liczbie wskazanej przez 
Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub mniejszej lub 
nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia inwestora do wysuwania 
względem Emitenta ani Oferującego jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą 
przydzielane. 

 



< Dokument Informacyjny -  Obligacje Serii D IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna > 

 
 

< data sporządzenia: 12 kwietnia 2013 roku> 

 

Strona 95 

Najpóźniej trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert 
Nabycia, Oferujący wystosuje do Inwestorów zawiadomienia o dokonanym przydziale Obligacji 
lub niedojściu emisji Obligacji do skutku oraz niezależnie od tego podejmie czynności celem 
przekazania treści takiego zawiadomienia Inwestorom za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość lub drogą elektroniczną. 
 
W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została wskazana 
przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, nadwyżka środków 
pieniężnych wpłaconych przez Inwestora ponad łączną cenę emisyjną przydzielonych takiemu 
Inwestorowi Obligacji zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu 
Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, nie 
później jednak niż do czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania 
Ofert Nabycia. 
 
W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku, środki pieniężne wpłacone przez Inwestora 
zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji 
Nabycia Obligacji niezwłocznie po powzięciu przez Oferującego informacji o niedojściu emisji 
Obligacji do skutku, nie później jednak niż czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym 
Terminu Składania Ofert Nabycia. 
  

13. Świadczenia Emitenta: 
 
Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje 
się: 

 

 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach i 
w terminach określonych w pkt 15 Warunków Emisji  Obligacji, 
 

 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości 
nominalnej Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 14 Warunków Emisji 
Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem 
Obligacji na warunkach i terminach określonych w pkt. 16 Warunków Emisji Obligacji, 

 
Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji 
odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim 
obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.  Jeżeli 
dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, zapłata tego 
świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym, bez prawa żądania 
odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 

 
14. Warunki wykupu Obligacji: 

 
Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 23 października 2013 r. 
poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 
1.000,00 zł za każdą Obligację.  

 
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów 
wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z 
tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 15 
października 2013 r. 
 
Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi 
rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 

 
15. Warunki wypłaty oprocentowania: 
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Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w 
Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR 
(WIBOR 6M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed 
rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża w 
wysokości 7,00 % (słownie: siedem procent). Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie 
rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. 
 
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów 
wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do 
otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. 
 
Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: 
 

       
                

    
   

                                     

   
            

 
 Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela: 
 
 Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. 

 

Nr Okresu 

Odsetkowego 

Data 

Ustalenia 

Wysokości 

Stawki 

Referencyjnej 

Pierwszy 

dzień Okresu 

Odsetkowego 

Data 

Ustalenia 

Prawa Do 

Odsetek 

Ostatni Dzień 

Okresu 

Odsetkowego 

i wypłata 

kuponu 

Liczba dni w 

Okresie 

Odsetkowym 

1 2012-10-12 2012-10-23 2013-04-12 2013-04-22 182 

2 2013-04-12 2013-04-23 2013-10-15 2013-10-23 184 

 
 
W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia 
Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu 
o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tą 
Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej. 
 
W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie 
będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed 
najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, 
prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych 
przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. 
 
Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi 
rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 

 
16. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza 

 
16.1 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 16.3 w okresie od Dnia Emisji 

do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz 
podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Inwestora pisemnego 
zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 16.5, że posiadane przez niego 
Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z 
pkt. 16.2 („Zawiadomienie O Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie 
Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego 
Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt. 16.2 w terminie 
określonym na podstawie pkt. 16.6. 
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16.2 Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji 
Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako 
suma wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od 
początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia 
Spłaty (włącznie z tym dniem). 

 
16.3 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia 

Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na 
warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu 
posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji: 

a)  otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta, 

b)  niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych 
sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta, 

c) podjęcie przez odpowiedni organ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy przekraczającej 
50% zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2012,  

d) istotna zmiana profilu działalności Emitenta, 

e) niewywiązywanie się przez Emitenta z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z emisji 
Obligacji 

 
16.4 Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności z pkt. 16.3 

w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania 
przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza. 

 
16.5 Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 

5 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na 
podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt. 16.3 miała miejsce 
bądź do 5 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu 
obowiązku z pkt. 16.4. 

