
 

   

 

 

  



   

 

 

 

DOKUMENT OFERTOWY 

Chc-Cannabis Healthcare Spółka Akcyjna 

SPORZĄDZONY DNIA 22 LISTOPADA 2022 ROKU 

W MSZCZONOWIE 

 
 
 

Niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie został sporządzony przez CHC-CANNABIS HEALTHCARE 

Spółkę Akcyjną z siedzibą w Mszczonowie w związku z emisją akcji serii C Akcje Nowej Emisji).  

 

W dniu 22.11.2022 roku na wniosek CHC-CANNABIS HEALTHCARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mszczonowie 

opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225/2022 ogłoszenie, o którym mowa w art. 

440 KSH, wzywające do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji. 

 

Wartość nominalna 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). 

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 513,00 zł (słownie: pięćset trzynaście złotych). 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.  

Niniejszy Dokument Ofertowy nie był ani zatwierdzany, ani weryfikowany przed jego publikacją przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, ani inny organ nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym działający w innych 

jurysdykcjach poza granicami Polski. 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO 

NewConnect, a jego treść nie była ani badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

 

Emitent przy prowadzeniu niniejszej oferty nie korzysta z usług finansowania społecznościowego, o których 

mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w 

sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937, a niniejszy dokument nie stanowi 

arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych w rozumieniu w/w Rozporządzenia. 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH OFEROWANYCH  

I WARUNKACH EMISJI.  

HARMONOGRAM EMISJI. 
 

Spółka pod firmą CHC-CANNABIS HEALTHCARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mszczonowie na podstawie art. 440 

§ 1 KSH zaprasza do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji emitowane przez Spółkę na następujących warunkach: 

 

1. Dane Emitenta 

 

Emitentem jest spółka akcyjna CHC-CANNABIS HEALTHCARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mszczonowie (ul. 

Fabryczna 6 lok.10, 96 - 320 Mszczonów) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 

0000985367, posiadająca REGON 522731745, NIP 8381878599, o kapitale zakładowym w wysokości 531.920,00 

zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) opłaconym w całości. 

 

Więcej danych o Emitencie zamieszczono w części I i III Dokumentu Ofertowego. 

 

2. Dane dotyczące Akcji Oferowanych (liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna) 

 

Emitent oferuje do objęcia nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 4.288 (słownie: cztery tysiące 

dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł. (dziesięć 

złotych) każda akcja.  

 

Kapitał zakładowy Emitenta wskutek emisji Akcji Nowej Emisji zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 

2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) i nie większą niż 42.880,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące 

osiemset osiemdziesiąt złotych), w zależności od tego, ile Akcji Nowej Emisji zostanie objętych i opłaconych. 

 

3. Cena emisyjna Akcji Oferowanych 

 

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 513,00 zł (słownie: pięćset trzynaście złotych). 

 

Cenę emisyjną określił Zarząd Emitenta w uchwale z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia ceny 

emisyjnej Akcji Serii C oraz szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii C, zawartej w protokole z 

posiedzenia Zarządu (Załącznik nr 5). 

 

4. Rodzaje uprzywilejowania Akcji Nowej Emisji 
 

Akcje Nowej Emisji nie będą akcjami uprzywilejowanymi. 

 

5. Brak ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji Nowej Emisji 

 

Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne ograniczenia co do ich zbywania. 

 

6. Świadczenia dodatkowe związane z Akcjami Nowej Emisji 

 



   

 

 

Z nabyciem Akcji Nowej Emisji nie jest związany żaden obowiązek dokonywania świadczeń dodatkowych na rzecz 

Spółki, oprócz obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego na ich pokrycie. 

 

7. Warunki i zasady oferowania Akcji Nowej Emisji 

 

Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym, który zawiera informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie i Emitencie.  

 

W Dokumencie Ofertowym zostały ujęte wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu wzywającym do zapisywania 

się na Akcje Nowej Emisji opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225/2022 w dniu 22 

listopada 2022 roku. 

 

Dokument Ofertowy i w/w ogłoszenie wzywające do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji to jedyne prawnie 

wiążące dokumenty dotyczące Oferty Akcji Nowej Emisji zawierające informacje o Emitencie, akcjach Emitenta 

(w tym o Akcjach Nowej Emisji) oraz warunkach prowadzonej Oferty. 

 

8. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji Akcji Nowej Emisji 

 

Zgodnie z KSH i Statutem Spółki organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Nowej Emisji jest Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do upoważnienia 

Zarządu Spółki do podjęcia części decyzji związanych z emisją akcji m.in. w zakresie terminów otwarcia i 

zamknięcia subskrypcji oraz ustalenia ceny emisyjnej. 

 

9. Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych (data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Nowej Emisji, 

z przytoczeniem jej treści) 

 

Akcje Nowej Emisji (Akcje Oferowane) są emitowane na podstawie: 

a. art. 431 § 1 i 2 pkt 3 KSH; 

b. przywołanej poniżej (i w Załączniku nr 4)  uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 

listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i wyłączenia prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, objętej aktem notarialnym rep A nr 25633/2022 

sporządzonym przez notariusza Daniela Kupryjańczyka prowadzącego Kancelarię Notarialną w 

Warszawie, a także na podstawie 

c. uchwały Zarządu Emitenta z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji 

Serii C oraz szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii C, zawartej w protokole z 

posiedzenia Zarządu (Załącznik nr 5). 

 

Treść uchwał w sprawie emisji Akcji Oferowanych zamieszczona jest w Załączniku nr 4 i 5)  

 

10. Tryb emisji Akcji Nowej Emisji 

 

Akcje Nowej Emisji są oferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 3) KSH (poprzez 

ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwanie do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji) w trybie 

oferty publicznej na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (którym 

jest niniejszy Dokument Ofertowy).  

 



   

 

 

Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym, który jest prawnie wiążącym dokumentem w zakresie dotyczącym Oferty, 

zawierającym informacje o Ofercie i Akcjach Nowej Emisji.  

 

W Dokumencie Ofertowym powołano i przywołano treść uchwał korporacyjnych Emitenta dotyczących emisji 

Akcji Nowej Emisji, w tym stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Emitenta. 

 

11. Miejsce oferowania Akcji Nowej Emisji  

 

Oferta jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Emitent nie podjął żadnych działań, które mogłyby lub miałyby na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty 

Akcji Nowej Emisji w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji innych niż Rzeczpospolita Polska, ani też 

doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego Dokumentu Ofertowego w jakimkolwiek kraju 

lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub następcze podjęcie określonych prawem 

działań w tym celu. 

 

Informacje zamieszczone na Stronie Emisyjnej i niniejszy Dokument Ofertowy są przeznaczone do osób/ 

podmiotów mających dostęp do nich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

W szczególności materiały zamieszczone na Stronie Emisyjnej nie stanowią oferty dotyczącej papierów 

wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w 

której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia 

lub uzyskania zezwolenia.  

 

Papiery wartościowe (Akcje Nowej Emisji) nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie 

zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States 

Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy 

odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. 

U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe  Spółki 

(Akcje Nowej Emisji) nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy 

o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

 

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać 

się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować 

w związku z udziałem w ofercie Akcji Nowej Emisji. 

 

12.  Wyłączenia osobowe w możliwości objęcia Akcji Nowej Emisji 

 

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 1y rozporządzenia 

Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 

Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta nie jest kierowana do jakichkolwiek obywateli 

rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub Białorusi, lub jakichkolwiek osób 

prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub Białorusi. 

Z uwagi na w/w ograniczenia regulacyjne, Akcje Nowej Emisji nie mogą być obejmowane przez obywateli Rosji i 

Białorusi. 



   

 

 

 

13. Wyłączenie prawa poboru  

 

Prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na 

podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczącej emisji Akcji 

Nowej Emisji (Załącznik nr 4). 

 

14. Informacja o zabezpieczeniach (gwarancji) emisji, ze wskazaniem zabezpieczenia i podmiotu 

udzielającego zabezpieczenia 

 

W związku z Ofertą Akcji Nowej Emisji nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia. Emitent nie zawarł umowy 

z gwarantem Emisji. 

 

15. Podmiot przyjmujący zapisy na Akcje Nowej Emisji 

 

Zapisy na Akcje Nowej Emisji przyjmuje wyłącznie Emitent. 

 

16. Minimalna wartość zapisu 

 

Zapis na Akcje Nowej Emisji nie może dotyczyć mniej niż 3 (słownie: trzech) Akcji Nowej Emisji 

 

17. Forma i tryb składania zapisów na Akcje Nowej Emisji 

 

Zapis na Akcje Nowej Emisji może być dokonany wyłącznie na formularzu przygotowanym przez Spółkę.  

Wzór formularza zapisu stanowi załącznik do uchwały Zarządu Emitenta z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie 

ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii C (Załącznik nr 

5).  

 

Wygenerowanie formularza zapisu może nastąpić poprzez wypełnienie danych dotyczących zapisu na Stronie 

Emisji w generatorze formularza zapisu, tj. poprzez przejście ścieżki wypełnienia danych do subskrypcji na Akcje 

Nowej Emisji.  

Po zakończeniu tej ścieżki w w/w generatorze zapisujący się otrzyma na wskazany w formularzu zapisu adres e-

mail/ wskazane w formularzu zapisu adresy e-mail wypełniony formularz zapisu w postaci pliku w formacie .pdf 

gotowy do podpisania. 

 

Zapisu na Akcje Nowej Emisji dokonuje się w formie elektronicznej poprzez podpisanie poprawnie i kompletnie 

wypełnionego zgodnie z powyższym trybem formularza zapisu w formie pliku w formacie .pdf  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP i wysłanie go do 

Emitenta na adres e-mail: emisja@chc-cannabis.com.  

 

Jeżeli zapis w imieniu subskrybenta składa pełnomocnik, prokurent lub członek organu reprezentacji powinien 

wraz z zapisem przedłożyć dokument, z którego jego umocowanie wynika. 

 

18. Okres Subskrypcji – okres na składanie zapisów na Akcje Oferowane 

 

Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane (Okres Subskrypcji) trwa od dnia 22 listopada 2022 roku (Data 

Otwarcia Subskrypcji) do dnia 16 grudnia 2022 roku (Data Zamknięcia Subskrypcji).  



   

 

 

 

Emitent zastrzega sobie skrócenie Okresu Subskrypcji, przy czym nie może on być krótszy niż 2 (dwa) tygodnie 

od dnia opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwania do zapisów na Akcje Nowej Emisji 

(które miało miejsce 22 listopada 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225/2022).  

 

Emitent zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Subskrypcji Akcji Nowej Emisji jednak na okres nie dłuższy 

niż łącznie 3 (trzy) miesiące. 

 

O skróceniu lub o przedłużeniu Okresu Subskrypcji Emitent powiadomi w formie komunikatu na Stronie Emisji. 

 

Skrócenie Okresu Subskrypcji i zamknięcie subskrypcji może nastąpić w wypadku uzyskania przez Emitenta od 

zapisujących się na Akcje Nowej Emisji wpłat kwoty, której wartość pozwala na pokrycie łącznej ceny emisyjnej 

4.288 (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) Akcji Nowej Emisji (maksymalny poziom emisji). 

 

19. Zasady wpłat na Akcje Nowej Emisji oraz skutek braku wpłaty 

 

Wpłaty na Akcje Nowej Emisji powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w Okresie Subskrypcji, w formie 

przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr: 

95 1090 1694 0000 0001 5133 1353. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko lub firmę składającego zapis 

na Akcje Nowej Emisji. 

 

Wpłaty na Akcje Nowej Emisji należy dokonać w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Nowej Emisji 

wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji w terminie 24 godzin od momentu 

dokonania zapisu (wysłania poprawnie sporządzonego zapisu do Spółki).  

 

Przez dzień wpłaty na Akcje Nowej Emisji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta. 

 

Nieuiszczenie wpłaty na Akcje Nowej Emisji w Okresie Subskrypcji powoduje bezskuteczność zapisu na Akcje 

Nowej Emisji. 

 

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Nowej Emisji niż wskazana w zapisie nie oznacza 

nieważności zapisu, ale powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Akcji Nowej Emisji mających 

pokrycie we wpłaconej kwocie, przy czym taka wpłata musi pokrywać co najmniej 3 Akcje Nowej Emisji. Jeżeli 

wpłata nie pokrywa co najmniej 3 Akcji Nowej Emisji, zapis uważany jest za bezskuteczny. 

 

20. Zasady i harmonogram przydziału Akcji Nowej Emisji 

 

Przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na warunkach określonych w Ofercie. 

 

Zapis może zostać wysłany do Emitenta w Okresie Subskrypcji. 

 

Złożenie Zapisu nie gwarantuje otrzymania przydziału wszystkich Akcji Nowej Emisji, których dotyczy zapis. 

 

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Nowej Emisji w terminie 7 (siedem) dni od daty zamknięcia subskrypcji. 

 

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Nowej Emisji w sposób uznaniowy z zastrzeżeniem następujących zasad: 



   

 

 

a) dokonując przydziału Akcji Nowej Emisji Zarząd weźmie pod uwagę kolejność dokonywania zapisów i wpłat na 

Akcje Nowej Emisji; 

b) Zarząd Emitenta nie przydzieli Akcji Nowej Emisji na podstawie zapisu, który wpłynął do Emitenta po 

zamknięciu Okresu Subskrypcji lub który dotyczy mniej niż 3 Akcji Nowej Emisji; 

c) jeżeli Akcje Nowej Emisji objęte dostarczonym do Emitenta poprawnie wypełnionym zapisem zostały w całości 

opłacone do dnia poprzedzającego dzień, w którym Emitent uzyskał od zapisujących się na Akcje Nowej Emisji 

wpłaty kwot, których łączna wartość pozwala na pokrycie łącznej ceny emisyjnej 4.288 Akcji Nowej Emisji (tj. do 

„Dnia Osiągnięcia Maksymalnego Poziom Emisji”), Zarząd Emitenta przydzieli pełną liczbę Akcji Nowej Emisji 

objętych takim zapisem; 

d) jeżeli Akcje Nowej Emisji objęte dostarczonym do Emitenta poprawnie wypełnionym zapisem zostały w całości 

opłacone w Dniu Osiągnięcia Maksymalnego Poziomu Emisji, Zarząd przydzieli opłacone w Dniu Osiągnięcia 

Maksymalnego Poziomu Emisji Akcje Nowej Emisji przy zachowaniu następujących zasad redukcji: 

(i) Zarząd Emitenta ustali liczbę Akcji Nowej Emisji objętych zapisami i opłaconych w Dniu Osiągnięcia 

Maksymalnego Poziomu Emisji, co do których zapis wpłynął do Spółki do Dnia Zamknięcia Subskrypcji; 

(ii) Zarząd Emitenta dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji Nowej Emisji, o której mowa w (i) powyżej i 

dokona przydziału Akcji Nowej Emisji z uwzględnieniem takiej proporcjonalnej redukcji, a w wypadku, gdy 

pozostaną ułamkowe części nieprzydzielone – dokona przydziału Akcji Nowej Emisji, które w całości nie mogą 

zostać przydzielone wedle swojego uznania. 

 

Zarząd Emitenta nie przydzieli Akcji Nowej Emisji, które zostały opłacone po Dniu Osiągnięcia Maksymalnego 

Poziomu Emisji. 

 

Zarząd Emitenta może odmówić przydziału Akcji Nowej Emisji, jeśli osoba, która podpisała się pod zapisem nie 

wykaże w Okresie Subskrypcji swojego umocowania do złożenia zapisu w imieniu inwestora. 

 

O przydziale Akcji Nowej Emisji Zarząd Emitenta zawiadomi na Stronie Emitenta, a także stosownie do wymogów 

KSH w MSiG (formalne ogłoszenie) w terminie 2 (dwóch) tygodni od dokonania przydziału. 

 

21. Niedojście Emisji do skutku 

 

Jeżeli w Okresie Subskrypcji całość lub co najmniej minimalna liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji nie zostanie 

subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. W 

takim wypadku Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji ogłosi o 

niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do skutku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz na 

Stronie Emisji, i równocześnie wezwie subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot. Zarząd dokona zwrotu kwot 

na rachunek bankowy podany przez Zapisującego się w formularzu zapisu. 

 

22. Zasady zwrotu wpłat na Akcje Nowej Emisji 

 

Zarząd zwróci kwoty wpłacone na Akcje Nowej Emisji, które nie zostały przydzielone w terminie 7 (siedem) dni 

od daty ogłoszenia przydziału Akcji Nowej Emisji na Stronie Emisji. Zwrot nastąpi na rachunki podane przez 

Zapisującego się w formularzu zapisu. 

