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1. Pismo Zarządu 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. przedstawia niniejszym raport dotyczący roku obrotowego 2015. 

Działalność Spółki w tym okresie była kontynuacją realizacji strategii komercjalizacji wynalazków 
dotyczących komórek MIC-1. Po wcześniejszym opracowaniu i wdrożeniu na rynek: 

• surowca kosmetycznego NHAC (Natural High Active Complex) Biocervin MIC-1; 

• biodermokosmetyków pod marką własną REVITACELL (więcej informacji na stronie 

www.revitacell.pl); 

• surowca weterynaryjnego PRS (Protein-Rich Solution) MIC-1; 

• weterynaryjnych środków pielęgnacyjnych pod marką własną VELVETYNA (więcej 

informacji na stronie www.velvetyna.pl); 

działania Zarządu były zogniskowane na dwóch ważnych aspektach. Z jednej strony dotyczyły 
wykorzystania zbudowanego dotychczas potencjału komercyjnego  produktów i zasobów, a z drugiej 
dalszego rozwoju projektów mających na celu przygotowanie oferty na rynki medyczne. 

Efekty rozmów związanych z budową dystrybucji produktów oraz monetyzacji zakumulowanej wiedzy 
i wartości niematerialnych mają bezpośrednie przełożenie na odnotowane przez Spółkę przychody i 
wypracowany zysk netto. Zamierzeniem Zarządu jest kontynuacja działań w tym obszarze, a 
prowadzone działania i projekty sprzedażowe potwierdzają dalszy potencjał rozwojowy sprzedaży. 

Istotne znacznie dla przyszłości Spółki i budowy jej wartości mają również projekty związane z 
wprowadzeniem surowców i produktów na rynki medyczne w ramach kolejnego etapu 
komercjalizacji. Spółka zakończyła i rozliczyła w roku 2015 projekt pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków 
drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych”1 oraz kontynuowała końcową fazę 
projektu pn. "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z 
porożogennych komórek macierzystych"2 (dalej: Projekt Demonstrator+). W ramach prac badawczo-
rozwojowych m.in. opracowano pierwsze produkty na rynki medyczne (prototypy wyrobów 
medycznych i surowiec medyczny) oraz zidentyfikowano i potwierdzono kolejne pola zastosowań dla 
produktów na bazie komórek MIC-1, które przy okazji konferencji podsumowującej wyniki Projektu 
Demonstrator+ spotkały się z zainteresowaniem potencjalnych kooperantów.  

W roku 2015 wybudowano również (w ramach Projektu Demonstrator+) Wytwórnię, czyli zespół 
wyspecjalizowanych laboratoriów umożliwiających przemysłową hodowlę komórek MIC-1 oraz 
produkcję na ich bazie surowców i produktów na rynki medyczne zgodnie restrykcyjnymi 
wymaganiami właściwych norm. Potwierdzeniem wypracowanego potencjału w obszarze rynku 

                                                           
1
 projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, finansowany w ramach osi priorytetowej I 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
2
 projekt współfinansowany przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i 

prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany w konsorcjum z 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 
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medycznego jest również wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości zgodnego z normą ISO 13485. 
W chwili obecnej kontynuowane są prace dot. standardów GMP (good manufacturing practice) 
według wymogów farmaceutycznych. 

Konsekwentnie realizowana strategia komercjalizacji umożliwiła zamknięcie roku 2015 zyskiem netto 
na poziomie 746 398,38 zł. Kontynuacja stabilnego i trwałego rozwoju będącego postawą wzrostu 
wartości Spółki pozostanie priorytetem dla Zarządu. 

Informacje o szczegółach podejmowanych działaniach będą przekazywane przez Spółkę zgodnie  
z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie. 

 

 
 

 

 

                      …………………….                                …………………….     
                         Grzegorz Smak                                      Marek Cegielski       

                         Prezes Zarządu                                   Wiceprezes Zarządu                   
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2. Oświadczenie Zarządu Stem Cells Spin S.A. w sprawie 
rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie  
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że roczne sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk 
i zagrożeń. 

 
 

 

 

  …………………….      …………………….   
   Grzegorz Smak         Marek Cegielski   

   Prezes Zarządu                     Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

3. Oświadczenie Zarządu Stem Cells Spin S.A. w sprawie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych  

 

Zarząd Stem Cells Spin S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa krajowego. 

