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Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w
dniu 29 lutego 2016 roku umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V.
(„Fundusz”), na który Emitent wywiera, poprzez spółkę zależną Adiuvo Management sp. z o.
o., znaczący wpływ oraz ScaleThings sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Celowa”)
oraz trzema osobami fizycznymi – założycielami Spółki Celowej. 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad oraz warunków, na których Fundusz zainwestuje w
Spółkę Celową, prowadzącą innowacyjny projekt  w zakresie rozwoju oraz komercjalizacji
precyzyjnej  platformy sensorycznej  do  pomiaru  wagi,  o  szerokim spektrum zastosowania
(„Projekt”). Projekt realizowany będzie w oparciu o harmonogram przewidujący wykonanie
przez Spółkę Celową trzech kluczowych etapów (kamieni milowych). Proces inwestycyjny
zakłada, że pierwszy kamień milowy zostanie zrealizowany w terminie trzech miesięcy od
dnia  otrzymania  przez  Spółkę  Celową pierwszej  transzy środków,  natomiast  kolejne  dwa
kamienie  milowe  w  okresie  sześciu  miesięcy  od  dnia  otrzymania  przez  Spółkę  Celową
odpowiednio drugiej i trzeciej transzy środków. Fundusz zamierza zainwestować w Spółkę
Celową  maksymalnie  kwotę  4.500.000  PLN,  z  czego  800.000  PLN  stanowić  będzie
bezzwrotny grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który nie będzie stanowił wkładu
na  pokrycie  obejmowanych  przez  Fundusz  akcji.  Inwestycja,  tj.  objęcie  przez  Fundusz
38,65% udziałów w Spółce Celowej, zostanie dokonana w trzech transzach, co do zasady,
uwarunkowanych  prawidłowym  wykonaniem  zadań  w  ramach  poszczególnych  kamieni
milowych. Podczas całego procesu inwestycyjnego Funduszowi będzie przysługiwało 38,65%
wszystkich głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Celowej. Dodatkowo, Funduszowi
przysługują uprawnienia związane z decyzjami strategicznymi w związku z objęciem akcji
uprzywilejowanych  co  do  głosu  na  Walnym Zgromadzeniu  i  przysługującym im prawem
Veta.  Jednocześnie  od  dnia  podpisania  umowy  inwestycyjnej,  Funduszowi  przysługuje
dodatkowo prawo wyboru oraz odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki Celowej
oraz jednego członka jej Zarządu. Spółka Celowa jest właścicielem własności intelektualnej
niezbędnej do realizacji Projektu. Umowa została zawarta pod prawem polskim.

Umowa jest elementem realizacji strategii rynkowej Grupy Emitenta w obszarze wyrobów
medycznych
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