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1. Pismo zarządu 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

 W imieniu Zarządu BIOMAX Spółka Akcyjna przekazuje Państwu Raport Roczny 

podsumowujący rok 2013. 

W minionym roku Spółka kontynuowała konsekwentnie realizowaną od wielu lat strategię 

wzrostu opartą na własnych produktach.  

 Od końca marca 2012 siedziba BIOMAX S.A. znajduje się w Gdańskim Parku 

Naukowo-Technologicznym działającym na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

 W marcu 2013 r. Spółka uzyskała zezwolenie Nr 94/PSSE na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej umożliwiającej 

prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, w tym ubieganie się o 

pomoc publiczną w formie zwolnień podatkowych. Spółka dokonała rezerwacji na terenie 

PSSE pomieszczeń laboratoryjnych, w których zamierza prowadzić prace badawcze i 

rozwojowe w celu opracowania technologii otrzymywania aktywnie biologicznego kolagenu.  

  W okresie sprawozdawczym Spółka BIOMAX S.A. była w trakcie 

przeprowadzania oferty prywatnej, z której  pozyskane środki zamierza przeznaczyć na 

finalizację wprowadzenia poprzez Spółkę zależną BIO-SERVICE Sp. z o.o. na rynek pierwszej 

linii dermokosmetyków – Emolliere. 

 27 września 2013 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy BIOMAX S.A a Spółką 

Premedicare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. BIOMAX S.A. zainteresowana jest objęciem 

pakietu obejmującego 50% i jeden udział w Spółce Premedicare Sp. z o.o.. Premedicare Sp. z 

o.o. od 2008 roku zajmuje się diagnostyką prenatalną i dąży do utworzenia sieci centrów 

prenatalnych umożliwiających objęcie badaniami dużej części populacji kobiet ciężarnych, tj. 

badania genetyczne w zakresie dziedzicznego obciążenia nowotworami, chorobami 

metabolicznymi i defektami neurosensorycznymi. Spółka posiada podpisane z NFZ umowy na 

wykonywanie badań prenatalnych. Ewentualny zakup pakietu kontrolnego spółki Premedicare 

Sp. z o.o. jest elementem realizacji długoterminowej strategii Spółki polegającej na 

rozbudowie własnego kapitału i poszerzenia zakresu dotychczasowej działalności o 

diagnostykę prenatalną oraz możliwość dynamicznego rozwoju sieci punktów badań 

prenatalnych. 

 Spółka jest trakcie realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii 

wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym 

biologicznie kolagenie". Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczych, które mają na 

celu otrzymanie aktywnego kolagenu otrzymanego ze skór łososia hodowlanego, który ma być 

wykorzystywany do stworzenia nowej linii kosmetyków i suplementów diety. 

Projekt jest realizowany przy współpracy z Uniwersytetem przyrodniczym w Poznaniu. 

Łączna wartość projektu wynosi 4.834.704,00 złotych, a łączna kwota dofinansowania w 

formie dotacji to 2.258.187,20 złotych, stanowiących 72,35 % kosztów kwalifikowanych..   

W 2013 roku Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 449 606,49 złotych wygenerowany 

przez obsługę dotacji unijnych dla klientów zewnętrznych. 

Kierując się dobrem firmy, a także kontynuując przyjętą politykę rozwoju, udało się Spółce 

BIOMAX S.A. za pośrednictwem Spółki zależnej BIO-SERVICE Sp. z o.o. uruchomić w 

drugim kwartale 2014 r. sprzedaż własnych dermokosmetyków. Aktualnie w sprzedaży 

dostępne są 4 produkty. Linia zostanie docelowo powiększona o kolejne 11 produktów: 6 

produktów zostanie wprowadzonych do końca sierpnia br. Dodatkowo finalizowane jest 

opracowywanie receptur pod drugą linię produktów – Emolix, a także prowadzone są 
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badania nad produktami zawierającymi kolagen. Jestem pewien, że ciężka praca, jaka została 

wykonana w roku 2013, przyniesie wymierne efekty na koniec roku bieżącego – 2014. 

W imieniu własnym oraz Spółki pragnę podziękować pracownikom oraz współpracownikom 

za zaangażowanie w budowanie wartości Spółki oraz Akcjonariuszom i Członkom Rady 

Nadzorczej za zaufanie jakim nas obdarzyli, a które pozwoli nam na realizację wytyczonych 

sobie celów. 

Polecamy Państwu naszą stronę internetową www.biomaxsa.pl za pośrednictwem której 

mogą Państwo śledzić aktualne wydarzenia dotyczące naszej firmy. 