 

23. Powołanie przepisu Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym oferta dotycząca Akcji Nowej Emisji 

może być prowadzona na podstawie Dokumentu Ofertowego 

 



   

 

 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny 

emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000,00 EUR (sto tysięcy EURO) i 

mniej niż 1.000.000,00 EUR (jeden milion EURO), i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał 

uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 

miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR (sto tysięcy EURO) i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR (jeden 

milion EURO), wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej 

ofercie. 

 

Dokument Ofertowy jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej: 

I. podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o 

oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty; 

II. podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów 

wartościowych; 

III. podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka; 

IV. oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. 

 

Niniejsza Oferta Akcji Nowej Emisji przeprowadzana jest na podstawie dokumentu określonego w art. 37a ust. 1 

Ustawy o ofercie publicznej, który spełnia powyższe warunki.  

 

Niniejszy Dokument Ofertowy jest sporządzony i udostępniony zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem 

Ustawy o ofercie publicznej. 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, ani inny organ nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym. 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani dokumentu 

informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO NewConnect, a jego treść nie była ani badana, ani 

zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Emitent przy prowadzeniu niniejszej oferty nie korzysta z usług finansowania społecznościowego, o których 

mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w 

sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937, a niniejszy dokument nie stanowi 

arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych w rozumieniu w/w Rozporządzenia. 

 

 

24. Okres obowiązywania Dokumentu Ofertowego  

 

Niniejszy Dokument Ofertowy został opublikowany w dniu 22 listopada 2022 roku.  

 

Termin obowiązywania Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z 

zakończeniem okresu oferowania Akcji Nowej Emisji lub wystąpienia innego zdarzenia kończącego prowadzenie 

Oferty. 

 



   

 

 

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty, Dokument Ofertowy przestaje 

obowiązywać z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki Dokument 

Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości, to jest na Stronie Emisji. 

 

25. Tryb podawania przez Emitenta do publicznej wiadomości informacji o zmianie danych zawartych w 

Dokumencie Ofertowym  

 

Emitent udostępni do publicznej wiadomości informację o każdym nowym znaczącym czynniku ryzyka, istotnym 

błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącej się do informacji zawartej w Dokumencie Ofertowym, która może 

wpłynąć na ocenę Akcji Nowej Emisji, a które wystąpią lub zostaną zauważone w okresie między udostępnieniem 

Dokumentu Ofertowego, a zakończeniem okresu oferowania Akcji Nowej Emisji (tj. do końca Okresu Subskrypcji).  

 

Udostępnienie takiej informacji nastąpi niezwłocznie od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w 

suplemencie do Dokumentu Ofertowego w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na Stronie 

Emisji.  



   

 

 

II. INFORMACJE O EMITENCIE 
 

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 

 

Firma: 

 

CHC-CANNABIS HEALTHCARE Spółka Akcyjna 

 

Siedziba i adres: ul. Fabryczna 6/10, 96-320 Mszczonów 

Kraj siedziby: Polska 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,  

XX Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 
531.920,00 zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset 

dwadzieścia złotych 00/100) 

KRS: 0000985367 

REGON: 522731745 

NIP: 8381878599 

Adres poczty elektronicznej: biuro@chc-cannabis.com 

Adres poczty elektronicznej 

do komunikacji w sprawie 

Oferty: 

emisja@chc-cannabis.com 

Strona Internetowa: WWW.CHC-CANNABIS.COM 

 

 

2.  PODSTAWA PRAWNA UTWORZENIA EMITENTA 

 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów KSH i działa zgodnie ze Statutem Spółki i innymi właściwymi 

przepisami prawa. 

 

Statut Emitenta został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2022 poz. 653622 z dnia 23 

sierpnia 2022 roku.  

 

Statut został dwukrotnie zmieniony. Pierwszej zmiany dokonano uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 

i 4, podjętymi 19 sierpnia 2022 roku zaprotokołowanymi w Protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 19 sierpnia 2022 roku, objętym aktem notarialnym Repertorium A nr 18337/2022, sprostowanym 

aktem notarialnym Repertorium A nr 19403/2022, sporządzonymi przez notariusza Daniela Kupryjańczyka 

prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie.   

 

Aktualna treść statutu Emitenta została załączona do Dokumentu Ofertowego (Załącznik nr 3).  

 

mailto:biuro@chc-cannabis.com
mailto:emisja@chc-cannabis.com
http://www.chc-cannabis.com/


   

 

 

Kolejna (niezarejestrowana jeszcze w KRS) zmiana Statutu została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 

uchwałą nr 4 podjętą 15 listopada 2022 roku, która została załączona do niniejszego Dokumentu Ofertowego, 

jako część protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2022 roku objętego aktem notarialnym 

Repertorium A nr 25633/2022 sporządzonym przez notariusza Daniela Kupryjańczyka prowadzącego Kancelarię 

Notarialną w Warszawie (Załącznik Nr 4).  

Uchwała ta podjęta została w związku z emisją Akcji Nowej Emisji. Zmiana obejmuje zmianę par. 6 (dodanie 

dodatkowych rodzajów do przedmiotu działalności), par.7 (zmiana wysokości kapitału zakładowego i informacji 

o emisji Akcji Serii C) oraz dodanie par. 14a (praw przyłączenia się do sprzedaży akcji) oraz wykreślenie par 11 ust 

7 Statutu.   Zmiana Statutu na jej podstawie będzie więc rejestrowana wraz z wnioskiem o rejestrację 

podwyższenia kapitału Spółki w związku z emisją Akcji Nowej Emisji, przy czym, jeśli emisja nie dojdzie do skutku, 

rejestracja nie obejmie par 7 ust. 1 i ust 2 dotyczące emisji Akcji Nowej Emisji.  

 

3. DATA I SPOSÓB POWSTANIA EMITENTA  

 

Spółka została zawiązana dnia 28 czerwca 2022 roku na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez 

notariusza Daniela Kupryjańczyka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Repertorium A nr 13845/2022. 

 

Emitent został zarejestrowany w dniu 2 sierpnia 2022 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000985367. 

 

Założycielem Spółki jest: Łukasz Maciejewski. Utworzenie Spółki nie wymagało uzyskania zezwolenia 

jakiegokolwiek organu. 

 

4. CZAS TRWANIA SPÓŁKI 

 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

 

5. INFORMACJE O KAPITALE ZAKŁADOWYM EMITENTA 

 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, to jest przed rejestracją 

podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji Akcji Serii C (Akcji Oferowanych), wynosi 531.920,00 złotych 

(pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) i dzieli się na 53.192 (pięćdziesiąt trzy 

tysiące sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: 

Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej w 

wysokości 10 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), które 

zostały objęte przez Łukasza Tadeusza Maciejewskiego w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10.000 

(dziesięć tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: INTERFARMED CANNABIS spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszczonowie (ul. Fabryczna 6/10, 96-320 Mszczonów) wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000441551 

(NIP: 8381845619, REGON: 146413230) („INTERFARMED CANNABIS”), o wartości nominalnej 50,00 zł 

(pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), które 

stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki INTERFARMED CANNABIS i uprawniają do wykonywania 100% 

głosów na zgromadzeniu wspólników INTERFARMED CANNABIS, o wartości godziwej wkładu niepieniężnego w 

wysokości 34.400.000,00 (trzydzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych), z czego kwota w wysokości 



   

 

 

500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) przeznaczona została na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad 

kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (agio) tj. kwota 33.900.000,00 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset 

tysięcy) złotych przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki,  

b) 3.192 (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 0001 do 3192, o 

wartości nominalnej w wysokości 10 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 31.920,00 zł 

(trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych), które zostały objęte w następujący sposób:  

− spółka pod firmą: Pharmacann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000685922; NIP: 

9522164490; REGON: 367579441) objęła 532 (pięćset trzydzieści dwie) Akcje Serii B o numerach od 

0001 do 0532, o wartości w wysokości 10 (dziesięć) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 

5.320,00 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5.320,00 

(pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych, 

− Rafał Piotr Prejsnar objął 2.660 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) Akcji Serii B o numerach od 0533 do 

3192, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 26.600,00 

(dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) złotych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 26.600,00 

(dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) złotych. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został w całości pokryty. 

 

6. REJESTR AKCJONARIUSZY 

 

Rejestr Akcjonariuszy prowadzi spółka: DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000274307. 

 

7. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU 

 

Struktura akcjonariatu (liczba posiadanych przez akcjonariuszy akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu) w Spółce 

jest obecnie następująca: 

 

L.P. AKCJONARIUSZ LICZBA  AKCJI 
SERIA 

AKCJI 

% 

AKCJI 

LICZBA  

GŁOSÓW 

%  

GŁOSÓW 

1. Łukasz Maciejewski 50.000 A 93,9991% 100.000 96,9067% 

2. Rafał Prejsnar 2.660 B 5,0007% 2.660 2,5777% 

3. 
Pharmacann Polska  

Sp. z o.o. 
532 B 1,0002% 532 0,5155% 

 

 

Spółka przewiduje, że w dniu rejestracji w KRS Akcji Nowej Emisji (*przy założeniu, że wszystkie Akcje 

Oferowane zostaną przydzielone) struktura akcjonariatu Spółki będzie następująca:    

 

L.P. AKCJONARIUSZ 
LICZBA  

AKCJI 

SERIA 

AKCJI 

%  

AKCJI 

LICZBA 

GŁOSÓW 

%  

GŁOSÓW 

1. Łukasz Maciejewski 50.000 A 
86,9867

% 
100.000 93,0406% 

2. Rafał Prejsnar 2.660 B 
4,6277

% 
2.660 2,4749% 



   

 

 

3. Pharmacann Polska Sp. z o.o. 532 B 
0,9255

% 
532 0,4950% 

4. 

Posiadacze Akcji Nowej Emisji  

(przy założeniu przydzielenia 

wszystkich Akcji Nowej Emisji) 

4 288 
C 

57480 
7,46% 4 288 3,9896% 

 

 

8. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI SPÓŁKI SERII A i B ORAZ 

UPRAWNIENIACH OSOBISTYCH AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH AKCJE SPÓŁKI SERII A i B 

 

Zgodnie z § 7 ust. 6 Statutu Emitenta (Załącznik nr 3), imienne akcje serii A są uprzywilejowane co do 

wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa 

głosy. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela uprzywilejowanie wygasa.  

 

Zgodnie z § 19 ust. 5 Statutu Emitenta Łukaszowi Maciejewskiemu (Założycielowi Spółki i Prezesowi Zarządu 

Spółki) tak długo, jak jest akcjonariuszem Spółki i posiada akcje, które reprezentują: 

1. co najmniej 40% kapitału zakładowego Spółki, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i 

odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz 

2. mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i 

odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej (Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem składa się z 5 (pięciu) 

członków. 

 

Zgodnie z § 14 Statutu Emitenta w przypadku, gdy Łukasz Maciejewski otrzyma od podmiotu trzeciego ofertę 

nabycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w drodze sprzedaży (po cenie wyższej niż rynkowa 

ustalona zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu) i zamierzał będzie zbyć wszystkie swoje akcje w Spółce, będzie 

przysługiwało mu prawo do żądania, by pozostali akcjonariusze Spółki sprzedali swoje akcje w Spółce na rzecz 

Proponowanego Nabywcy („Prawo do Żądania Sprzedaży Akcji”) na warunkach takich, jak Łukasz Maciejewski. 

Szczegółowe warunki wykonania tego uprawnienia, jak i wyłączenia z możliwości jego wykonania przewiduje §14 

Statutu. 

 

9. INFORMACJE O OGRANICZENIACH W ZBYWANIU AKCJI SPÓŁKI SERII A I B (UMOWY LOCK UP) 

 

Akcjonariusze Łukasz Maciejewski posiadający Akcje Spółki Serii A oraz Rafał Prejsnar i PharmaCann Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością posiadający akcje Spółki Serii B 17 listopada 2022 roku podpisali umowy lock-

up, w których zobowiązali się nie zbywać Akcji Spółki Serii A i Akcji Spółki Serii B przez okres 12 miesięcy od dnia 

w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. 

od wcześniejszego z dni: 

A) dnia, w którym doszło do wprowadzenia jakiejkolwiek akcji Spółki do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., lub   

B) dnia, w którym doszło do dopuszczania jakiejkolwiek akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zakaz zbywania Akcji Spółki Serii A i Akcji Spółki Serii B, o którym mowa powyżej, został wyłączony, jeśli zbycie 

następuje w wypadku, gdy Akcjonariusz zapewni możliwość zbycia akcji Spółki wszystkim pozostałym 

akcjonariuszom Spółki na tych samych lub nie gorszych warunkach cenowych, na których zbycia będzie 

dokonywał Akcjonariusz. 



   

 

 

Ograniczenie w zbywaniu akcji, w przypadku Rafała Prejsnara nie dotyczy zbycia nie więcej niż 266 Akcji B na 

rzecz spółki Red Pharma Laboratories Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej, pod warunkiem, że 

nabywca akcji zobowiąże się do zawarcia umowy lock-up na powyższych warunkach.  

Umowa obowiązuje przez okres konieczny do wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, przy czym nie 

dłużej niż przez maksymalny okres, o którym mowa w art. 338 §1 KSH. 

 

 

10. INFORMACJE O KAPITAŁACH WŁASNYCH SPÓŁKI 

 

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: 

kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz fundusz rezerwowy. 

 

Na kapitał zapasowy tworzony na pokrycie ewentualnej straty Emitenta, wobec braku szczególnych postanowień 

Statutu Emitenta, zgodnie z art. 396 § 1 KSH Spółka przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 

kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.  

 

Do kapitału zapasowego Spółka przelewa również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 

 

Poniżej przedstawiono wysokość i strukturę kapitału własnego Spółki na dzień 30.09.2022 roku: 

 
 

 

11. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIAN KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W RAMACH KAPITAŁU 

DOCELOWEGO ORAZ O EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia 

akcji. 

 

Zgodnie z § 12 Statutu Emitenta Zarząd Spółki posiada upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o 

kwotę nie wyższą niż 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2025 

roku (kapitał docelowy). W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za 

wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszom osobistych 

uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH. 

 

 

 



   

 

 

12. INFORMACJE O NOTOWANIU AKCJI SPÓŁKI NA RYNKACH REGULOWANYCH ORAZ O PRZYZNANYM 

RATINGU 

 

Akcje Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. 

Emitentowi oraz emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating. 

 

13. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT  

ORAZ O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY 

WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ 

 

Emitent jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, którą tworzy wraz ze spółką Interfarmed Cannabis 

sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441551 

(dalej jako: „Spółka Zależna”, “Dystrybutor”). 

 

 
 

CHC-Cannabis Healthcare S.A. oraz Interfarmed Cannabis sp. z o.o. są ponadto powiązane osobowo z grupą 

kapitałową Red Pharma.  

Pan Rafał Prejsnar, akcjonariusz i Członek Zarządu Emitenta jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Red Pharma 

Laboratories Polska S.A. Pan Michał Sinczak Wiceprezes Zarządu Interfarmed Cannabis sp. z o.o. jest Członkiem 

Zarządu Red Pharma Laboratories Polska S.A.    

 

 

INFORMACJE O PODMIOCIE ZALEŻNYM – INTERFARMED CANNABIS SP. Z O.O. 

 

Spółka Zależna w 100% kontrolowana przez Emitenta - tj. Interfarmed Cannabis Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mszczonowie (ul. Fabryczna 6 lok.10, 96 - 320 Mszczonów) wpisana została do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000441551, posiada REGON 146413230, NIP 146413230, kapitał 

zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), dzielący się na 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów 

o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.  

 

CHC-Cannabis Healthcare S.A. 

Interfarmed Cannabis sp. z o.o. 

100% 



   

 

 

Spółka Zależna została zawiązana dnia 24 października 2012 roku na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 

przez notariusza Andrzeja Urbanika z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Repertorium A nr 5935/2012. 

 

Spółka Zależna została zarejestrowana w dniu 27 listopada 2012 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441551, pod firmą: Medifarma Poland 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 

złotych), który dzielił się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. 

 

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 listopada 2019 roku dokonano 

zmiany firmy i siedziby Spółki Zależnej na odpowiednio: Interfarmed Cannabis spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i Mszczonów. Pod tym adresem i formą Spółka Zależna działa od dnia 10 grudnia 2019 roku 

(data rejestracji zmian w KRS). 

 

Udziały Spółki Zależnej (200 udziałów ustanowionych przy założeniu Spółki Zależnej) były następnie kilkukrotnie 

zbywane. W wyniku kilku transakcji (ostatniej z dnia 31 maja 2021 roku) jedynym udziałowcem Spółki Zależnej 

stał się Łukasz Maciejewski. (30% udziałów Spółki Zależnej zostało zakupionych przez Łukasza Maciejewskiego - 

Prezesa Zarządu Emitenta w 2019 roku, pozostały pakiet udziałów - 70% udziałów Spółki Zależnej - został 

zakupiony przez Łukasza Maciejewskiego w 2021 roku). 