 
16.6 Dzień Spłaty w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt. 16.3 przypadnie 

każdorazowo w 35 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu 
Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt. 
16.3 miała miejsce bądź do 35 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o 
niedopełnieniu obowiązku z pkt. 16.4. 

 
Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe 
dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania 
Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich 
oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW. 

 
Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez 
uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych 
Obligatariusza. 

 
16.7 Dodatkowo w terminie 5 dni roboczych od dnia 15 lutego 2013 r. Obligatariusze mają prawo 

żądania przedterminowego wykupu Obligacji. Prawo to wygasa w sytuacji, gdy do 15 lutego 
2013 r. Emitent ustanowi zabezpieczenie Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na kwotę 
równą lub przekraczającą 115% wartości wyemitowanych Obligacji. W celu realizacji tej opcji 
Obligatariusz w terminie 5 dni roboczych od 15 lutego 2013 r. zobowiązany jest do 
dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych 
Obligatariusza pisemnego zawiadomienia, że posiadane przez niego Obligacje stają się 
natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt. 16.2, a Emitent 
jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych 
przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt. 16.2 
do 15 marca 2013 r. (Dzień Spłaty).  
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17. Zbywalność Obligacji: 
 
Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń. 
 

18. Status zobowiązań Emitenta: 
 
Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niezabezpieczone, niepodporządkowane i 
bezwarunkowe zobowiązania Emitenta. 
 

19. Wysokość i forma zabezpieczenia: 
 
Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone. 

 
20. Zawiadomienia: 
 
20.1 Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane: 

a) w przypadku, gdy akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w 
formie Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym, 

b) w przypadku, gdy Obligacje są jedynymi papierami wartościowymi Emitenta będącymi 
przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i 
Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku 
Zorganizowanym, 

c) w przypadku, gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu 
na żadnym Rynku Zorganizowanym, będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta 
i jednocześnie przekazywane do wiadomości Oferującego. 

 
20.2 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Propozycji Nabycia Obligacji 

lub Warunkach Emisji Obligacji, wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą wysyłane 
listem poleconym lub kurierem na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji 
Nabycia Obligacji lub będą doręczane im osobiście. Jeżeli jedna ze Stron zmieni adres nie 
powiadamiając o tym drugiej, zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za 
doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni znany Stronom adres, lub w 
przypadku braku doręczenia – z upływem terminów przewidzianych w kodeksie 
postępowania cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.  

 
Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dodatkowo umieszczane na stronie 
internetowej Emitenta: www.impomed.com.pl. 
 

21. Sprawozdania finansowe: 
 
Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią 
biegłego rewidenta oraz półroczne sprawozdania finansowe w okresie od Dnia Emisji do czasu 
ich całkowitego wykupu z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy żadne z papierów wartościowych 
Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, obowiązek 
udostępnienia rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 
półrocznego sprawozdania finansowego zostanie spełniony w przypadku umieszczenia tych 
dokumentów stronie internetowej Emitenta. 

 
22. Prawo właściwe: 

 
Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające 
podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed 
sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta. 

 
Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta: 
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8.5 Wycena wartości rynkowej Laboratorium Impomed 
 
 
8.6 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Nazwa, skrót Definicja 

ASO Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 
Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Regulaminem 
ASO 

Catalyst System autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami 
finansowymi prowadzony przez GPW oraz BondSpot, 
zgodnie z Regulaminem Catalyst 

Dokument Informacyjny Niniejszy dokument sporządzony na potrzeby 
wprowadzenia 1.490 Obligacji Emitenta serii D do ASO 
Catalyst 

Emitent, Spółka, Impomed Centrum, 
IMC Impomed Centrum SA 

IMC Impomed Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

EUR, euro euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej 
Unii Monetarnej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

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

NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Obligacje 1.490 obligacji na okaziciela serii D Emitenta o wartości 
nominalnej 1000,00 zł każda, rocznych, odsetkowych 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 
Akcyjna 

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty 
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 
r. (z późn. zm.) 

S.A.,SA Spółka akcyjna 

USD dolar amerykański - jednostka monetarna w Stanach 
Zjednoczonych 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) 

WIBOR 6M stopa WIBOR właściwa dla pożyczek sześciomiesięcznych 

WIBOR 3M stopa WIBOR właściwa dla pożyczek trzymiesięcznych 

VAT Podatek od towarów i usług 

Zł, PLN złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 