 

 

             Z wyrazami szacunku 

 

                     Wojciech Samp 

              Prezes Zarządu BIOMAX S.A. 
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2. Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego 
 

 

Przychody netto ze sprzedaży 314 000 76 806 1 226 500 295 742

Koszty działalności operacyjnej 253 987 62 127 657 105 158 445

Przychody operacyjne pozostałe razem 43 678 10 684 21 5

Koszty operacyjne razem 0 0 659 130 158 934

Przychody finansowe razem 3 360 822 9 430 2 274

Koszty finansowe 1 207 295 44 586 10 751

Zysk/Strata brutto 105 842 25 890 532 242 128 338

Zysk/Strata netto 105 842 25 890 449 607 108 412

Aktywa trwałe 9 219 480 2 255 144 12 630 661 3 045 588

Aktywa obrotowe 4 176 349 1 021 562 4 095 163 987 452

Kapitał własny 12 974 782 3 173 715 13 424 388 3 236 976

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 421 048 102 991 3 301 436 796 064

Zobowiązania krótkoterminowe 421 048 102 991 1 881 669 453 720

31.12.2013 31.12.2013

w zł w EURw zł w EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE BIOMAX S.A. 31.12.2012 31.12.2012

 
 

Dane finansowe za rok 2012 zostały przeliczone na EUR (1 EUR=4,0882) zgodnie z Tabela 

nr 252/A/NBP/2012 z dnia 2012-12-31. 

Dane finansowe za rok 2013 zostały przeliczone na EUR (1 EUR = 4,1472) zgodnie z tabelą 

nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013-12-31 
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3. Wykaz raportów BIOMAX S.A. opublikowanych w 2013 roku 

 

 NR /RODZAJ RAPORTU EBI 

 

                              TREŚĆ RAPORTU 

 

Raport bieżący nr 1/2013 

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 

2013 roku 

 

Raport bieżący nr 2/2013 

 

Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. 

 

Raport bieżący nr 3/2013 

 

Uzyskanie zezwolenia na działalność na terenie PSSE 

 

Raport bieżący nr 4/2013 

 

Decyzja o rejestracji w krajowym depozycie Papierów 

Wartościowych Akcji serii B, C i E 

 

Raport bieżący nr 5/2013 

 

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku 

NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E 

 

Raport bieżący nr 6/2013 

 

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na 

runku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

C i E 

 

Raport bieżący nr 7/2013 

 

Raport okresowy za I kwartał 2013 roku. 

 

Raport okresowy nr 8/2013 

 

Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 – Raport okresowy 

za IV kwartał 2012 roku. 

 

Raport bieżący nr 9/2013 

 

Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

 

Raport bieżący nr 10/2013 

 

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 

 

Raport bieżący nr 11/2013 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy 

 

Raport bieżący nr 12/2013 

 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Biomax 

S.A.  

 

Raport bieżący nr 13/2013 

 

Raport Roczny za 2012 rok 

 

Raport bieżący nr 14/2013 

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu dnia 28.06.2013 roku  

 

 

Raport okresowy nr 15/2013 

 

Uchwała Zarządu dot. podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze 

emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w 

drodze subskrypcji prywatnej 
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Raport bieżący nr 16/2013 

 

Skonsolidowany i jednostkowy Raport okresowy za II 

kwartał 2013 roku  

 

 

Raport bieżący nr 17/2013 

 

Korekta raportu bieżącego nr 15/2013 – Uchwała 

Zarządu dot. podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych 

akcji 

 

Raport bieżący nr 18/2013 

 

Podpisanie listu intencyjnego w celu nawiązania 

współpracy w zakresie inwestycji kapitałowej BIOMAX 

S.A. w udziałach innej Spółki 

 

Raport bieżący nr 19/2013 

 

Raport okresowy za III kwartał 2013 roku 

 

Raport bieżący nr 20/2013 

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 

 

Raport bieżący nr 21/2013 

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 

 

Raport kwartalny nr 22/2013 

 

Uchwała zarządu dot. zmiany terminu zawierania umów 

objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej 
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4. Oświadczenie zarządu spółki 
 

 

 

 

Gdańsk, 06 czerwca 2014  roku 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych  tj. DORADCA Auditors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dokonujący badania 

rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013, został wybrany zgodnie z przepisami 

prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, że biegły rewident dokonujący badania rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2013 spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej niezależnej 

opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 

W imieniu zarządu spółki 

 

Wojciech Samp 
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Oświadczenie Zarządu Spółki c.d. 

 

 

Gdańsk, 06 czerwca 2014 roku 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta. Ponadto Zarząd oświadcza, że roczne sprawozdanie finansowe i 

dane porównywalne odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności 

Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji BIOMAX S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyk. 

 

 

 

 

W imieniu zarządu spółki 

 

Wojciech Samp 
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5. Wykaz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 

stosowanych przez BIOMAX S.A  
 

LP. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 

efektywną politykę informacyjną, zarówno 

z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak 

i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 

najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 

oraz szeroki i interaktywny dostęp do 

informacji. Spółka korzystając w jak 

najszerszym stopniu z tych metod, powinna 

zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w 

tym celu również nowoczesne metody 

komunikacji internetowej, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej. TAK  

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny 

dostęp do informacji niezbędnych do oceny 

sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu 

jej funkcjonowania. TAK  

3 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), 
TAK  

3.2. opis działalności emitenta ze 

wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 
TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 

rynku TAK  

3.4. życiorysy zawodowe członków 

organów spółki, TAK  

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 

akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki, TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 
TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 
TAK  
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3.8. opublikowane prognozy wyników 

finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 

z założeniami do tych prognoz oraz 

korektami do tych prognoz (w przypadku, 

gdy emitent publikuje prognozy), TAK  

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 
TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 
TAK  