 

 

Kapitał Spółki Zależnej został dnia 15 czerwca 2022 roku podwyższony do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 

złotych) poprzez emisję 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł 

(pięćdziesiąt złotych) każdy udział, które w całości zostały objęte przez Łukasza Maciejewskiego.  

 

W dniu zawiązania Emitenta, jedynym udziałowcem Spółki Zależnej był więc Łukasz Maciejewski, który w tym 

dniu posiadał 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów Spółki o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset 

tysięcy złotych). Wszystkie te udziały Spółki Zależnej zostały wniesione aportem do Emitenta na pokrycie akcji 

serii A.  

 

14. OPIS HISTORII I ROZWOJU GRUPY EMITENTA  

 

Emitent został zawiązany w 2022 roku.  

Jego głównym aktywem są udziały w Spółce Zależnej: Interfamed Canabis sp. z o.o. (dawniej, do 9 grudnia 2019 

roku Medifarma Poland sp. z o.o.), które tytułem aportu wniósł do Emitenta Pan Łukasz Maciejewski 

(akcjonariusz i Prezes Zarządu Emitenta). Emitent prowadzi więc aktualnie działalność holdingową. 

 

Spółka Zależna zamierza zrealizować z partnerem biznesowym Grupy Emitenta, tj. PharmaCann Polska sp. z o.o. 

(dalej “PharmaCann Polska”), projekt polegający na dystrybucji Marihuany Medycznej (dalej “Projekt”).   

Na potrzeby Dokumentu Ofertowego przez Marihuanę Medyczną rozumie się ziele, susz lub ekstrakt konopi innej 

niż włóknista zawierające powyżej 0,3% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu (dalej “THC”) oraz kwasu 

tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego). 

 

W celu realizacji w/w Projektu w 2019 r. Spółka Zależna podpisała z PharmaCann Polska umowę dystrybucyjną, 

która określa warunki współpracy stron, w szczególności warunki dystrybucji przez Spółkę Zależną na zasadach 

wyłączności na rynek polski surowców farmaceutycznych, przeznaczonych do sporządzania leków 

recepturowych: tj.  Cannabis floris extractum normactum THC 10% CBD < 1% PharmaCann (dalej “Produkt 1”) 



   

 

 

oraz Cannabis floris extractum normactum THC 5% CBD < 1% PharmaCann (dalej: “Produkt 2”), razem dalej 

“Produkty” 

 

Od tego momentu rozpoczęła się ścisła współpraca między Spółką Zależną a PharmaCann Polska w obszarze 

przygotowania rynku dla sprzedaży produktów Producenta i dopuszczenia ich do obrotu. 

  

Do daty ogłoszenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Grupa Emitenta zorganizowała szereg sympozjów dla 

lekarzy (m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie) i pozyskała do współpracy autorytety z branży medycznej. Głównym 

wykładowcą na spotkaniach branżowych, na których obecnych było ponad 300 lekarzy, byli prof. dr hab. n. med. 

Jarosław Woroń, kierujący krakowskim Zakładem Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ, oraz prof. 

nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej 

Federacji Szpitali. W ramach utworzonej Rady Medycznej przygotowano i opublikowano szereg artykułów dla 

lekarzy w czasopismach branżowych z obszaru leczenia bólu, migreny czy obszarów leczenia kannabinoidami 

epilepsji oraz stwardnienia rozsianego.  

 

Dodatkowo od 2019 roku Spółka Zależna ze wsparciem spółek z grupy kapitałowej Red Pharma rozpoczęła 

tworzenie bazy lekarzy i aptek do Projektu.  

 

Równolegle trwały prace nad zarejestrowaniem w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych dwóch pierwszych produktów PharmaCann Polska , to jest:  

a) Cannabis floris extractum normactum THC 10% CBD < 1% PharmaCann; oraz  

b) Cannabis floris extractum normactum THC 5% CBD < 1% PharmaCann,  

co finalnie zakończyło się wydaniem w dniu 11 kwietnia 2022 roku dla PharmaCann Polska, pozytywnych decyzji 

o wydaniu odpowiednio Pozwolenia nr 30070 i Pozwolenia nr 30071 o dopuszczeniu do obrotu Produktu 1 i 

Produktu 2. 

 

KLUCZOWE DATY DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY EMITENTA 

08.11.2019 Zakup 30% udziałów w Medifarma Poland sp. z o.o. (w Spółce Zależnej) przez 

Łukasza Maciejewskiego  

20.11.2019 Podpisanie przez  Medifarma Poland sp. z o.o. (Spółkę Zależną) Umowy 

Współpracy i Dystrybucji z PharmaCann Polska (Spółka Zależna uzyskuje prawo 

wyłącznej dystrybucji Produktów na rynku polskim) 

09.12.2019 Zmiana firmy Spółki Zależnej na Interfarmed Cannabis  

10.10.2019 Udział w targach DrMax 

09.2019 - 10.2019   Sympozja Cannabis College PharmaCann (Kraków, Łódź, Warszawa) – nowe 

możliwości terapeutyczne – leczenie kannabinoidami 

10.2019                           Charytatywny Kongres na rzecz leczenia dzieci z epilepsją. Warszawa – Hotel 

Hilton,  

10.2019 do Rady Medycznej dołączył prof. nadzw. Jarosław Fedorowski – Prezes Szpitali 

Polskich 

14.10.2020 Nysk Holdings, spółka zależna PhCann International B.V. otworzyła nową (drugą) 

fabrykę w Macedonii 

13.05.2021 zakup 13% udziałów w Interfarmed Cannabis  przez Łukasza Maciejewskiego   

19.05.2021 zakup 57% udziałów w Interfarmed Cannabis  przez Łukasza Maciejewskiego 

(Łukasz Maciejewski staje się jedynym wspólnikiem Spółki) 

24.06.2021 wykład prof. nadzw. Jarosława Fedorowskiego dla lekarzy i farmaceutów - na 

spotkaniu pod patronatem DrMax 



   

 

 

06.12.2021 Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje dla fabryki NYSK Holdings LLCOP 

(podmiot zależny  PhCann International B.V.) certyfikat Good Manufacturing 

Practice (dalej “GMP”), a tym samym zezwala na dostarczanie produktów 

producenta do Polski 

30.12.2021 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału 

zakładowego Interfarmed Cannabis do kwoty 500.000 zł, wszystkie 

nowoutworzone udziały obejmuje Łukasz Maciejewski (konwersja udzielonych 

wcześniej pożyczek na kapitał zakładowy spółki) 

12.04.2022 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych (dalej “URPL”) wydaje na rzecz PharmaCann Polska Pozwolenie nr 

30071 na dopuszczenie do obrotu Cannabis Floris extractum normatum THC 5%, 

CBD<1% PharmaCann oraz Pozwolenie nr 30070 na dopuszczenie do obrotu 

Cannabis Floris extractum normatum THC 10%, CBD<1% PharmaCann  

15.06.2022 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego  Interfarmed Canabis  

28.06.2022 Zawiązanie Emitenta: CHC-Cannabis Healthcare S.A. przez Łukasza 

Maciejewskiego, który objął wszystkie akcje spółki i pokrył je aportem w postaci 

100 % udziałów w kapitale zakładowym Interfarmed Cannabis  o wartości godziwej 

34.400.000,00 złotych 

19.08.2022 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego 

CHC-Cannabis Helathcare S.A. z kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 

531.920,00 zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) 

poprzez emisję 3.192 (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii 

B. Objęcie 532 (pięćset trzydzieści dwa) akcji Emitenta przez PharmaCann Polska i 

2660 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji Emitenta przez Pana Rafała 

Prejsnara 

3.10.2022 Rozpoczęcie promocji Produktów u lekarzy i farmaceutów przez zespół 

sprzedażowy Spółki Zależnej  

6.10.2022 Szkolenie i przygotowanie zespołu przedstawicieli partnera biznesowego - Zakład 

Farmaceutyczny Amara Sp. z o.o.  

20.10.2022                      Podpisanie przez Spółkę Zależną umowy współpracy z poddystrybutorem 

Pharmavitae sp. z o.o. sp.k. 

25.10.2022 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego CHC-Cannabis Helathcare 

S.A. uchwalonego 19.08.2022,  

28.10.2022                             Podpisanie przez Spółkę Zależną umowy współpracy z poddystrybutorem Modum 

Pharma sp. z o.o. 

2.11.2022                   Rozpoczęcie pracy przez nowego Kierownika hurtowni, Pana Tomasza 

Kozakiewicza w spółce zależnej Interfarmed sp. z o.o. 

4.11.2022  rejestracja akcji CHC-Cannabis Helathcare S.A. serii B objętych przez Rafała 

Prejsnara w rejestrze akcjonariuszy 

7.11.2022 rejestracja akcji CHC-Cannabis Helathcare S.A. serii B objętych przez Pharmacann 

Polska sp. z o.o. w rejestrze akcjonariuszy. 

14.11.2022  Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu 

Farmaceutycznego w Poznaniu wydaje orzeczenie o zgodności pierwszej serii 

Surowca Farmaceutycznego PharmaCann Polska ze specyfikacją wymagań 

jakościowych, czym formalnie zezwala na sprzedaż Produktów w Polsce.  

15.11.2022 podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały w sprawie Emisji Akcji 

Nowej Emisji  



   

 

 

16.11.2022 podjęcie przez Zarząd Emitenta Uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i 

szczegółowych zasad przeprowadzenia Emisji Akcji Nowej Emisji 

17.11.2022                       Podpisanie przez Spółkę Zależną listu intencyjnego z poddystrybutorem MT-

Pharma sp. z o.o. 

21.11.2022                             Podpisanie przez Spółkę Zależną umowy współpracy z poddystrybutorem 

Zakładem Farmaceutycznym Amara sp. z o.o. 

 

 

15. STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA  

 

15.1 Struktura CHC-Cannabis Healthcare S.A. 

 

15.1.1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta 

 

Zarząd  

Łukasz Maciejewski – Prezes Zarządu 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania o specjalności manager w procesie 

zarządzania. Ukończył również podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie 

zarządzania zakładami opieki medycznej. Przez 13 lat zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych 

Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Przez 5 lat partner zarządzający w tworzeniu sieci aptek 

działających pod marką “Farmex”. Współtwórca Stowarzyszenia „Serce dla dziecka” oraz członek rady fundacji 

„Pomagamy z uśmiechem”. Od 2019 roku czynnie uczestniczy w przygotowaniu projektu biznesowego opartego 

o współpracę z PharmaCann Polska. Zarządza i koordynuje zespołem pracowników w hurtowni Interfarmed 

Cannabis. Aktualnie przygotowuje i sprawdza procesy związane z dystrybucją Produktów PharmaCann Polska na 

rynek. 

 

Rafał Prejsnar – Wiceprezes Zarządu 

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie Wydziału Marketing i Zarządzanie. Po 

zakończeniu studiów w 1998 roku zdobywał doświadczenie w sprzedaży FMCG  w Storck Polska sp. z o.o. 

Następnie od 2000 roku przez  ponad  12 lat związany był z jedną z największych firm farmaceutycznych na 

świecie – Merck & Co. USA (spółka zależna w Polsce działa pod firmą MSD Polska sp. z o.o.). Przechodząc 

poszczególne etapy kariery w działach sprzedaży, marketingu, po połączeniu Merck & Co. z Schering Plough 

Corporation zdobył doświadczenie w dziale business development, który to dział przy połączeniu spółek w Polsce 

był odpowiedzialny za szereg procesów w tym dostosowanie działów sprzedaży i marketingu do wytycznych 

regionu. Rafał Prejsnar podczas tego procesu dostosowywał strategie marketingowe i szereg innych procedur 

spółki dla większości leków sprzedawanych w Polsce (pulmonologia, kardiologia, immunologia, dermatologia, 

ginekologia, specjalistyka szpitalna etc.) do obszaru działalności drugiej z łączących się spółek. 

Rafał Prejsnar jest założycielem i CEO firmy Red Pharma Laboratories Polska S.A.  Przez kolejne lata zdobył 

doświadczenie w dziale R&D, tworząc nowe produkty i wprowadzając je na rynek. Rafał Prejsnarjest twórcą 

dwóch patentów z obszaru preparatów i szczepów probiotycznych. 

Posiada także doświadczenie w sprzedaży w USA. Przez ponad 2 lata (2001-2003) pracował w branży FMCG na 

terenie 4 stanów USA (Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York) 

 

 

 

15.1.2. Osoby nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta 

Rada Nadzorcza 



   

 

 

Tomasz Gąsior – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania o 

specjalności rachunkowość. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie szacowania nieruchomości na 

Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studia 

doktoranckie na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studia podyplomowe 

Rachunkowość finansowa UEK-ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Od 2017 roku 

wykładowca akademicki. Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych od 1996 roku i na listę doradców 

inwestycyjnych od 2001 roku. Posiada również uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra 

Budownictwa i Infrastruktury w 2015 roku. Wiedzę teoretyczną łączy z ponad 20 – letnim doświadczeniem w 

pracy w takich instytucjach rynku kapitałowego jak DM Penetrator S.A. i ING Securities S.A., Deutsche Bank PBC 

S.A., Forum TFI S.A. oraz w podmiotach wyceniających aktywa instytucji zbiorowego inwestowania.  

 

Adam Wutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku zootechnika. Zdobyta wiedza na 

studiach z zakresu anatomii, fizjologii, chemii i mikrobiologii okazała się niezwykle przydatna w trakcie całej 

kariery zawodowej związanej z medycyną.  

W Red Pharma Laboratories Polska S.A. pracuje od 2014 roku (praktycznie od początku jej działalności) 

przechodząc różne szczeble kariery. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Marketingu, jednocześnie będąc w 

Członkiem Zarządu. Pracując w takich spółkach, jak: Auto Suture Poland sp.z o.o., MSD Polska sp. z o.o., 

Johnson&Johnson Polska sp. z o.o. ściśle związanych z rynkiem medycznym i farmaceutycznym zdobył szeroką 

wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu i negocjacji. Pracując w MSD Polska sp. z o.o. był wielokrotnie nagradzany 

za wyniki pracy, często reprezentując firmę na międzynarodowych kongresach medycznych. W grupie 

kapitałowej Red Pharma jest odpowiedzialny za analizy rynku i tworzenie projektów graficzny opakowań 

produktów. Do jego obowiązków należą również: wdrażanie i opracowywanie strategii marketingowych, 

rejestracji produktów kosmetycznych, suplementów diety i wyrobów medycznych. Prowadził liczne projekty 

grantów dotacyjnych np. z NCBiR, PARP, PAIH. Wielokrotnie opracowywał i dokonywał zgłoszeń do Urzędu 

Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej zarówno znaków towarowych, jak również zgłoszeń patentowych z zakresu 

biotechnologii. 

 

Krzysztof Łuba – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku marketing i zarządzanie. Ponadto ukończył studia podyplomowe 

w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie. W latach 1996 – 2013 pracował dla Reckitt 

Benckiser (Poland) S.A. w dziale sprzedaży. W tym czasie współpracował z klientami sieciowymi i hurtowymi, 

ponadto zarządzał zespołem handlowców. Od 2014 roku pracuje w Red Pharma Laboratories S.A. na stanowisku 

managera sprzedaży. Odpowiedzialny jest za rynek hurtowy, sieciowy oraz zespół sprzedażowy współpracujący 

z aptekami oraz lekarzami. 

 

Adam Skrzypczak – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie na Wydziale Farmacji. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie 

farmaceutycznej US Pharmacia sp. z o.o.  w jej dziale sprzedaży. Następnie prowadził założone przez siebie apteki 

prywatne. 

 

Jerzy Sławicki – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej na wydziale Farmaceutycznym w Katowicach. Od 2006 roku 

współwłaściciel oraz Członek Zarządu spółki Farmex sp. z o.o., która zajmowała się otwieraniem oraz 

prowadzeniem aptek w województwie zachodniopomorskim.  



   

 

 

Od 2017 roku do chwili obecnej współwłaściciel oraz Prezes Zarządu spółki Sanfarma sp. z o.o. działającej w 

branży farmaceutycznej.  

 

 

15.2 Struktura Interfarmed Cannabis (Spółki Zależnej) 

 

15.2.1. Osoby zarządzające Interfarmed Cannabis  

 

Zarząd 

 

Łukasz Maciejewski – Prezes Zarządu 

Pan Łukasz Maciejewski jest również Prezesem Zarządu Emitenta, a doświadczenie, wykształcenie i kompetencje 

opisano w punkcie 15.1.1. 

