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Treść raportu:  

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Emitent oraz dwie 

spółki zależne Emitenta tj. MarMar Investment sp. z o.o. (MarMar) oraz Carocelle Spółka Akcyjna 

(Carocelle) powzięły informację o zakończeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) 

oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w ramach projektu „Oś Priorytetowa I 

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Wspieranie transferu 

wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w 

przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i 

komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”. 

Zgodnie z opublikowanymi przez ww. Instytucję wynikami oceny, łącznie cztery projekty spółek 

zależnych Emitenta znalazły się na liście 22 rekomendowanych do dofinansowania, z czego trzy znalazły 

się w pierwszej piątce najwyżej ocenionych projektów. 

Projekty, o których mowa powyżej obejmują: 

- projekt Carocelle „DELI-CAPS. Suplementy diety na bazie technologii Deligent™, z wysoko 

biodostępnymi i bioaktywnymi polifenolami oraz witaminami.” - koszt całkowity ok. 5,8 mln zł i 

wnioskowane dofinansowanie w wysokości ok. 2,6 mln zł (miejsce 3 na liście rankingowej); 

- projekt MarMar „Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego 

poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciała.” - koszt całkowity ok. 5,1 mln zł i 

wnioskowane dofinansowanie w wysokości 2,2 mln zł (miejsce 4 na liście rankingowej); 

- projekt Carocelle „DELI-EYE. Suplement diety w technologii Deligent™, chroniący narząd wzroku, 

dzięki wysoko biodostępnej i bioaktywnej luteinie, kwasom tłuszczowym (DHA), oraz antocyjanom.” - 

koszt całkowity ok. 5,5 mln zł i wnioskowane dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł (miejsce 5 na liście 

rankingowej); 

- projekt MarMar „Opracowanie nowego innowacyjnego suplementu diety o właściwościach 

modyfikowania składu flory bakteryjnej jelit, obniżania nadmiernej masy ciała i poprawy parametrów 

metabolicznych w formule bezpośredniego dostarczania do jelita grubego.” - koszt całkowity ok. 4,9 

mln zł i wnioskowane dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł (miejsce 10 na liście rankingowej). 

Informację o zawarciu umowy o dofinansowanie kolejnych projektów Emitent przekaże odpowiednim 

raportem bieżącym niezwłocznie po podpisaniu tych umów. 
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