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Warszawa, 21 listopada 2015 

 

ADIUVO INVESTMENTS S.A. – program motywacyjny 

 NWZ zaplanowane na 17 grudnia 2015 roku podejmie decyzję w sprawie: 

- warunkowego podwyższenia kapitału na potrzeby programu motywacyjnego dla osób 

kluczowych dla działalności Spółki 

- zmian w składzie Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków 

Adiuvo Investments S.A. wprowadza program motywacyjny dla kluczowych osób istotnie 
zaangażowanych w rozwój Spółki. Na 17 grudnia 2015 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie akcjonariuszy Adiuvo Investments S.A., a jednym z głównych punktów porządku obrad 
jest podjęcie uchwały w sprawie emisji do 181 403 warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 18 140,30 zł z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty obejmowane będą w ramach programu motywacyjnego 
przez osoby, które są pracownikami, współpracownikami, kontrahentami lub są istotnie 
zaangażowane w działalność Spółki. Imienna lista tych osób zostanie określona przez Zarząd Spółki. 
W sumie w ramach programu motywacyjnego zostanie wyemitowanych maksymalnie do 2% akcji w 
okresie jego obowiązywania. 

1 warrant uprawniać będzie do objęcia 1 akcji Adiuvo Investments serii L. Cenę emisyjną akcji ustalać 
będzie Zarząd w oparciu o bieżącą ceną rynkową akcji Spółki (za bieżącą cenę rynkową akcji rozumie 
się średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych kursów zamknięcia ważonych wolumenem obrotu 
akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 6 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie) z zastrzeżeniem, że nie może być ona 
niższa, niż 22 złote, czyli cena z wrześniowej oferty publicznej Spółki. Objęcie warrantów powinno 
nastąpić w ciągu 2 lat, a akcji serii L – w ciągu 4 lat od momentu podjęcia uchwały przez grudniowe 
NWZ. 

- Zespół, który zbudowaliśmy i stale wzmacniamy, to grono wyjątkowych, zaangażowanych osób, 
których codzienna praca przyczynia się do rozwoju Spółki i realizowanych projektów, czego efektem 
jest wzrost wartości Adiuvo Investments dla Akcjonariuszy. Zgodnie z rynkowymi praktykami naszą 
intencją jest zapewnienie kluczowym osobom zaangażowanym w działalność Spółki poczucia 
aktywnego i realnego wpływu na budowę jej wartości oraz możliwość partycypacji w jej wzroście 
poprzez objęcie ich programem motywacyjnym – mówi Anna Aranowska-Bablok, członek zarządu 
Adiuvo Investments S.A. 

Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich zamiany na 
akcje Spółki serii L zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd i zaakceptowanym 
przez Radę Nadzorczą i będą w szczególności powiązane z realizacją kolejnych kamieni milowych w 
rozwoju Spółki. 

Grudniowe NWZ przewiduje również dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Adiuvo Investments, aby 
jej skład w większym stopniu odzwierciedlał nową strukturę akcjonariatu Spółki po 
przeprowadzonych w br. dwóch ofertach sprzedaży akcji – prywatnej w kwietniu i publicznej we 
wrześniu.  

 
Dodatkowych informacji udziela: 
 
Katarzyna Sadowska 
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CC Group Sp. z o.o. 
Telefon: +48 22 440 14 40 
Mobile: +48 697 613 020 
 

*** 
 
Adiuvo Investments S.A. to notowana od 2015 r. na GPW w Warszawie spółka, koncentrująca swoje działania na selekcji, 
rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Dzięki 
zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu 
certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Adiuvo jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym 
modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. Adiuvo poszukuje oraz inwestuje w projekty z segmentów 
nutraceutycznego oraz segmentu urządzeń medycznych i „digital health.” Wybiera projekty adresujące potrzeby 
wzmocnienia działań profilaktycznych, uczestniczenia pacjentów w procesie monitorowania stanu zdrowia i ich aktywnego 
udziału w leczeniu. 
Dotychczas Adiuvo z sukcesem wprowadziło na światowe rynki pięć produktów opartych na globalnie chronionych 
patentami technologiach : Airway Medix Closed Suction System, Esthechoc oraz trzy produkty oparte na technologii 
Carocelle : Lutein, Resveratrol oraz Lycopene. 
Jedna ze spółek z grupy Adiuvo - Airway Medix S.A. – notowana jest na NewConnect. 


