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Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 w sprawie podpisania przez spółkę portfelową Joint 

Polish Investment Fund C.V. [JPIF] FixNip Limited z siedzibą w Even Yehuda w Izraelu [Fixnip] umowy ze 

spółką GC Aesthethic Limited, dotyczącej wspólnego przeprowadzenia walidacji klinicznej oraz 

wyłącznej dystrybucji w wybranych krajach Europy i Ameryki Południowej produktu FixNip, jak również 

informacji przekazywanych w tym zakresie  w raportach okresowych, Zarząd Adiuvo Investments S.A. 

[Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 6 czerwca 2021 r. powziął informację, że w ramach realizacji ww. 

umowy we Francji zostały przeprowadzone dwie pierwsze procedury kliniczne. Dodatkowo, następnych 

16 procedur w czterech francuskich centrach klinicznych zostało zaplanowanych w kolejnych 

tygodniach.  

Emitent przypomina, że zgodnie z treścią ww. raportu bieżącego, umowa o współpracy z GC Aesthethic 

przewiduje, że w 2021 roku strony przeprowadzą, na koszt GC Aesthetics, pilotażowe w Unii Europejskiej 

zabiegi implantacji produktu u minimum 50 pacjentek w pięciu wiodących ośrodkach na terytorium 

Francji. Równocześnie strony będą wprowadzać produkt do dystrybucji na zasadach wyłączności w 

wybranych krajach Europy oraz Ameryki Południowej.  

Jednocześnie Spółka informuje, że niezależnie od procedur klinicznych we Francji, FixNip zakończył 

pilotażowe procedury kliniczne w Izraelu oraz przeprowadził, z udziałem dystrybutora, pierwszą 

procedurę kliniczną w Polsce, o czym Emitent informował w raporcie okresowym za 2020 rok. Do końca 

bieżącego miesiąca planowanych jest wykonanie kolejnych 5 procedur w Polsce.  

Przeprowadzenie testów w Europie oraz wdrożenie rynkowe urządzenia na kluczowych rynkach 

europejskich stanowi kolejny kamień milowy dla FixNip znacznie przybliżający Spółkę do sprzedaży praw 

globalnych do technologii, a także praw do własności intelektualnej. Komercjalizacja posiadanych 

technologii poprzez ich sprzedaż ̇ kontrahentom działającym w branży medycznej stanowi realizację 

podstawowej polityki inwestycyjnej realizowanej przez JPIF oraz Adiuvo. 

O kolejnych istotnych etapach realizacji ww. umowy Spółka będzie informowała w stosowanych 

raportach.  

 