 

Rafał Prejsnar – Członek Zarządu 

Pan Rafał Prejsnar jest również Wiceprezesem Zarządu Emitenta, a doświadczenie, wykształcenie i kompetencje 

opisano w punkcie 15.1.1. 

 

Michał Sinczak – Wiceprezes Zarządu 

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale 

Rehabilitacji Ruchowej. Pod koniec studiów odbywał staż w Norymberdze w Klinice Rehabilitacyjnej, następnie 

po obronie pracy magisterskiej otrzymał angaż w Klinice Neurologiczno-Ortopedycznej Rehabilitacyjnej w 

Monachium. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w sprzedaży w dużych międzynarodowych koncernach 

farmaceutycznych, jak: Pfizer Polska Sp. z o.o, MSD Polska Sp. z o.o, Exeltis Sp. z o.o. Po odejściu z korporacji, 

dołączył do zespołu Red Pharma Laboratories Polska S.A., gdzie zajmuje się sprzedażą i pełni funkcję Członka 

Zarządu. Od ponad roku pełni obie te funkcje. 

 

15.2.2. Osoby nadzorujące Interfarmed Cannabis  

W związku z treścią art. 213 KSH oraz faktem, że liczba wspólników Spółki Zależnej jest mniejsza niż 25, a jej 

kapitał zakładowy nie przewyższa 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - w Spółce Zależnej nie powołano Rady 

Nadzorczej ani Komisji Rewizyjnej.  

Zgodnie z art. 212 KSH Emitentowi jako wspólnikowi Spółki przysługuje prawo kontroli.  W tym celu wspólnik lub 

wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, 

sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. 

 

15.2.3. Kluczowy personel Interfarmed Cannabis  

Tomasz Kozakiewicz - Kierownik hurtowni (umowa o pracę od dnia 1 listopada 2022 roku) 

Absolwent Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie. Praktykę zawodową odbył w The Legend 

Pharmacy, Atlantic City, New Jersey U.S.A. Ukończył studia podyplomowe MBA na Polskim Uniwersytecie 

Otwartym w Warszawie na kierunku Zarządzanie Strategiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako 

kierownik (z-ca kierownika) osoby odpowiedzialnej w takich hurtowniach jak Orfe SA. czy Johnson & Johnson 

Poland sp. z o.o., a także doświadczenie w działach sprzedaży jako manager sprzedaży w międzynarodowych 

koncernach jak Merck Polska sp. z. o.o. (oddział polski) czy ICN Polfa Rzeszów S.A. Tomasz Kozakiewicz pełnił 

także funkcję inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. 

 

mgr farm.  Paweł Kaczmarski - Osoba Odpowiedzialna za obrót produktami leczniczymi kontrolowanymi -  

Farmaceuta posiadający 14-letnie doświadczenie jako Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej (Osoba 



   

 

 

Odpowiedzialna) oraz specjalista ds. systemów jakości. Swoje doświadczenie zdobywał jako Kierownik dużych 

hurtowni farmaceutycznych oraz hurtowni o profilu producenckim. Posiada również około 2 letni staż pracy w 

Organach Inspekcji Farmaceutycznej jako Inspektor ds. obrotu hurtowego i detalicznego. Zajmuje się również 

działalnością dydaktyczną z zakresu farmakologii oraz technologii postaci leków w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego - placówce współpracującej z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie  

 

Rada Medyczna 

prof. dr n. med. Jarosław Fedorowski 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Po ukończeniu studiów pracował w Wojewódzkim 

Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz w Katedrze Mikrobiologii w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu pracował w 

szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Savanah. Doktoryzował się na University of the State of New 

York (medycyna) oraz Uniwersytecie Jagielońskim (nauki medyczne). W 2003 r. otrzymał tytuł profesora 

medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine. Autor ponad stu publikacji z zakresu 

medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. (publikował między 

innymi w prestiżowym The Lancet). Wieloletni profesor nadzwyczajny, wizytujący i wykładowca studiów MBA dla 

kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Uczelni 

Łazarskiego. Występował podczas międzynarodowych konferencji, min.: European Hospital Federation (Berlin), 

European Association of Hospital Managers (Luxemburg), MedinIsrael (Tel Aviv), Friends of Europe Health 

Working Group (Brussels), American College of Cardiology (Los Angeles), American College of Chest Physicians 

(New York), Hospital International Management (Prague), czy Southern Medical Association (Kansas City).  

Uczestnik grupy roboczej ds. Ochrony Zdrowia think-tanku Friends of Europe, współautor raportu “Adapting EU 

Health Policy to an Evolving Europe” Obecnie prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium 

Europejskiej Federacji Szpitali oraz Wiceprzewodniczący Korporacji "Zdrowe Zdrowie" Pracodawców RP. 

 

 

16. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ EMITENTA, W TYM PRODUKTACH I 

USŁUGACH SPÓŁKI 

 

16.1. Model biznesowy – zakres działalności 

 

Intencją Grupy Emitenta jest: 

A) wprowadzenie i dystrybucja na rynku polskim następujących surowców farmaceutycznych:  

- Cannabis floris extractum normactum THC 10% CBD < 1% PharmaCann (Produkt 1), 

- Cannabis floris extractum normactum THC 5% CBD < 1% PharmaCann (Produkt 2), oraz 

- Medycznej Marihuany w innych postaciach, 

 

w oparciu o podpisaną Umowę Współpracy i Dystrybucji ze spółką PharmaCann Polska sp. z o.o.  należącą do 

koncernu PhCann International B.V.  oraz trzech (3) nowych produktów (Marihuany Medycznej) aktualnie 

objętych procedurą uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przez URPL na wniosek PharmaCann 

Polska, co stanowić będzie I Filar działalności,  

B) rozszerzenie działalności o sprzedaż na rynku polskim produktów leczniczych i innych surowców 

farmaceutycznych (jako II Filar działalności).  

 

Produkt 1 oraz Produkt 2 zostały opisane w punkcie 16.7.1 Dokumentu Ofertowego. 

 

Pierwszy filar będzie stanowił podstawowy segment działalności Spółki.  



   

 

 

 

Drugi filar będzie stanowić działalność uzupełniającą, do której Emitent chce wykorzystać wypracowane kontakty 

w branży, know-how i doświadczenie zespołu Grupy Emitenta.   

W ramach drugiego filaru Grupa Emitenta zamierza dostarczać produkty lecznicze, w szczególności leki 

okulistyczne (krople, maści) oraz surowce farmaceutyczne do sporządzania leków recepturowych (produkt 

leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej). Emitent prowadził będzie w tym zakresie 

działalność dystrybucyjną, ale bez praw wyłączności jak to ma miejsce w ramach I Filaru.  

 

W przyszłości rozważane jest rozszerzenie działalności dystrybucyjnej zarówno surowców farmaceutycznych jak 

i produktów leczniczych na rynki poza Polską. 

 

Na datę ogłoszenia Dokumentu Ofertowego Emitent tworzy Grupę Kapitałową i w ramach niej prowadzi 

działalność holdingową i dopiero planuje rozpoczęcie działalność operacyjną 

 

Spółka Zależna Emitenta, tj. Interfarmed Cannabis  jest hurtowym sprzedawcą (hurtownią farmaceutyczną w 

rozumieniu Prawa Farmaceutycznego ID hurtowni: 107002) i dystrybutorem produktów leczniczych w tym 

środków odurzających i substancji psychoaktywnych grupy I-N. Posiada zezwolenie Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego nr GIF-N-411/637/MSH/13 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które dotyczy 

produktów leczniczych przeznaczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przeznaczonych do 

eksportu do krajów trzecich. Zakresem zezwolenia objęte są: (i) zakup i sprzedaż produktów leczniczych; (ii) 

przechowywanie i dostarczanie własnych produktów leczniczych; (iii) eksport. Spółka Zależna posiada także 

zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi grupy I-N  (NZOH.5520.5.2019.DKO.2). 

 

Do daty ogłoszenia Dokumentu Ofertowego działalność Interfarmed Cannabis była od 2019 roku znacznie 

ograniczona, obejmowała hurtową sprzedaż kilku pozycji, co pozwalało na utrzymanie działalności w zakresie 

hurtowego obrotu produktami leczniczymi wymaganego zgodnie z udzielonym przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego w/w zezwoleniem. Na datę ogłoszenia Dokumentu w związku ze złożonym wnioskiem 

Emitenta zakres zezwolenia jest ograniczony do obrotu asortymentem wytwórcy oraz podmiotu 

odpowiedzialnego - PharmaCann Polska. Realizacja działalności w II Filarze wymagać będzie rozszerzenia 

zezwolenia o dodatkowy asortyment na wniosek Emitenta.  

  

16.2 Umowa Współpracy z PharmaCann Polska  

 

20 listopada 2019 roku, po okresie długich negocjacji, Spółka Zależna (dalej również jako “Dystrybutor”) oraz 

PharmaCann Polska (dalej również jako ”Producent”) popisały Umowę Współpracy i Dystrybucji. Umowa została 

następnie zmieniona aneksami 1-5. Obowiązujący na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego tekst jednolity 

Umowy Współpracy i Dystrybucji został ustalony aneksem nr 5 z dnia 30 września 2022 roku. 

Przedmiotem Umowy jest nawiązanie stałej współpracy w zakresie rozpowszechniania, wprowadzania na rynek 

farmaceutyczny oraz sprzedaży w grupie docelowej (apteki ogólnodostępne, placówki wyspecjalizowane, 

szpitale, hurtownie farmaceutyczne) Marihuany Medycznej, z tym, że na dzień sporządzania niniejszego 

Dokumentu Ofertowego obejmuje ona Produkt 1 i Produkt 2. Producent zobowiązany jest jednocześnie do 

niezwłocznego poinformowania Dystrybutora o dostępności w swojej ofercie innych produktów stanowiących 

Medyczną Marihuanę 

Na podstawie Umowy Współpracy i Dystrybucji Spółka Zależna uzyskała wyłączność na rozpowszechnianie, 

wprowadzanie na rynek i sprzedaż Marihuany Medycznej z oferty Producenta na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. Strony przewidziały także możliwość rozszerzenia w przyszłości działalności Dystrybutora na kolejne 17 

państw. Producent wyraził zgodę na sprzedaż i dystrybucję Marihuany Medycznej z oferty Producenta na 

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rhf/public/107002


   

 

 

terytorium: Litwy, Finlandii, Czech, Niemiec, Austrii, Rumunii, Włoch, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, 

Chorwacji, Holandii, Danii, Belgii, Grecji, Malty oraz Irlandii. 

Umowa Współpracy i Dystrybucji została zawarta na czas określony 5 (pięciu) lat liczony od dnia złożenia 

pierwszego zamówienia przez Dystrybutora (które miało miejsce 21 czerwca 2022 roku), powiększony o 

rzeczywisty czas realizacji tego zamówienia (pierwsze zamówienie planowo powinno zostać zrealizowane 25 

listopada 2022 roku). Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 5 (pięciu) lat, bez 

konieczności składania. dodatkowych oświadczeń woli przez strony, chyba że Dystrybutor przed upływem 

terminu obowiązywania umowy złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.  

 

Wedle informacji uzyskanych przez Grupę Emitenta od Producenta: 

  

- PharmaCann Polska jest częścią grupy kapitałowej  PhCann International B.V. - działającego w branży 

konopnej międzynarodowego holdingu zintegrowanego pionowo - od produkcji rolniczej aż po 

wytwarzanie produktów. 

- W czerwcu 2018 roku PharmaCann Polska uzyskała zezwolenie nr 243/0574/18 na wytwarzanie lub 

import produktu leczniczego. Zezwolenie zostało następnie zmienione w lutym 2019 roku oraz czerwcu 

2020 roku. 

- W lipcu 2018 roku PharmaCann Polska uzyskała zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób 

środków odurzających grupy I-N. 

- W maju 2019 roku PharmaCann Polska została wpisana do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów 

oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych pod numerem WTC0574. Wpis został następnie zmieniony w 

marcu 2020 roku. 

- W październiku 2020 roku spółka zależna PhCann International B.V., tj. Nysk Holdings LLCOP, uruchomiła 

w Macedonii wybudowany za około 20 mln EUR zakład przetwórstwa konopi, a w grudniu 2021 roku 

uzyskała od polskiego Głównego Inspektora Farmaceutycznego certyfikację GMP. 

- W kwietniu 2022 roku PharmaCann Polska uzyskała na podstawie art. 33a ust. 2 i 3 Ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii pozwolenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu Produktów. 

- W listopadzie 2022 roku doszło do potwierdzenia zgodności pierwszej partii Produktów ze specyfikacją 

jakościową (pozytywny wynik orzeczenia kontroli seryjnej wstępnej dla surowców wykorzystywanych 

do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych, o której mowa w art. 65 Prawa 

Farmaceutycznego).  

 

W ramach Umowy Współpracy i Dystrybucji PharmaCann Polska zobowiązała się do stałej dostawy surowca 

farmaceutycznego (w pierwszej fazie ekstraktów konopnych zawierających THC o stężeniu 10% (Produkt 1) i 5% 

(Produkt 2)) i udzieliła Spółce Zależnej wyłączności na rynek polski, natomiast Interfarmed Cannabis zobowiązała 

się do zakupu surowca, a także do opracowania strategii wprowadzenia produktu na polski rynek, pomocy w 

rejestracji produktów dostawcy oraz działaniach promocyjnych i marketingowych, częściowo finansowanych 

przez Producenta. Zgodnie z Umową, strony zamierzają uplasować w pierwszym roku działalności 70 tys.  

opakowań o pojemności 10 ml olejków (ekstraktów konopnych) o stężeniu 5% i 10%.   

 

Do daty ogłoszenia Dokumentu Ofertowego Interfarmed Cannabis wywiązała się już z części zobowiązań wobec 

Producenta. W ramach opracowanej strategii powstał zespół naukowy (Rada Medyczna), w skład którego weszli 

min prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń oraz prof. nadzw. doc. dr n. med. Jarosław Fedorowski, którzy na 

szeregu sympozjów dla lekarzy popularyzowali terapię kannabinoidami i prezentowali produkty Producenta, 

podobnie jak inne autorytety pozyskane do Projektu.  

 



   

 

 

Grupa Emitenta planuje we współpracy z Producentem i przy jego finansowaniu przeprowadzić ogólnopolski 

kongres medyczny i serię kilkudziesięciu  mniejszych sympozjów celem popularyzacji terapii wspomagającej w 

środowisku medycznym. Interfarmed Cannabis równolegle wspomagał Producenta w procedurach 

administracyjnych związanych z dopuszczeniem produktów Producenta do obrotu na rynku polskim, co zostało 

zwieńczone rejestracją dwóch produktów (olejki ze stężeniem 5% i 10% THC) w kwietniu 2022 r. przez Urząd 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Pozwolenie nr 30070 i 

Pozwolenie nr 30071).  

 

Do daty ogłoszenia Dokumentu Ofertowego, Producent zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami 

zainwestował ok. 4 mln EURO w procesy związane z rejestracją surowców farmaceutycznych (Produktów) i 

przygotowaniem rynku, natomiast koszty poniesione przez spółki z Grupy Emitenta i dotychczasowych 

akcjonariuszy Emitenta na przygotowanie do realizacji Projektu szacowane są na ok. 0,6 mln zł.  

 

16.3 Wprowadzenie surowca farmaceutycznego (Produktów) na rynek - wymogi formalne 

 

Aby wprowadzić Produkt 1 i Produkt 2, jako surowice farmaceutyczne, do obrotu w Polsce wymagane jest 

spełnienie szeregu warunków formalnych, które PharmaCann Polska, przy wsparciu Grupy Emitenta, spełnił.  

 

Rejestracja wspomnianych preparatów odbywa się na drodze procedury narodowej, która zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Farmaceutyczne trwa 210 dni (z przerwami na przedstawienie odpowiedzi na pytania i 

uzupełnienie dokumentacji).  

 

W tym celu podmiot odpowiedzialny składa wniosek o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do 

sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek 

farmaceutycznych a także wszystkich innych wyciągów z konopi do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Wzór wniosku oraz szczegółowy zakres 

prezentowanych w dokumentacji danych definiuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r.  (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2337). 

 

Zasadniczą częścią dokumentacji, która podlega ocenie jest tzw. Moduł 3, który zawiera opis procesu 

wytwórczego, charakterystykę surowca farmaceutycznego, w tym w szczególności jego atrybuty jakościowe, 

metodykę stosowaną w kontroli jakości, wyniki badań serii oraz potwierdzoną trwałość produktu we 

wnioskowanym okresie. Przygotowanie Modułu 3 w wymaganym formacie CTD jest najtrudniejszym i najbardziej 

czasochłonnym elementem całego procesu, także ze względu na specyfikę produktów roślinnych, a także 

dodatkowe zapytania i stawiane przez URPL wymagania podczas procesowania wniosku. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż niewiele laboratoriów analitycznych w Polsce zajmuje się badaniami surowców 

farmaceutycznych bazujących na zielu konopi. Potencjalni kontraktorzy podmiotu odpowiedzialnego muszą 

spełniać nie tylko wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP, Good Manufacturing Practice), jak w 

przypadku produktów leczniczych, ale również otrzymać zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie i 

przerabianie substancji kontrolowanych z grupy I-N.  