 

 
 

 

 

  …………………….      …………………….   
   Grzegorz Smak         Marek Cegielski   

   Prezes Zarządu                     Wiceprezes Zarządu 
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4. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe 
pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone 
na euro);  

 

 

Wybrane dane bilansowe: 
 

Wyszczególnienie 
31.12.2015 

PLN 
31.12.2015 

EUR 
31.12.2014 

PLN 
31.12.2014 

EUR 

I. Kapitał własny 4 916 817,38 1 153 776,22 4 170 419,00 978 443,33 

II. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Należności 
krótkoterminowe 

696 933,67 163 541,87 509 258,03 119 479,63 

IV. Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

526 697,33 123 594,35 2 000 506,98 469 349,17 

V. Zobowiązania 
długoterminowe 

5 285 088,52 1 240 194,42 0,00 0,00 

VI. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

519 349,80 121 870,19 1 901 406,59 446 098,72 

Źródło: Emitent 

 

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2015 r. - 1 EUR =  4,2615 PLN 

Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2014 r. - 1 EUR =  4,2623 PLN  
 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat: 
 

Wyszczególnienie 

01.01.2015 -  

31.12.2015 

PLN 

01.01.2015 -  

31.12.2015 

EUR 

01.01.2014 -  

31.12.2014 

PLN 

01.01.2014 -  

31.12.2014 

EUR 

I. Amortyzacja 219 946,56 52 558,44 194 159,93 46 346,63 

II. Przychody netto ze 

sprzedaży  
1 891 828,11 452 071,33 615 406,58 146 899,62 

III. Zysk/strata na sprzedaży  810 835,85 193 757,37 -65 617,63 -15 663,15 

IV. Zysk/strata na 

działalności operacyjnej 
809 203,44 193 367,29 -153 755,44 -36 701,94 

V. Zysk/strata brutto  794 597,38 189 877,03 -171 126,92 -40 848,57 

VI. Zysk/strata netto  746 398,38 178 359,39 -171 126,92 -40 848,57 

Źródło: Emitent 
 
 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 1.01.2015 - 31.12.2015 r. – 1 EUR = 4,1848 PLN 

Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 r. – 1 EUR = 4,1893 PLN 
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5. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, 
obejmujący okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.  
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6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
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7. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego 
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8. Informacja na temat stosowania przez Stem Cells Spin S.A. zasad ładu korporacyjnego, 
o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, 
w roku obrotowym 2015. 

 

Oświadczenie spółki Stem Cells Spin S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 

Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

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  
Z wyłączeniem  

transmisji obrad  
walnego zgromadzenia  
z wykorzystaniem sieci  
Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad  
i upublicznienia go na  
stronie internetowej 

Emitent przestrzegał niniejszy punkt 
dotyczący konieczności prowadzenia 
przejrzystej i efektywnej polityki 
informacyjnej. Dane te zawarte są na 
stronie www.stemcellsspin.com.pl. 
Emitent nie transmitował, rejestrował i 
upubliczniał  obrad walnego 
zgromadzenia gdyż koszty  
z tym związane są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści. 

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 

TAK 
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startowa), 

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, NIE 

Emitent prowadzi analizę rynków na 
których działa jedynie na potrzeby 
Zarządu i planowania strategicznego. 

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  

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), 

NIE DOTYCZY 
Emitent nie publikuje prognoz wyników 
finansowych. 

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 TAK  
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okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami  
i analitykami oraz konferencji prasowych, 

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, 

NIE 

Zasada nie była stosowana.  
W Spółce nie jest prowadzony 
szczegółowy zapis przebiegu obrad WZ, 
zawierający wszystkie wypowiedzi i 
pytania.  Uczestnicy WZ, zgodnie z 
przepisami kodeksu spółek handlowych 
oraz Regulaminu WZ, mają prawo składać 
oświadczenia na piśmie, które są 
załączane do protokołów. W opinii 
Zarządu Spółki takie zasady w 
wystarczający sposób zapewniają 
transparentność obrad Walnych 
Zgromadzeń. 

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 TAK  
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umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

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  
Z wyłączeniem  

korzystania ze strony  
internetowej  

www.GPWInfoStrefa.pl  

 

Spółka prowadzi stronę internetową , 
która zawiera zakładkę relacje 
inwestorskie. Strona ta jest na bieżąco 
aktualizowana , a wszelkie informacje i 
raporty zawierające istotne  dla Spółki 
informacje,  są na niej zamieszczane. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami TAK  
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Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą. 

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 

 

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. 

NIE 

Ze względu na zapisy zawartej przez 
Spółkę umowy z Autoryzowanym Doradcą 
Emitenta zobowiązujące strony do 
zachowania poufności jej zapisów, 
przedmiotowa praktyka nie była 
stosowana w 2015 r. 

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. 

NIE 

Zarząd Spółki nie organizował w 2015 r. 
publicznie dostępnych spotkań  
z inwestorami, analitykami i mediami ze 
względu na niskie zainteresowanie ich 
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potencjalnych odbiorców. Na pytania ze 
strony inwestorów i mediów spółka 
udziela natychmiastowych odpowiedzi 
drogą mailową.  

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 

TAK 
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wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

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 

Spółka publikuje raporty kwartalne, które 
zawierają informacje pozwalające na 
bieżąco ocenić sytuację finansową Spółki. 
W opinii Zarządu Emitenta raporty 
miesięczne stanowią jedynie powtórzenie 
publicznie dostępnych informacji,  
w związku z czym Emitent nie stosował 
przedmiotowej praktyki w 2015 r. 

16a. 

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)   

 


