
 

Warszawa, 13 maja 2016 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Akcjonariusze 

 

 

Prezentujemy Państwu rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. zakończony 31 marca 2016 r.   

 

Mamy przyjemność poinformować, że w pierwszym kwartale 2016 r. kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2015 r. prace nad 

komercjalizacją produktów Spółki. Pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się być bardzo pracowity dla naszego zespołu, 

zwłaszcza w zakresie realizacji współpracy z partnerami strategicznymi. Włożony wysiłek w działania na rzecz pozyskania 

partnerów strategicznych oraz egzekucja współpracy z już pozyskanymi parterami znacznie przybliżają wszystkie 

rozwijane produkty do finalnej komercjalizacji.  

 

Kluczowym wydarzeniem z perspektywy strategii finansowania działalności Grupy Airway Medix, było podpisanie 

umowy grantowej, która zapewni finansowanie prac badawczo-rozwojowych dla produktu Oral Care. W marcu 2016 r. 

Airway Medix S.A. podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach 

Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa określa zasady udzielenia przez NCBiR dofinansowania realizacji projektu pt. 

„Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz międzynarodowe wdrożenie rynkowe opatentowanego systemu do 

czyszczenia jamy ustnej (ang. Oral Care – OC) w zastosowaniu szpitalnym, ograniczającego liczbę przypadków 

odrespiratorowego zapalenia płuc”. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 7,9 mln zł i wartość ta stanowi kwotę 

wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Poziom dofinansowania projektu przez NCBiR wynosi ok. 5,4 mln zł. 

Otrzymane środki pozwolą na szybsze zakończenie prac nad rozwojem prototypu oraz jego walidacją kliniczną. 

Omawiany okres zakończyliśmy z pełną wykładnią regulacyjną dla rynków EU oraz Stanów Zjednoczonych dla trzech 

rozwijanych projektów przez Spółkę oraz z dwoma nowymi funkcjonalnymi prototypami rozwijanych produktów. To, w 

połączeniu z zaawansowanymi rozmowami z liderami branżowymi  o komercjalizacji produktów ,pozwala nam szacować 

znaczące wpływy ze sprzedaży produktów w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.  

 

Pracując intensywnie nad rozwojem i komercjalizacją produktów z portfolio Spółki, kontynuujemy proces przeniesienia 

notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW. W dniu 19 kwietnia 2016, a więc po dniu bilansowym, 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny. 

  

Szacujemy, że przeniesienie na główny parkiet warszawskiej giełdy zostanie sfinalizowane w maju 2016 roku. 

 

 

Dziękujemy naszym akcjonariuszom za dotychczas powierzone nam zaufanie.  

 

Z poważaniem,  

 

 

Marek Orłowski  

Prezes Zarządu 

Anna Aranowska – Bablok 

Członek Zarządu  



 

 

Airway Medix S.A. koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń, których użycie 

obniża ryzyko powikłań oraz skraca czas pobytu pacjentów w szpitalu – co w konsekwencji prowadzi do poprawy kondycji 

finansowej jednostek szpitalnych.  

Urządzenia rozwijane przez Airway Medix S.A. przeznaczone są dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach 

Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddziałach Anestezjologicznych. Nasze produkty, dzięki zastosowaniu innowacyjnych, 

opatentowanych globalnie technologii, chronią pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc (ang. 

ventillation associated pneumonia - VAP), schorzenie, które jest uważane za jedno z najczęstszych, najpoważniejszych i najbardziej 

kosztownych powikłań u pacjentów intubowanych.  

 