 

Do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się zezwolenie na import lub wytwarzanie surowca 

farmaceutycznego. W celu uzyskania zezwolenia na wytwarzanie lub import surowca farmaceutycznego należy 

złożyć wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przy czym wydanie pozytywnej decyzji skutkującej 

wpisem do rejestru importerów Wytwórców i Importerów Produktów Leczniczych uzależnione jest między 

innymi od spełnienia przez wytwórcę Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice - GMP). 

 



   

 

 

Obrót surowcem farmaceutycznym może być prowadzony tylko na zasadach określonych w Prawie 

Farmaceutycznym.  

Surowce wykorzystywane do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych, przed ich dystrybucją w tym 

celu mogą znajdować się w obrocie pod warunkiem, że zostały poddane kontroli seryjnej wstępnej na koszt 

podmiotu odpowiedzialnego, o której mowa w art. 65 Prawo Farmaceutyczne. 

Termin wykonywania kontroli seryjnej wstępnej dla tych produktów wynosi 30 dni. 

Kontrolę seryjną wstępną wykonują instytuty badawcze oraz laboratoria kontroli jakości leków.  

Kontrola seryjna wstępna musi zostać przeprowadzona dla każdej z serii produktów. 

 

16.4 Kanały dystrybucji 

 

Finalnym odbiorcą produktów Spółki będą pacjenci, natomiast w przyjętym modelu biznesowym Grupa Emitenta 

będzie prowadzić sprzedaż do krajowych (a w przyszłości prawdopodobnie także zagranicznych) partnerów 

działających na rynku hurtowym. Zgodnie ze strategią wprowadzenia produktu na rynek Spółka Zależna Emitenta 

wytypowała grupę kontrahentów i rozpoczęła negocjacje umów o współpracy, a następnie podpisała z tymi 

podmiotami stosowne umowy. Grupa stworzyła ogólnopolską sieć dystrybucji produktów PharmaCann Polska w 

oparciu o sieci hurtowni farmaceutycznych, z którymi w dacie Dokumentu Ofertowego podpisane zostały umowy 

o współpracy 

 

Poddystrybutorzy: 

 

Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o. (dalej jako “Amara”) – obecna na rynku od 26 lat spółka farmaceutyczna 

z Krakowa o rocznej sprzedaży przekraczającej 100 mln zł. Dział sprzedaży i marketingu Amara będzie ściśle 

współpracował z działem sprzedaży grupy. W zamian za możliwość obsługi aptek z Medyczną Marihuaną przy 

największych ośrodkach, Amara będzie organizowała z Grupą Emitenta wspólne spotkania szkoleniowe dla 

lekarzy i farmaceutów w mniejszych miastach (głównie poradnie leczenia bólu i apteki przy tych ośrodkach). 

Partner poprzez 25 przedstawicieli będzie dystrybuował produkty Medycznej Marihuany w ścisłej korelacji do 

swoich leków recepturowych. Umowa została podpisana w dniu 21 listopada 2022. 

 

ModumPharma sp. z o.o. (dalej jako “ModumPharma”) - ogólnopolska hurtownia farmaceutyczna z Łodzi, która 

posiada duże doświadczenie w sprzedaży Medycznej Marihuany do aptek. Podmiot ten był przez ponad 2 lata 

wyłącznym dystrybutorem suszu firmy Aurora Cannabis Inc., lidera sprzedaży Medycznej Marihuany w postaci 

suszu THC w Polsce. Posiada w swojej bazie ponad 6000 aptek, w tym 800 aptek sprzedających już susz z THC. W 

ramach współpracy ModumPharma zapewni ze swojej strony darmowy pakiet narzędzi w postaci informacji dla 

aptek o dostępności produktu, a telemarketerzy przeprowadzą szkolenia z farmaceutami. Modum Pharma jest 

dystrybutorem 25 firm farmaceutycznych tym samym, w ramach dwustronnej współpracy, zapewni Grupie 

Emitenta produkty które będą oferowane w ramach II Filaru. Umowa o współpracy została podpisana w dniu 28 

października 2022. 

 

PharmaVitae sp. z o.o. sp. k. (dalej jako “PharmaVitae”) - ogólnopolska hurtownia farmaceutyczna z Pruszkowa, 

wiodąca spółka w sprzedaży produktów kannabinoidowych. Posiada bogatą bazę aptek z historią zamówień 

suszu. PharmaVitae to także lider importu równoległego leków. W ramach współpracy PharmaVitae będzie 

rozwijała z Grupą Emitenta sprzedaż leków trudno dostępnych. Umowa o współpracy została podpisana w dniu 

20 października 2022 

  

MT-Pharma sp. z o.o. (dalej jako “MT Pharma”) - jest dynamicznie rozwijającą się hurtownią farmaceutyczną 

specjalizującą się w dystrybucji surowców do receptury aptecznej oraz utensyliów, nieustannie poszerzającą 



   

 

 

ofertę dostosowując ją do bieżących potrzeb rynku.  Od początku istnienia hurtowni core biznesu stanowi 

receptura apteczna, co z wykorzystaniem obecnej bazy aptek oraz field force MT Pharma, przyniesie wyraźne i 

mierzalne korzyści wszystkim podmiotom zaangażowanym w łańcuch dystrybucji tych produktów. MT Pharma 

oprócz wsparcia dystrybucyjnego oferuje również wsparcie edukacyjne i promocyjne mające na celu stopniowy 

wzrost świadomości bezpieczeństwa i skuteczności terapii na bazie produktów z THC wśród lekarzy oraz 

pacjentów. MT Pharma czeka obecnie na zezwolenie GIF na prowadzenie obrotu hurtowego środkami 

odurzającymi oraz środkami psychoaktywnymi z grupy I-N   ) Spółka Zależna podmpisała z MT-Pharma ..list 

intencyjny w dniu 17 listopada 2022, natomiast finalna umowa dystrybucyjna zostanie podpisana po otrzymaniu 

przez partnera pozwolenia na obrót środkami odurzającymi oraz środkami psychoatkwynymi z grupy I-N. 

 

Do Projektu wybrano także partnerów biznesowych z obszaru rynku farmaceutycznego związanego z 

wytarzaniem leków recepturowych, którzy będą wspierać sprzedaż produktów dystrybuowanych przez Grupę 

Emitenta bezpośrednio w kanale aptecznym. Grupa Emitenta na dzień Dokumentu Ofertowego jest w trakcie 

negocjacji potencjalnych umów o współpracy z poniższymi podmiotami gospodarczymi: 

 

Actifarm sp. z o.o. - jeden z liderów w sprzedaży receptury (żele, maści) z innowacyjną technologią w obszarze 

podkładów i żeli dla dermatologii. Kompatybilna w skojarzeniu ekstraktów z Medyczną Marihuaną.  

 

W obszarze II Filaru za sieć dystrybucji odpowiadać będzie spółka powiązana osobowo z członkami zarządu 

Emitenta - Red Pharma Laboratories Polska S.A, która od lat z powodzeniem prowadzi sprzedaż produktów z 

obszaru dermo do sieci aptecznych. 

  

16.5 Logistyka 

 

Podmioty działające na rynku farmaceutycznym, tj. wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy muszą spełniać szereg 

wymagań dotyczących przechowywania i dostarczania produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych 

zgodnie z Prawem Farmaceutycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).  

 

Grupa Emitenta prowadzi hurtownię farmaceutyczną zlokalizowaną w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 6 w 

wynajmowanym pomieszczeniu o powierzchni 130 m2, co na moment ogłoszenia Dokumentu Ofertowego 

całkowicie zaspakaja potrzeby Emitenta.  

 

Prowadzona hurtownia spełnia wszystkie procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej m.in. w zakresie przeglądów 

zarządczych, kontroli zmian, zarządzania ryzykiem jakości, określania zasad walidacji i kwalifikacji, audytów i 

kontroli, postępowania z surowcami farmaceutycznymi, produktami leczniczymi, warunków i przechowywania 

surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych, określająca czynności podczas wydawania produktów 

leczniczych, ich rejestrowania i przechowywania , nadzoru nad transportem, utrzymania czystości, szkolenia 

pracowników czy konserwacji urządzeń.  

 

W zakresie transportu surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych z hurtowni do klienta - Grupa 

Emitenta zapewniła sobie realizację Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przez wybór odpowiedniego partnera. 

Interfarmed Cannabis  posiada umowę z Pharmalink sp. z o.o., który to podmiot posiada wymagane prawem 

zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, w tym środkami odurzającymi oraz 

substancjami psychotropowymi i odpowiadać będzie za odbiór surowców i produktów z hurtowni, transport, 

czasowe składowanie i w końcu dostarczenie surowców i produktów do klienta końcowego. 

 



   

 

 

 

 

16.6 Klienci i promocja produktów 

 

Finalnym odbiorcą (a więc osobą, która będzie z nich korzystać) produktów oferowanych przez Grupę Emitenta 

jest pacjent, który otrzymał receptę na lek (w wypadku Produktów - lek recepturowy). 

Rzeczywistym odbiorcą (nabywcą) są podmioty farmaceutycznego rynku hurtowego.  

 

Bardzo ważną rolę w całym procesie sprzedażowym pełnią lekarze specjaliści (z zakresu specjalizacji takich jak: 

neurologia, onkologia, psychiatria i wszystkie inne specjalizacje, gdzie stosuje się w terapii Marihuanę Medyczną) 

ponieważ to oni, kierując się względami medycznymi i dobrem pacjentów kreują popyt na produkty oferowane 

przez Grupę Emitenta i uruchamiają cały łańcuch sprzedażowy.  

 

Grupa Emitenta rozpoczęła budowę zespołu sprzedażowego (na datę Dokumentu Ofertowego z Grupą Emitenta 

współpracują z 3 osoby ).  Zgodnie z założeniami strategii pięciu przedstawicieli grupy Emitenta będzie się 

koncentrować na wizytach i spotkaniach z lekarzami, jeden będzie odpowiedzialny za współpracę w obszarze 

aptek oraz dodatkowo menadżer zarządzający będzie odpowiadał za wszystkie obszary sprzedaży i współpracę z 

poddystrybutorami. 

 

Na terenie kraju istnieją 24 ośrodki leczenia bólu, stwardnienia rozsianego i epilepsji, a medycy z tychże ośrodków 

stanowią najważniejszy cel dla zespołu sprzedażowego.  

  
W obszarze zainteresowania przedstawicieli Grupy Emitenta są także prywatne ośrodki leczenia bólu Marihuaną 

Medyczną (56 ośrodków, ok. 100 lekarzy) i poradnie powiatowe leczenia bólu (303 ośrodki). 

 

Grupa Emitenta wspiera i będzie wspierać propagowanie wiedzy na temat terapii kannabinoidami z 

uwzględnieniem ograniczeń dotyczących reklamy wynikających z przepisów prawa (w szczególności Ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii).  

 

Do daty ogłoszenia Dokumentu Ofertowego z inicjatywy Emitenta zorganizowano w sumie 6 sympozjów i 

kongresów dla lekarzy (w tym w Warszawie, Krakowie, Łodzi). Do projektu pozyskano autorytety medyczne (Key 

Opinion Leader), które zapewniają odpowiednią atencję odbiorców na wykładach. Do grupy tej można zaliczyć 

następujące osoby: 



   

 

 

• prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń kierujący krakowskim Zakładem Farmakologii Klinicznej Katedry 

Farmakologii CM UJ, 

• prof. dr n. med. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium 

Europejskiej Federacji Szpitali,  

 

26 listopada 2022 roku pod patronatem jednej z największych sieci aptek w Polsce DrMax Emitent wraz ze 

wsparciem budżetu Producenta będzie uczestnikiem jednego z największych spotkań edukacyjnych w tym roku 

z obszaru leczenia Medyczną Marihuaną. Do daty ogłoszenia Dokumentu Ofertowego i zarejestrowało się już 

ponad 200 lekarzy specjalistów. Emitent wykorzysta to spotkanie jako oficjalne uruchomienie sprzedaży 

Produktów PharmaCann w Polsce. Oprócz prelegentów zagranicznych wystąpią czołowi lekarze z Polski 

zajmującymi się tematem kannabinoidowym. Dr Marek Bachański z Centrum Zdrowia Dziecka czy Prof. 

Fedorowski. 

 

16.7 Produkty Spółki i informacje o Medycznej Marihuanie 

 

16.7.1 Produkty zawierające Marihuanę Medyczną: 

 

W opinii Emitenta największy potencjał biznesowy wśród produktów planowanych do sprzedaży posiada rosnący 

rynek produktów opartych o kannabinoidy. Spektrum schorzeń w których używa się Medycznej Marihuany 

rośnie, a tylko w przypadku przewlekłego bólu liczba potencjalnych pacjentów w Polsce wynosi 1,9 mln osób1. 

 

Na datę ogłoszenia Dokumentu Ofertowego zostały dopuszczone do obrotu przez URPL dwa produkty 

kannabinoidowe, które Spółka Zależna planuje dystrybuować w Polsce na zasadach wyłączności opisanych w 

Dokumencie Ofertowym tj.:  

• Produkt 1: surowiec farmaceutyczny Cannabis floris extractum normatum THC 5%, CBD <1% 

PharmaCann - Ekstrakt z mieszaniny kwiatów Cannabis sativa oraz Cannabis indica (THC 5%, CBD <1%), 

THC 50 mg/ml (nie mniej niż 42,5 mg/ml i nie więcej niż 55 mg/ml), CBD maksymalnie 10 mg/ml. 

• Produkt 2: surowiec farmaceutyczny Cannabis floris extractum normatum THC 10%, CBD <1% 

PharmaCann - Ekstrakt z mieszaniny kwiatów Cannabis sativa oraz Cannabis indica (THC 10%, CBD <1%), 

THC 100 mg/ml (nie mniej niż 85 mg/ml i nie więcej niż 110 mg/ml), CBD maksymalnie 10 mg/ml 

razem zwane “Produktami”. 

 

Wyżej opisane produkty standardyzowane są olejem kokosowym i oferowane w szklanych opakowaniach o 

pojemności 10 ml.  

 

Produkt 1 oraz Produkt 2 to surowce farmaceutyczne, które są wykorzystywane do tworzenia leków 

recepturowych stanowiących produkt leczniczy będący środkiem odurzającym, o którym mowa w art.  33 Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomani (ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne i wszystkie 

inne wyciągi z konopi innych niż włókniste).   

Dystrybucja Produktu 1 oraz Produktu 2 wymaga uzyskania pozwolenia na dopuszczenie na obrotu wydanego 

przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, o 

którym to pozwoleniu mowa w art. 33a w/w ustawy. 

 

Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym: 

 

1 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nieleczenie-bolu.html 



   

 

 

Surowiec farmaceutyczny to substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana do sporządzania lub 

wytwarzania produktów leczniczych. 

Produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości 

zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy 

lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie 

farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. 

 

Surowce farmaceutyczne mogą być wykorzystywane do produkcji leków recepturowych. Lek recepturowy to 

produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej. 

 

  

16.7.2 Terapia kannabinoidami 

Terapia kannabinoidami to część leczenia wielodyscyplinarnego (multimodalnego), o charakterze terapii 

wspomagającej. Dostępne dane kliniczne uzasadniają dodanie produktu kannabinoidowego do aktualnej terapii 

leczenia bólu, która przebiega w sposób niekontrolowany, a taki stan występuje u około 50% pacjentów. 

Niekontrolowany przebieg choroby, to taki w którym objawy nadal występują u pacjenta i nie ma możliwości 

zwiększenia dawki aktualnej terapii ze względu na wzrost działań niepożądanych. 