3.11. (skreślony) 
  

3.12. opublikowane raporty bieżące i 

okresowe, TAK  
3.13. kalendarz zaplanowanych dat 

publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 

także spotkań z inwestorami i analitykami 

oraz konferencji prasowych, TAK  
3.14. informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z 

uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje 

te powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 

decyzji inwestycyjnych, TAK  

3.15.(skreślony) 
  

3.16.  pytania akcjonariuszy dotyczące 

spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, TAK  

3.17. informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z 

uzasadnieniem, TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach 

walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 
TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z 

którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, TAK  
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3.20. Informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji emitenta, 
TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, TAK  

3.22. (skreślony) 

  
Informacje zawarte na stronie internetowej 

powinny być zamieszczane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien dokonywać 

aktualizacji informacji umieszczanych na 

stronie internetowej. W przypadku 

pojawienia się nowych, istotnych informacji 

lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 

umieszczanych na stronie internetowej, 

aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. TAK  

4 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową, według wyboru emitenta, w 

języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co 

najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z 

przepisami obowiązującymi emitenta. TAK  

5 

Spółka powinna prowadzić politykę 

informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 

swoją stroną korporacyjną powinna 

wykorzystywać indywidualną dla danej 

spółki sekcję relacji inwestorskich 

znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. TAK  

6 

Emitent powinien utrzymywać bieżące 

kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich odpowiedzialną za 

kontakty obowiązków wobec emitenta. 

Spółka powinna wyznaczyć osobę z 

Autoryzowanym 

Doradcą. TAK  

7 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę. TAK  

8 

Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. TAK  
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9 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu 

i rady nadzorczej, 
TAK  

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 

od emitenta z tytułu świadczenia wobec 

emitenta usług w każdym zakresie. TAK  

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 

powinni uczestniczyć w obradach walnego 

zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 

pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. TAK  

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy, 

powinien organizować publicznie dostępne 

spotkanie z inwestorami, analitykami i 

mediami. TAK  

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

emisji akcji z prawem poboru powinna 

precyzować cenę emisyjną albo mechanizm 

jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie 

umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. TAK  

13 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny 

zapewniać zachowanie niezbędnego 

odstępu czasowego pomiędzy decyzjami 

powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane 

są prawa akcjonariuszy wynikające z tych 

zdarzeń korporacyjnych. TAK  

13a 

W przypadku otrzymania przez Zarząd 

emitenta od akcjonariusza posiadającego co 

najmniej połowę kapitału zakładowego lub 

co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 

trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych, zarząd emitenta 

niezwłocznie dokonuje czynności, do 

których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego 

zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez 

sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 

podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych. TAK  

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 

dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 

ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 

nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 

przypadku nie dłuższy niż 15 dni 

roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 

pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. TAK  



RAPORT ROCZNY BIOMAX S.A.  ZA 2013 ROK 

 

Gdańsk, 06 czerwca 2014 rok 

 

14 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

wypłaty dywidendy warunkowej może 

zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 

ustalenia prawa do dywidendy. TAK  

16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w 

terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

Raport miesięczny powinien zawierać co 

najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji 

i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

które w ocenie emitenta mogą mieć w 

przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych 

emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem, 

• informacje na temat realizacji celów 

emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym 

raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący 

wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z 

inwestorami lub analitykami, oraz 

oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. NIE  * 

16 a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta 

obowiązku informacyjnego określonego w 

Załączniku nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect”) emitent 

powinien niezwłocznie opublikować, w 

trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, 

informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. TAK  

17 skreślony.   

 

* Spółka zamierza sporządzać raporty miesięczne wraz z uruchomieniem produkcji i sprzedaży swoich 

produktów. Do dnia sporządzenia tego Raportu trwają procedury rejestracyjne wymaganych znaków 

towarowych w Urzędzie Patentowym.  
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6. Dane Teleadresowe 

 
 

NAZWA          BIOMAX S.A. 

Forma prawna                            Spółka Akcyjna 

Siedziba                                      ul.  Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

Kraj                                             Polska 

KRS                                             0000358051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  

                                                   VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy                       4.949.232,00 PLN 

REGON                                       221029805 

NIP                                              5833102810 

Strona internetowa                     www.biomaxsa.pl 

Adres e-mail                                biuro@biomaxsa.pl 

Profil działalności                        Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

Symbol PKD                                211OZ 

Telefon                                        + 48 58 746 39 26 

Fax                                             + 48 58 746 39 28 

 

 

 

7. Opinia biegłego rewidenta i raport z badania rocznego sprawozdania 

finansowego za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. BIOMAX S.A. 

 
Patrz: Załącznik nr 1 - ,,Opinia i raport – badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 

BIOMAX S.A.’’ 

 

 

8. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z działalnością 

spółki BIOMAX S.A. 

 
Patrz: Załącznik nr 2 - ,,Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk – BIOMAX S.A.’’ 
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