 

Marihuana Medyczna najczęściej jest stosowana w kilku głównych jednostkach chorobowych: 

 

Ból przewlekły 

Dzięki temu, że receptory kannabinoidowe mają tę samą lokalizację co receptory opioidowe zastosowanie 

wspomagającej terapii kannabinoidowej  zwiększyło efekt działania opioidów zmniejszyło dolegliwości bólowe i 

w konsekwencji pozwoliło zmniejszyć dawki opioidów. Zastosowanie leczenia multimodalnego pozwoliło obniżyć 

śmiertelność z powodu przedawkowania opioidów o ok. 25%.2 

  

 

Onkologia 

 

2 European Pain Federation (EFIC) position paper on appropriate use of cannabis‐based medicines and 

medical cannabis for chronic pain management - Winfried Häuser, Department Internal Medicine, 

Klinikum Saarbrücken gGmbH, Saarbrücken, Germany, Department Psychosomatic Medicine and 

Psychotherapy, Technische Universität München, Munich, Germany ,  David P. Finn, Pharmacology and 

Therapeutics, School of Medicine, Galway Neuroscience Centre and Centre for Pain Research, NCBES, 

National University of Ireland Galway, Galway, Ireland, Eija Kalso, Department of Perioperative 

Medicine, Intensive Care and Pain Medicine, Pain Clinic, Helsinki University Hospital and University of 

Helsinki, Helsinki, Finland, Nevenka Krcevski-Skvarc, Department of Anesthesiology, Intensive Care and 

Pain Treatment, Faculty of Medicine of University Maribor, University Medical Center Maribor and 

Institute for Palliative Medicine and Care, Maribor, Slovenia, Hans-Georg Kress, Department of Special 

Anaesthesia and Pain Therapy, Medical University of Vienne/AKH, Vienna, Austria,Bart Morlion, 

Leuven Centre for Algology and Pain Management, University Hospital Leuven, Leuven, Belgium,  Serge 

Perrot, Department of Pain Center and INSERM U987, Cochin Hospital, AP-HP, Paris Descartes 

University, Paris, France, Michael Schäfer, Department of Anaesthesiology and Intensive Care 

Medicine, Charité University Berlin, Berlin, Germany, Chris Wells Pain Matters Ltd, Liverpool, UK, Silviu 

Brill, Pain Center, Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel 
 



   

 

 

Zastosowanie Marihuany Medycznej w trakcie leczenia onkologicznego pozwala na zmniejszenie dolegliwości 

bólowych, zmniejsza ilość wymiotów oraz poprawia łaknienie.3 4 

  

Epilepsja 

THC bezpośrednio aktywuje układ endokannabinoidowy mózgu, który odgrywa rolę w przewodnictwie 

synaptycznym. CBD jest antagonistą receptora kanabinoidowego, który moduluje endogenny układ 

kannabinoidowy poprzez wzmacnianie wewnętrznej neuroprzekaźnictwa za pośrednictwem anandamidu. 

 

3 Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines - M. Fallon, Edinburgh Cancer 

Research Centre, IGMM, University of Edinburgh, Edinburgh, UK;, R. Giusti, Medical Oncology Unit, 

Sant’Andrea Hospital of Rome, Rome, F. Aielli, Department of Biotechnological and Applied Clinical Sciences, 

University of L’Aquila, L’Aquila, Italy, P. Hoskin, Mount Vernon Cancer Centre, Northwood, Hertfordshire, UK, 

R. Rolke, Department of Palliative Medicine, Medical Faculty RWTH Aachen University, Aachen, Germany, M. 

Sharma, The Walton Centre NHS Foundation Trust, Liverpool, UK & C. I. Ripamonti, Department of  Onco-

Haematology, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italy 
4 Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory - zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Jerzy Wordliczek, Klinika 

Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Kliniczny 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, 

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań , 

Wojciech Leppert, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego, Poznań, Jarosław Woroń, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital 

Uniwersytecki, Kraków , Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński, 

Collegium Medicum, Kraków, Jan Dobrogowski, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, 

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki 

Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Anna Przeklasa-

Muszyńska, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium 

Medicum, Kraków, Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, 

Gdańsk, Jarosław Drobnik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Anna 

Wrzosek, , Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, 

Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Marcin Janecki, 

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny, Katowice, Jadwiga Pyszkowska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Profesora 

Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Magdalena, Kocot-Kępska, Zakład Badania i 

Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Renata 

Zajączkowska, , Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, 

Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Iwona 

Filipczak-Bryniarska, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, 

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Krystyna Boczar. NZOZ Poradnia Leczenia Bólu 

Przewlekłego, Tychy, Joanna Jakowicka-Wordliczek, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

Szpital Uniwersytecki, Kraków, Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Andrzej Kübler, Centrum Leczenia bólu i Opieki 

Paliatywnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław, Marek Suchorzewski, Klinika Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, Sylwester Mordarski, Klinika Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii, Poradnia Leczenia Bólu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław 

 



   

 

 

Marihuana Medyczna może zapobiegać lub modulować aktywność napadową ograniczając ilość napadów.5 6 

  

Stwardnienie rozsiane 

Obecnie dostępne terapie hamują progresję choroby wpływając na stan zapalny występujący w OUN, 

zmniejszając liczbę nawrotów, postęp niepełnosprawności lub liczbę zmian demielinizacyjnych w mózgu. 

Medyczna Marihuana może pomóc w zmniejszeniu spastyczności mięśni i ilości skurczów, redukcji bólu, 

zmniejszyć depresję spowodowaną SM, poprawić jakość snu. 7 

  

Psychiatria  

Najnowsze badania pokazują, że użycie kannabinoidów w przypadku ADD, ADHD, zespołu Aspergera, zaburzeń 

lękowych, depresji, czy PTSD, może podnieść jakość życia pacjentów. Marihuana Medyczna pozytywnie wpływa 

na układ nerwowy, przywracając prawidłową komunikację między neuronami i neurotransmiterami w mózgu 

oraz wspierając tworzenie nowych komórek nerwowych. Jej działanie terapeutyczne porównywane jest do leków 

przeciwdepresyjnych, jednak bez wywoływania niekorzystnych działań niepożądanych.8 

 

 

Zgodnie z zatwierdzoną przez UPRL ulotką do opakowania wyżej wymienione Produkty mogą być stosowane u 

dorosłych pacjentów jako dodatek do standardowej terapii w przypadku: 

chorób nowotworowych - w celu redukcji bólu, nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią u 

pacjentów, u których standardowa terapia przeciwwymiotna (np. antagoniści 5-HT3) nie daje oczekiwanych 

rezultatów; 

stwardnienia rozsianego - w celu redukcji objawów: spastyczności (stan zwiększonego napięcia mięśni), której 

towarzyszą bóle nerwowe, bolesne skurcze mięśni i nadczynność pęcherza moczowego u pacjentów, u których 

standardowe leczenie nie daje oczekiwanych rezultatów; 

HIV - w celu redukcji objawów np.: utraty wagi i upośledzenia apetytu, w przypadku nietolerancji octanu 

megestrolu, lub jeśli leczenie octanem megestrolu nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

 

Produkt Cannabis floris extractum normatum THC 5%, CBD <1% PharmaCann oraz Cannabis floris extractum 

normatum THC 10%, CBD <1% PharmaCann, mogą być również stosowane w terapii wspomagającej w 

następujących stanach chorobowych: chorobach neurodegeneracyjnych takich jak: choroba Alzheimera, 

 

5 Diagnostyka i leczenie padaczki u osób dorosłych - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – 

Konrad Rejdak, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , Rafał Rola, Klinika 

Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika 

Neurologii Rozwojowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Iwona Halczuk, Katedra i Klinika Neurologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Barbara Błaszczyk, Wydział Nauk Medycznych Wyższej Szkoły 

Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Andrzej Rysz, Klinika Neurochirurgii Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Danuta Ryglewicz, I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie 

 
6 Aktualne rekomendacje w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży - Sergiusz Jóźwiak, 

Katarzyna Kotulska, Klinika Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w 

Warszawie 

 
7 Ból u chorych na stwardnienie rozsiane - Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii CMKP w Warszawie 
8 Lecznicze właściwości konopi i możliwości ich zastosowania w medycynie - prof. dr hab. n. farm. Ilona 

Kaczmarczyk-Sedlak, mgr Weronika Wojnar, dr n. farm. Maria Zych oraz dr n. med. Sławomira Dudek, Katedra 

i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem  Medycyny Laboratoryjnej w 

Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 



   

 

 

pląsawica Huntingtona, choroba Parkinsona; innych chorobach takich jak: chroniczny ból w przebiegu choroby 

nowotworowej, choroba Leśniowskiego-Crohna. 

 

16.7.3  Produkty niezawierające Marihuany Medycznej: 

 

Grupa Emitenta zamierza dostarczać produkty lecznicze, w szczególności leki okulistyczne (krople, maści) oraz 

leki recepturowe.  

Na datę Dokumentu Ofertowego taka dystrybucja nie jest prowadzona. Przed jej rozpoczęciem wymagane jest 

rozszerzenie pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydanego przez GIF o kolejne produkty, co 

jest intencją Emitenta. Spółka Zależna planuje złożyć odpowiedni wniosek w styczniu 2023. Standardowo 

procedura rozszerzenia trwa 30 dni. 

 

16.8 Przewagi konkurencyjne Emitenta 

 

Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy Emitenta należy zaliczyć: 

 

Zespół Grupy Emitenta – osoby zgromadzone wokół Emitenta (zasiadające w organach, zatrudnione, 

współpracujące) posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie wprowadzania surowców farmaceutycznych i 

produktów leczniczych na rynek, w tym ich rejestracji, promocji i marketingu, które zdobywali w największych 

międzynarodowych firmach. Zespół Emitenta posiada odpowiedni know-how w obszarze interakcji ze 

środowiskiem medycznym, a także ugruntowane kontakty do aptek i głównych podmiotów działającymi na rynku 

hurtowym produktów leczniczych. 

 

Wyłączność - Umowa Współpracy i Dystrybucji z PharmaCann Polska  zapewnia wyłączność na produkty 

Producenta na terenie Polski. Grupa kapitałowa, do której należy PharmaCann Polska jest jednym z największych 

europejskich producentów konopi i jej pochodnych, który spełnia warunki GMP (Good Manufacturing Practice) i 

zapewnia produkt o wysokiej i powtarzalnej jakości, a także gwarantuje odpowiedni wolumen dostaw.  

 

Produkt – oferowany produkt (Produkt 1 oraz Produkt 2) w postaci ekstraktów zawierających THC został 

zarejestrowany jako produkt z możliwością przechowywania i transportu w warunkach 15-25 st. C (podczas gdy 

część produktów konkurencyjnych wymaga transportu w niższej temperaturze 2-8 st. C), co znacząco zmniejsza 

wymogi stawiane przed potencjalnymi klientami i rozszerza ich paletę. 

 

Cena - dzięki lokalizacji zakładu produkcyjnego partnera w Macedonii oraz w wyniku dużych zdolności 

produkcyjnych Grupa Emitenta uzyskuje rentę geograficzną i atrakcyjną cenę zakupu surowca farmaceutycznego 

(Produktu 1 oraz Produktu 2), co przełoży się na korzystne ceny dla klienta końcowego. Według założeń 

aktualnych na datę ogłoszenia Dokumentu Ofertowego cena detaliczna brutto miesięcznej terapii dla pacjenta 

wyniesie ok. 680 zł, czyli ponad połowę taniej niż miesięczna terapia suszem THC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

17. CELE STRATEGICZNE - ROZWÓJ SPÓŁKI, JEJ PRODUKTÓW I USŁUG 

 

17.1. Strategia Spółki 

 

Celem Grupy Emitenta jest osiągnięcie istotnej pozycji na polskim rynku Marihuany Medycznej, co zapewni 

sukces finansowy i odpowiedni zwrot dla akcjonariuszy Spółki.  Według raportu “The Poland Cannabis White 

Papper”9 wydanego przez Prohibition Partners polski rynek Marihuany Medycznej będzie wart w 2028 r. 2 mld 

EUR10, natomiast na dzień ogłoszenia Dokumentu Ofertowego rynek leków przeciwbólowych na receptę (RX) jest 

wart około 1,1 mld zł, gdzie połowa to leki wspomagające, czyli rynek, do którego przypisana jest Marihuana 

Medyczna.   

  

17.2. Cele krótkoterminowe 

 

W krótkoterminowej perspektywie intencją Emitenta jest zdobycie około 3-4% rynku wspomagających leków 

przeciwbólowych na koniec 2023 roku.  W tym celu w IV kw. 2022 roku Grupa Emitenta planuje zakończyć 

budowę zespołu sprzedażowego, zakończyć negocjacje z partnerami handlowymi i wprowadzić do sprzedaży 2 

surowce farmaceutyczne, tj. olejki z THC o stężeniu 10% (Produkt 1) oraz 5% Produkt 2), przy udziale CBD 

mniejszym od 1% (pierwsze zarejestrowane w URPL produkty tego typu). Równolegle na IV kw. 2022 roku 

planowany jest start sprzedaży produktów z II Filaru działalności, czyli produktów innych niż Marihuana 

Medyczna.  

 

W II połowie 2023 roku w ramach Umowy Współpracy i Dystrybucji zawartej z PharmaCann Polska Grupa 

Emitenta zakłada wprowadzenie kolejnych pozycji Producenta - ekstraktów w postaci oleju z wysoką dawką THC, 

ale także zawierających CBD (zaawansowany etap rejestracji w URPL przez PharmaCann Polska przy wsparciu 

Grupy Emitenta), co pozwoli rozszerzyć grupę docelową pacjentów, jednak działania te przełożą się głównie na 

sprzedaż w kolejnym roku. Produkty te wedle planów mają być także nabywane od PharmaCann Polska na 

zasadach wyłączności (co w przyszłości ma być usankcjonowane w w/w umowie) . 

  

17.3. Cele długoterminowe 

 

W 2024 roku Spółka zamierza także wprowadzić do oferty Marihuanę Medyczną w postaci suszu, której dostawcą 

będzie PharmaCann Polska.  

Susz będzie także surowcem farmaceutycznym, który będzie wykorzystywany do tworzenia leków 

recepturowych, stanowiących produkt leczniczy będący środkiem odurzającym, o którym mowa w art.  33 Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomani (ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne i wszystkie 

inne wyciągi z konopi innych niż włókniste). Dystrybucja suszu wymagać będzie uzyskania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Produkt ten jest 

obecnie przygotowywany do rejestracji.  

 

Susz jest mniej stabilnym surowcem od Marihuany Medycznej w postaci oleju, przez co trudniej utrzymać stałą 

dawkę leczniczą, wymaga także dodatkowo zakupu waporyzatora. Mimo to, ze względu na braki rynkowe 

produktu, aktywny, działający już rynek (stworzony przez zagraniczne podmioty tak jak Spectrum Therapeutics, 

spółka zależna Canopy Growth Company, czy Aurora Cannabis Inc.) oraz dzięki dostępowi do taniego Produktu, 

Grupa Emitenta będzie w stanie osiągnąć atrakcyjne marże i wolumeny sprzedaży także tego produktu (suszu).  

 

9 https://prohibitionpartners.com/reports/the-poland-cannabis-white-paper/ 
10 https://prohibitionpartners.com/reports/the-poland-cannabis-white-paper/ - info 

https://prohibitionpartners.com/reports/the-poland-cannabis-white-paper/


   

 

 

Spodziewany sukces rynkowy będzie wiązał się z koniecznością zapewnieniem dodatkowego finansowania 

kapitału obrotowego (pozyskania finansowania).  

 

W 2024 roku Emitent planuje rozpocząć działania zmierzające do uruchomienia sprzedaży Produktu 1 oraz 

Produktu 2 oraz innych produktów z oferty PharmaCann Polska na rynkach zagranicznych.   

 

18.  RYNEK MARIHUANY MEDYCZNEJ 

 

CHARAKTERYSTYKA RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA EMITENT 

 

18.1 Rynek na Świecie 

Zgodnie z raportem Medical Cannabis Market Insight11 światowy rynek Marihuany Medycznej opartej na dwóch 

podstawowych kannabinoidach o właściwościach leczniczych (tetrahydrokannabinol  - THC i kannabidiol -CBD) 

był wart w 2020 roku 6,8 mld USD i prognozuje się, że do 2030 roku osiągnie on wartość 53 883,46 mln USD, przy 

stopie wzrostu CAGR wynoszącej 23,6%. Legalizacja konopi indyjskich w różnych regionach oraz wzrost 

świadomości konsumentów na temat korzyści zdrowotnych płynących z konopi indyjskich i ich coraz szerszego 

zastosowania w medycynie (nowotwory, ból przewlekły, depresja, zapalenie stawów, cukrzyca, jaskra, migrena, 

epilepsja, stwardnienie rozsiane, AIDS, ALS, choroba Alzheimera, PTSD, choroba Parkinsona, choroba Tourette'a) 

napędzają i będą napędzać wzrost rynku Medycznej Marihuany, podobnie jak rozwój nowych produktów oraz 

coraz wyższa aktywność w pracach badawczo-rozwojowych. Z drugiej strony złożona regulacja rynku i struktura 

społeczna będą w okresie prognozy negatywnie oddziaływać na rynek, tak samo jak brak wykwalifikowanej siły 

roboczej.  

 

Z kolei analitycy Grand View Research12 szacują rynek Marihuany Medycznej w 2021 roku na 13,2 mld USD i 

oczekują jego wzrostu do 2030 roku w średniorocznym tempie 25,5%. Największy udział w rynku Medycznej 

Marihuany przypada na USA – ponad 80%. Szybki wzrost rynku Ameryki Północnej jest wynikiem dużego tempa 

dekryminalizacji marihuany zarówno w użyciu medycznym jak i rekreacyjnym przez osoby dorosłe. Obecnie 

marihuana jest legalna na 2/3 terytorium Ameryki. Wybrane kraje Europy (w szczególności Wielka Brytania) i 

kraje regionu Ameryki Południowej jak Meksyk, Kolumbia czy Ekwador również zalegalizowały używanie konopi 

indyjskich, ale w bardzo ograniczonych ilościach i zakresie. Oczekuje się, że postępująca liberalizacja prawa w 

tych regionach będzie przyczynkiem do wzrostu rynku w kolejnych latach, podobnie jak region Azji, który ma 

problemy demograficzne i duży odsetek osób starszych w populacji.  

 

Zgodnie z danymi statista.com13 europejski rynek Medycznej Marihuany był wart w 2020 roku 350 mln USD, z 

czego ok. 250 mln USD przypadało na zastosowania medyczne. Oczekuje się, że w 2025 roku europejski rynek 

urośnie do ponad 860 mln USD. 

 

 

11 https://www.alliedmarketresearch.com/medical-cannabis-market-A14250 
12 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-marijuana-market 
13 https://www.statista.com/statistics/1293126/europe-legal-cannabis-market-size/ 

https://www.alliedmarketresearch.com/medical-cannabis-market-A14250
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-marijuana-market
https://www.statista.com/statistics/1293126/europe-legal-cannabis-market-size/


   

 

 

 
18.2. Rynek w Polsce 

Określenie wielkości polskiego rynku Medycznej Marihuany jest trudne. 

 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii uprawa konopi innych niż włókniste ze stężeniem THC większym 

niż 0,3 proc. w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego jest zabroniona za wyjątkiem upraw prowadzonych 

przez instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa pod warunkiem uzyskania 

zgód Policji oraz GIF. Faktycznie prowadzenie takiej działalności jest wciąż niemożliwe, gdyż do daty Dokumentu 

Ofertowego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydał jeszcze koniecznego rozporządzenia w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu zabezpieczenia upraw. Takie ograniczenie produkcji krajowej 

oznacza niewystarczające zasilenie jednostek planujących przetwórstwo celem zaspokojenia potrzeb rynku i 

konieczność importu surowca do produkcji Marihuany Medycznej ze stężaniami THC większymi niż 0,3 proc.  

 

Import konopi innych niż włókniste wymaga pozwolenia GIF. Trzeba wskazać, że od paru lat kwitnie internetowy 

handel olejkami CBD, które przez część podmiotów błędnie nazywane są Marihuaną Medyczną, lecz zgodnie z 

decyzją GIF14 z dnia 4 października 2021 roku nr PHW.024.25.2021.AFR.3 wprowadzanie na rynek i obrót olejków 

ze śladową obecnością THC (mniejszą niż 0,3) wymaga pozwolenia, a zgodnie z danymi rejestru wytwórców, 

importerów i dystrybutorów15 i najlepszą wiedzą Emitenta takowe poza PharmaCann Polska  posiadają tylko 

CanPoland S.A. Polfarmex S.A. oraz PFO Vetos-Farma sp. z o.o.  

 

Import Medycznej Marihuany do Polski jest możliwy od 2017 roku, ale pierwsze dostawy (susz kwiatowy) zostały 

zrealizowane dopiero w 2019 roku (80 kg16) przez spółkę zależną międzynarodowej grupy Canopy Growth Corp. 

Wolumen ten był daleko niewystarczający i rynek borykał się z częstymi brakami17 produktu w aptekach. W 2020 

roku dystrybucję suszu rozpoczęła grupa Aurora Cannabis Inc. która zgodnie z prezentacją z maja 2022 roku 

szacuje swój udział w polskim rynku na 70%.  

 

Zgodnie z badaniami prof. dr hab. n. med. Jana Dobrowolskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 

które zostały zaprezentowane w pracy “Propozycje systemowych rozwiązań prawnych w zakresie leczenia bólu 

 

14 https://www.gov.pl/web/gif/decyzja-z-dnia-4-pazdziernika-2021-roku-nr-phw024252021afr3/ 
15 https://www.gov.pl/web/gif/rejestry-wytworcow-importerow-i-dystrybutorow 
16 https://mgr.farm/aktualnosci/polacy-kupili-w-ubieglym-roku-prawie-80-kg-medycznej-marihuany/ 
17 https://mgr.farm/aktualnosci/nie-ma-medycznej-marihuany-pacjenci-odsylani-z-kwitkiem/ 

https://www.gov.pl/web/gif/decyzja-z-dnia-4-pazdziernika-2021-roku-nr-phw024252021afr3/
https://www.gov.pl/web/gif/rejestry-wytworcow-importerow-i-dystrybutorow
https://www.gov.pl/web/gif/rejestry-wytworcow-importerow-i-dystrybutorow
https://mgr.farm/aktualnosci/polacy-kupili-w-ubieglym-roku-prawie-80-kg-medycznej-marihuany/
https://mgr.farm/aktualnosci/nie-ma-medycznej-marihuany-pacjenci-odsylani-z-kwitkiem/


   

 

 

w Polsce” ból przewlekły, czyli trwający ponad 3 miesiące dotyczy 20% społeczeństwa, z czego 25% o bardzo 

dużym nasileniu, co oznacza prawie 2 miliony potencjalnych pacjentów.  

 

Zgodnie z raportem Poland Cannabis White Papper8 polski rynek Marihuany Medycznej może osiągnąć w 2028 

roku wartość 2 mld EUR.  

    

19. KONKURENCJA DLA GRUPY EMITENTA 

 

Udział w branży Marihuany Medycznej deklaruje wiele podmiotów, w tym notowanych na rynku alternatywnym 

NewConnect. Często jednak zamiary te są na obecną chwilę niemożliwe do realizacji ze względu na uregulowania 

prawne (zakaz uprawy konopi innych niż włókniste z zawartością THC większą od 0,3%) lub pozostają w sferze 

bliżej nieokreślonej przyszłości (brak konkretnych działań).  

 

Rynek Marihuany Medycznej można podzielić ze względu na postać produktu na susz i ekstrakty.  

 

Na polskim rynku od 2019 roku dynamicznie rozwija się sprzedaż suszu, gdzie prym wiodą dwa podmioty 

zagraniczne: Aurora Deutschland GmbH (spółka zależna Aurora Cannabis Inc.) oraz Canopy Growth Polska Sp. z 

o.o. (spółka zależna Canopy Growth Corp.). Na datę Dokumentu Ofertowego zarówno Aurora Deutschland GmbH 

jak i Canopy Growth Polska sp. z o.o. posiadają pozwolenia URPL dla łącznie 8 rodzajów suszu (różne stężenia 

THC i CBD). Pozwolenia na import suszu mają także trzy dodatkowe podmioty, polskie S-Lab sp. z o.o. i Polfarmex 

S.A. oraz zagraniczny Tilray Portugal Unipessoal Lda., lecz jedynie produkt sprzedawany przez S-Lab znajduje się 

w obrocie aptecznym, choć na małą skalę.  

 

Grupa Emitenta (Spółka Zależna) posiada w ofercie Marihuanę Medyczną w postaci ekstraktu, natomiast 

zamierza wprowadzić do oferty Marihuanę Medyczną w postaci suszu w latach przyszłych.  W krótkiej 

perspektywie konkurencję Grupy Emitenta stanowią lub stanowić będą więc podmioty, które będą oferować do 

sprzedaży ekstrakty ze standaryzowanym udziałem CBD i THC (tzw. extractrum normatum). 

 

Do daty ogłoszenia Dokumentu Ofertowego pozwolenie na import takich ekstraktów poza Producentem 

posiadają dwa podmioty.  

• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. – pozwolenie na import 

ekstraktu 10% THC, który będzie wprowadzony na rynek po zmianie rejestracji w obszarze temperatury 

przechowywania produktu; 

• CanPoland S.A. – pozwolenie na wprowadzenie do obrotu ekstraktu 2% THC, jeszcze niedostępny na 

rynku. 

 

Należy się spodziewać, że dwa powyższe podmioty będą rozszerzać paletę produktów w zakresie różnych stężeń 

THC i CBD, ale na datę ogłoszenia Dokumentu Ofertowego Emitent nie ma wiedzy na temat ewentualnych 

terminów takich działań. Nie można wykluczyć, że także podmioty zagraniczne, tj. Aurora Deutschland GmbH i 

Canopy Growth Corporation, podejmą działania w celu zarejestrowania ekstraktów i będą stanowić konkurencję 

Emitenta. 

 

Chęć działalności na rynku Medycznej Marihuany wyraziły także notowane na rynku Cannabis Poland S.A oraz 

Hemp & Health S.A. Pierwszy z podmiotów od lipca 2022 roku negocjuje warunki umów dystrybucyjnych, ale do 

daty ogłoszenia Dokumentu Ofertowego ich finalnie nie zawarł, natomiast drugi podmiot w czerwcu 2022 roku 

podpisał umowę dystrybucyjną z podmiotem działającym na terenie Unii Europejskiej i zapowiedział starania o 

https://hygrovest.com.au/wp-content/uploads/2019/10/The_Poland_Cannabis_White_Paper.pdf


   

 

 

przyznanie zezwolenia URPL na import surowca do Polski, ale do dnia ogłoszenia Dokumentu Ofertowego 

pozwolenia nie otrzymał.  

  

20. PROGNOZY FINANSOWE 

 

Zarząd Emitenta dokonał prognoz finansowych dla Grupy Emitenta na rok 2023 i lata kolejne, które były między 

innymi podstawą wyceny aportu przy powołaniu Emitenta. Należy zaznaczyć, że dokonane szacunki będące 

podstawą prognoz finansowych zostały zweryfikowane i potwierdzone przez biegłego rewidenta. Przy 

sporządzaniu prognozy finansowej Emitenta wzięto pod uwagę poniższe czynniki: 

• Prognozy wzrostu światowego rynku Marihuany Medycznej  

• Historyczny wzrost wybranych zagranicznych rynków Marihuany Medycznej – rys. 18.1 

• Liczbę potencjalnych pacjentów 

• Doświadczenie i historyczne informacje zarządcze pochodzące z wdrożeń innowacyjnych produktów 

leczniczych i surowców farmaceutycznych przez Red Pharma Laboratories Polska S.A 

• Doświadczenie zarządcze zespołu Grupy Emitenta w budowaniu sieci sprzedaży 

• Wstępne zamówienia/prognozy od kontrahentów na Produkt 1 oraz Produkt 2 - (2780 opakowań na 

pierwsze 3 miesiące) 

• Stan polskiego rynku Marihuany Medycznej – okresowe braki surowca 

• Oczekiwania sprzedażowe PharmaCann Polska  i pierwsze realizacje dostaw na rynku niemieckim 

 

 
        Rys. 20.1 Wzrost przychodów IM Cannabis Corp. - prezentacja spółki 

 

 

Przy sporządzaniu prognoz dokonano następujących założeń i szacunków: 

• Pierwsze dostawy Produktów w listopadzie 2022 r. 

• Roczny koszt utrzymania Grupy Emitenta zawierający między innymi koszty pracownicze, koszty 

kluczowej kadry kierowniczej, koszty utrzymania biura i magazynu, koszty utrzymania infrastruktury (w 

tym IT), koszty dozwolonej promocji Produktów i marketingu, koszty dostaw Produktów   

• Średnią cenę sprzedaży jednego 10 ml opakowania Produktu na poziomie min.400zł 

https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_b05675b91689d49bc36117e5a02ceed6/imcannabis/db/2216/20706/pdf/IMCC+IR+Presentation+-+June+2022.pdf


   

 

 

• Średnią cenę detaliczną jednego opakowania 10 ml dla klienta z VAT na poziomie 680 zł  

• Bonusy sprzedażowe od dostawcy i rabaty dla lokalnych dystrybutorów zależne od wolumenu 

• Oczekiwany wzrost sprzedaży wynikający z rekomendacji leczenia przez krajowe towarzystwa 

wybranych chorób i krajowych konsultantów po 3 latach obecności produktu na rynku 

• Uruchomienie sprzedaży innych produktów od stycznia 2023 r.  

 

 
 

Tabela 20.1 - prognozy finansowe Grupy Emitenta - grupy kapitałowej CHC-Cannabis Healthcare S.A.   

 

 
 

Rys. 20.2 - prognozy finansowe Grupy Emitenta -grupy kapitałowej CHC-Cannabis Healthcare S.A. 

 

Już po okresie sporządzenia prognoz, Zarząd Emitenta podjął decyzję o przyspieszeniu budowy II Filaru 

działalności, tj. obrotu hurtowego innymi produktami niż produkty zawierające Medyczną Marihuanę, co 

oznacza, że przychody i wyniki z tej działalności pojawią się szybciej niżeli przyjęto w powyższych prognozach.  

Prognozy finansowe Emitenta nie zawierają ewentualnego skutku liberalizacji prawa i konsumpcji rekreacyjnej.  

 

  

21. HISTORYCZNE INFORMACJE OPERACYJNE I FINANSOWE EMITENTA 

 

21.1. Dane operacyjne i finansowe Emitenta 

 

Emitent został utworzony 28 czerwca 2022 roku i w związku z tym posiada bardzo krótką historię finansową. Na 

datę ogłoszenia Dokumentu Ofertowego Emitent dopiero rozpoczął prowadzenie działalności operacyjnej i jako 

spółka prowadząca działalność holdingową - jest jedynym właścicielem Interfarmed Cannabis , udziały której to 



   

 

 

spółki zostały wniesione aportem podczas zawiązania Emitenta. Wartość aportu została wyceniona przez 

biegłego sądowego na koniec 2021 roku na kwotę 34,4 mln zł. (Załącznik nr 6). 

 

W dniu 19 sierpnia 2022 roku Walne Zgromadzenie uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego w ramach 

subskrypcji prywatnej z kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 531.920,00 zł (pięćset trzydzieści 

jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) przez emisję 3.192 (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji 

serii B w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (10 zł) skierowanej do PharmaCann  Polska  (532 akcje) oraz 

Rafała Prejsnara (2660 akcji).  Akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym. Emitent wyjaśnia, że 

PharmaCann jest strategicznym partnerem biznesowym, natomiast Rafał Prejsnar kluczowym 

współpracownikiem i na datę ogłoszenia Dokumentu Ofertowego Członkiem Zarządu Emitenta.  

 

Na dzień 30 września 2022 r. suma bilansowa Emitenta wynosiła 34 432 tys. zł, z czego aktywa trwałe stanowiły 

wartość 34 400 tys. zł. Na kwotę tą składała się wyłącznie wartość inwestycji Emitenta w Interfarmed Cannabis. 

Aktywa obrotowe wynosiły 32 tys. zł, w tym należności 27 tys. zł, natomiast gotówka 5 tys. zł. Kapitał własny 

Emitenta na koniec III kw. 2022 r. wynosił 34 432 tys. zł, a Emitent nie posiadał żadnych zobowiązań bilansowych. 

 

 

 

 

 30.09.2022 r. 

Suma bilansowa 34 431 855,0 

Aktywa trwałe 34 400 000,0 

w tym inwestycje długoterminowe 34 400 000,0 

Aktywa obrotowe 31 855,0 

w tym należności 26 600,0 

w tym gotówka 5 255,0 

Kapitał własny 34 431 855,0 

Zobowiązania 0,0 

 

 

Od dnia utworzenia do 30 września 2022 roku Emitent nie osiągnął żadnych przychodów ze sprzedaży. W 

rozpatrywanym okresie koszty operacyjne Emitenta wyniosły 65 zł, a kwotę tą stanowiły koszty podatków i opłat. 

W związku z brakiem przychodów strata operacyjna wyniosła 65 zł, natomiast strata netto 65 zł. 

 

 28.06.2022 r. - 30.09.2022 r. 

Przychody 0,0 

Koszty operacyjne -65,0 

w tym z tytułu podatków i opłat -65,0 

EBIT -65,0 

Zysk brutto -65,0 

Zysk netto -65,0 

 

  

 

21.2. Dane operacyjne i finansowe Interfarmed Cannabis w 2021 roku 

 



   

 

 

Przychody Interfarmed Cannabis wyniosły w 2021 r. 23 tys. zł. i były o 89 proc. niższe niż w roku 2020. Spadek 

sprzedaży jest efektem decyzji GIF z 24 marca 2021 roku ograniczającej czasowo na wniosek Spółki Zależnej 

asortyment hurtowni do produktów PharmaCann Polska. (Produktu 1 oraz Produktu 2).  Emitent uznał, że 

rozwijanie hurtowni farmaceutycznej w niestabilnym, covidowym otoczeniu w 2020 roku bez rejestracji 

produktów PharmaCann Polska  jest ryzykowne i postanowił zawęzić zakres działalności do czasu uruchomienia 

sprzedaży Produktów strategicznego Producenta.  Koszty operacyjne wyniosły w 2021 r. 206 tys. zł i były o 51% 

niższe r/r.  

Spadek obciążeń jest wynikiem ograniczenia działalności Spółki Zależnej zgodnie z decyzją GIF. Strata na 

sprzedaży wyniosła w 2021 r. 182 tys. zł i była o 12% niższa od osiągniętej w 2020 r. Poniesione w 2021 r. koszty 

dotyczyły w przeważającej wartości utrzymania działalności hurtowej (w tym kierownika hurtowni) i procesów 

budowy rynku dla produktów PharmaCann Polska. Na poziomie operacyjnym Spółka Zależna odnotowała stratę 

EBIT w wysokości 127 tys. zł, tj. o 40% niższą niż w okresie porównywalnym. W 2021 r. Spółka Zależna rozpoznała 

65 tys. zł. zysku w pozostałej działalności operacyjnej, głównie za sprawą spisania zobowiązań publiczno-

prawnych. Strata netto wyniosła w 2021 roku 127 tys. zł i była o 40% niższa r/r.   

 

 2021 r. 2020 r. zmiana 

Przychody 23 656,80 212 219,95 -89% 

Koszty operacyjne 206 480,41 419 567,74 -51% 

Zysk ze sprzedaży -182 823,61 -207 347,79 -11% 

EBIT -126 956,73 -211 145,93 -40% 

Zysk brutto -126 956,73 -211 145,93 -40% 

Zysk netto -126 956,73 -211 145,93 -40% 

 

 

Na koniec 2021 r. suma bilansowa opiewała na kwotę 400 tys. zł. z czego aktywa trwałe stanowiły 11%, natomiast 

aktywa obrotowe 89%. Na datę Dokumentu Ofertowego Interfarmed Cannabis nie posiada własnych 

nieruchomości i prowadzi działalność w wynajętej lokalizacji. Aktywa trwałe to niezbędne urządzenia techniczne 

do przetrzymywania asortymentu, w części już zamortyzowane. Dominującą pozycją w aktywach obrotowych 

były zapasy o wartości 247 tys. zł (spadek o 47% w wyniku ograniczenia działalności oraz zwrotu części 

niesprzedanego towaru do dostawcy). Na koniec 2021 r. spółka wykazywała 98 tys. należności, głównie z tytułu 

nadpłaconego VAT. Środki pieniężne na dzień bilansowy wynosiły 12 tys. zł. 

 

 31.12.2021 31.12.2020 zmiana 

Suma bilansowa 399 933,43 804 873,35 -50% 

Aktywa trwałe 42 388,85 28 419,10 49% 

Aktywa obrotowe 357 604,58 776 454,25 -54% 

w tym zapasy 247 526,00 467 310,00 -47% 

w tym należności 97 790,07 302 779,74 -68% 

w tym inwestycje 11 577,73 5 550,38 109% 

 

 

 

Kapitał własny na dzień bilansowy był ujemny na kwotę 381 tys. zł w związku z rozpoznawaniem strat w latach 

ubiegłych i zakończonego w dniu 31 grudnia roku obrotowego. Zobowiązania długoterminowe wyniosły 673 

tys. i wynikały głównie z pożyczek zaciągniętych od Pana Łukasza Maciejewskiego, Prezesa Zarządu Interfarmed 

Cannabis . Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień bilansowy 108 tys. zł i były o 80% niższe r/r, co 

wynikało z ograniczenia działalności hurtowni farmaceutycznej.   



   

 

 

 

 31.12.2021 31.12.2020 zmiana 

Kapitał własny -380 783,11 -253 918,55 50% 

Rezerwy 0 0  

Zobowiązania długoterminowe 672 749,93 530 419,84 27% 

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 672 749,93 530 419,84 27% 

Zobowiązania krótkoterminowe 108 026,61 528 372,06 -80% 

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 7 665,65 15 185,65 -50% 

 

 

 

Kapitał obrotowy na dzień 31 grudnia 2021 roku był dodatni na kwotę 250 tys. zł i był zbliżony poziomem do 

stanu na koniec poprzedniego roku. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 3,31 i znacznie przekraczał poziom 

uznawany powszechnie za bezpieczny (1,2). Szybki wskaźnik płynności wyniósł 1,02 natomiast natychmiastowy 

0,11. Sytuację płynnościową Interfarmed Cannabis na koniec 2021 roku Zarząd Spółki Zależnej uznawał za 

zadawalającą, natomiast zdolność do obsługi zadłużenia finansowego w związku z ujemnym kapitałem własnym 

i ujemnym wynikiem finansowym za niesatysfakcjonującą. W celu poprawy sytuacji finansowej w kolejnym roku 

Prezes Zarządu Interfarmed Cannabis zdecydował się dofinansować  Interfarmed Cannabis  i skonwertować 

udzielone pożyczki na udziały w  Interfarmed Cannabis. 

 

 31.12.2021 31.12.2020 

Wskaźnik płynności bieżącej 3,3 1,5 

Wskaźnik płynności szybki 1,0 0,6 

Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,1 0,0 

Dług netto/EBITDA -5,7 -2,7 

 

 

 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. przychody Interfarmed Cannabis wyniosły 271 tys. zł i dotyczyły 

głównie refinansowania kosztów Projektu przez PharmaCann Polska. Wynik operacyjny po trzech kwartałach 

bieżącego roku był ujemny na kwotę 34 tys. zł, podobnie jak wynik brutto i wynik netto.  

 

 I-III kw. 2022 r. I-III kw. 2021 r. zmiana 

Przychody 270 784,74 23 656,80 1045% 

Koszty operacyjne 304 878,54 164 340,17 86% 

Zysk ze sprzedaży -34 093,79 -140 683,37 -76% 

EBIT -34 093,79 -142 163,65 -76% 

Zysk brutto -34 093,79 -142 163,65 -76% 

Zysk netto -34 093,79 -142 163,65 -76% 

 

 

 

Suma bilansowa na dzień 30.09.2022 r. zamknęła się kwotą 467 tys. zł i była o 17 proc. wyższa względem stanu 

na koniec 2021 r. Aktywa trwałe nie zmieniły się i na dzień bilansowy wyniosły 42 tys. zł. Aktywa obrotowe w 

porównaniu do stanu na koniec 2021 r. wzrosły o 19 proc. i wyniosły 425 tys. zł, Zmiana aktywów obrotowych 



   

 

 

była konsekwencją wzrostu należności krótkoterminowych o 138 proc. do poziomu 232 tys. zł i spadku zapasów 

o 30 proc. do poziomu 174 tys. zł  

 

 30.09.2022 30.12.2021 zmiana 

Suma bilansowa 467 407,85 399 933,43 17% 

Aktywa trwałe 42 388,85 42 388,85 0% 

Aktywa obrotowe 425 019,00 357 604,58 19% 

w tym zapasy 174 138,62 247 526,00 -30% 

w tym należności 232 413,71 97 790,07 138% 

w tym inwestycje 17 755,89 11 577,73 53% 

 

 

 

Kapitał własny na dzień 30.09.2022 r. wyniósł 176 tys. zł i wzrósł o 557 tys. zł, głównie w związku z konwersją 

pożyczek od Prezesa Interfarmed Cannabis na kapitał własny. W konsekwencji tejże operacji zobowiązania 

długoterminowe spadły do poziomu 88 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 3 kwartału wyniosły 

202 tys. zł i były o 87 proc. wyższe względem stanu na koniec 2021 r.  

 

 30.09.2022 31.12.2021 zmiana 

Kapitał własny 176 389,50 -380 783,11 146% 

Rezerwy 0 0 0% 

Zobowiązania długoterminowe 89 150,45 672 749,93 -87% 

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 89 150,45 672 749,93 -87% 

Zobowiązania krótkoterminowe 201 867,90 108 026,61 87% 

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 0 7 665,65 -100% 

 

 

Na dzień 30.09.2022 r. wskaźnik płynności bieżącej uległ obniżeniu z poziomu 3,3 do poziomu 2,1, ale zgodnie z 

literaturą poziom ten jest poziomem znacznie przekraczającym poziom uważany za bezpieczny (1,2). Wskaźnik 

płynności szybki wzrósł z poziomu 1 do 1,2, natomiast wskaźnik płynności natychmiastowej się nie zmienił. 

Wskaźnik długu finansowego netto do EBITDA pomimo obniżenia zobowiązań finansowych, jest ujemny za 

sprawą straty EBITDA za okres 12 miesięcy zakończonych 30.09.2022 r. 

 

 30.09.2022 31.12.2021 

Wskaźnik płynności bieżącej 2,1 3,3 

Wskaźnik płynności szybki 1,2 1,0 

Wskaźnik płynności natychmiastowej 0,1 0,1 

Dług netto/EBITDA -4,4 -5,7 

 

  



   

 

 

III.  CELE EMISJI AKCJI OFEROWANYCH  

(PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z EMISJI) 

 

Emitent zamierza pozyskać z emisji Akcji serii C (Akcji Oferowanych) maksymalnie 2.199.744 złotych   (ok. 2,05 

mln zł netto po odjęciu kosztów emisji), które posłużą na sfinansowanie celów opisanych w tabeli poniżej. 

Podstawowym celem jest zasilenie działalności Spółki Zależnej (Interfarmed Cannabis) poprzez wpłatę na kapitał 

zakładowy i zapasowy (equity) tej spółki. Tak pozyskane środki Spółka Zależna przeznaczy na realizację celów 

związanych z jej działalnością opisanych w tabeli poniżej. 

Kwoty podane w tabeli mają charakter szacunkowy, możliwe jest przeniesienie środków między poszczególnymi 

celami, jeśli będzie to uzasadnione interesem Grupy Emitenta.  

W wypadku nieuzyskania całej (maksymalnej) kwoty wpływów z Emisji Nowych Akcji, Zarząd Emitenta zdecyduje, 

na które z poniższych Celów i w jakiej proporcji Spółka Zależna powinna przeznaczyć środki.  

 

Cel Kwota [PLN] brutto 

/przy założeniu uplasowania 100% Akcji Nowej 

Emisji/ 

Stworzenie w Spółce Zależnej  (Interfarmed 

Cannabis) zespołu Sprzedażowego 7 osób. Zespół 

będzie składał się z 5 Przedstawicieli Medycznych, 

1 Managera do Aptek i 1 Managera 

Zarządzającego sprzedażą 

550.000 PLN 

Kapitał obrotowy Interfarmed Cannabis – 

głównie przeznaczony na zakup towaru (surowca 

farmaceutycznego) z PharmaCann (w tym 

Produktów) 

800.000 PLN 

Aktywności Interfarmed Cannabis promocyjno-

szkoleniowe nakierowanie na promocje Produktu 

w Polsce (wydatki na organizację w ciągu 2023 

roku ponad 100 lokalnych szkoleń dla lekarzy i 

farmaceutów, a także wsparcie w organizacji 

krajowych kongresów naukowych PharmaCann 

dla lekarzy specjalistów (głównie neurologów i 

onkologów) 

 

700.000 PLN 

 

 

Środki pozyskane z emisji zostaną w 100% przeznaczone na podniesienie kapitałów spółki zależnej Interfarmed 

Cannabis. 

 



   

 

 

IV. INFORMACJE O CZYNNIKACH RYZYKA 
 

I. Informacje o czynnikach ryzyka 

  

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z BRANŻĄ 

EMITENTA 

 

 [Ilekroć w tej części Dokumentu Ofertowego mowa o działalności Emitenta, obejmuje ona też działalność 

Spółki Zależnej w 100% kontrolowanej przez Emitenta] 

            

1.1 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą (zmiany w sytuacji makroekonomicznej) 

  

Na sytuację finansową Grupy Emitenta wpływa wiele czynników, związanych m.in. z sytuacją gospodarczą w kraju 

i na świecie. Negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta i perspektywy jego działalności mogą mieć czynniki 

makroekonomiczne, takie jak: spadek Produktu Krajowego Brutto, wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych, 

spadek wydatków konsumpcyjnych. Istotny wpływ mogą mieć także czynniki o charakterze prawnym, 

wpływające na pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kraju. Negatywne zmiany w 

ogólnej sytuacji makroekonomicznej, zarówno w kraju, jak i na świecie, w tym pogorszenia się sytuacji na rynku 

pracy, sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, mogą powodować ogólne spowolnienie aktywności 

gospodarczej i zmniejszenie skłonności do ponoszenia wydatków konsumpcyjnych, co może mieć przełożenie na 

obniżenie popytu na produkty Grupy Emitenta. Spółka ma ograniczony wpływ na wystąpienie tych czynników. 

Zarząd monitoruje sytuację gospodarczą w kraju i na świecie i podejmuje niezbędne kroki, których celem jest 

bieżące dopasowanie strategii Grupy Emitenta do zmieniającej się sytuacji w kraju i na świecie. 

  

1.2 Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

  

Sposób prowadzenia polityki gospodarczej Polski jest nieprzewidywalny, brakuje długofalowej strategii rozwoju 

kraju (lub nie jest ona realizowana). Taka nieprzewidywalność w sposób negatywny wpływa na stabilność i rozwój 

działalności gospodarczej Emitenta. Realizacja przez Grupę Emitenta celów strategicznych oraz wyników 

finansowych, uzależniona jest od czynników makroekonomicznych, będących pochodną sposobu prowadzenia 

polityki gospodarczej w kraju. Emitent ma minimalny wpływ na sposób prowadzenia polityki gospodarczej w 

kraju, dlatego Zarząd monitoruje strategiczne decyzje podejmowane przez decydentów i dostosowuje działania 

do zmieniającej się sytuacji rynkowej.  

  

1.3 Ryzyko związane ze wzrostem kosztów wynagrodzeń 

  

Koszty wynagrodzeń stanowią istotną część kosztów operacyjnych Grupy Emitenta i wpływają na koszty 

prowadzonej działalności. Obserwuje się systematyczny wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce, w tym 

planowany znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia, a następnie od lipca 2023 roku. Oznacza to, 

że przedsiębiorcy, działający w Polsce, mogą być zmuszeni do podwyżki wynagrodzeń, aby zapewnić 

konkurencyjność miejsc pracy. Podwyżka wynagrodzeń prowadzi do wzrostu kosztów operacyjnych. Dotyczy to 

bezpośrednio Grupy Emitenta. Wzrost kosztów prowadzonej działalności Grupy Emitenta może wpłynąć 

negatywnie na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

  

1.4 Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych  

  



   

 

 

W związku z możliwością zajścia zdarzeń nieprzewidywalnych, takich jak kataklizmy, konflikty zbrojne, strajki, 

istnieje ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej na rynku światowym oraz polskim. Zdarzenie takie może mieć 

istotny negatywny wpływ na kondycję ekonomiczną Grupy Emitenta.  

  

1.5 Ryzyko związane z agresją Rosji na Ukrainę  

  

Dotychczas skutki agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę i wynikające stąd zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, 

nie miały znaczącego wpływu na działalność Grupy Emitenta. Ani Spółka Zależna, ani Emitent nie prowadziły 

sprzedaży do Ukrainy, Rosji lub Białorusi, a także nie nabywały towarów lub usług od podmiotów z Ukrainy, Rosji 

lub Białorusi. Emitent ani Producent na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, nie zostali objęci 

sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską, ONZ lub Stany Zjednoczone Ameryki. W związku z powyższym w 

opinii Zarządu Spółki nie ma podstaw do przyjęcia, że agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym zmiany w 

otoczeniu makroekonomicznym mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na działalność lub sytuację Emitenta 

w przewidywalnej przyszłości. Pośrednio jednak ekonomiczne i gospodarcze skutki opisanej wyżej sytuacji będą 

miały wpływ na sytuację Grupy Emitenta. Sytuacja, związana z prowadzonymi działaniami wojennymi, może 

zakłócić płynność łańcucha dostaw, zwiększyć koszty transportu, zwiększyć koszty produkcji (z uwagi np. na 

wzrost opłat za media, brak pracowników), doprowadzić do przestojów w produkcji (np. w przypadku 

ograniczenia dostaw mediów), a także może obniżyć popyt na korzystanie z produktów, z uwagi na spadek 

dochodów gospodarstw domowych. 

  

1.6 Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 lub innymi epidemiami  

  

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) ujawniła nowe ryzyka i zagrożenia dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w skali makro, jak też i w skali mikro. Jako skutek wystąpienia 

tej okoliczności występowały wśród przedsiębiorców m.in.: problemy logistyczne przy dostawach, regres w 

sprzedaży, problemy operacyjne ze względu na absencje pracowników. Grupa Emitenta nie odczuła powyższych 

problemów związanych z pandemią, ale wciąż nieznane są wszystkie krótko i długoterminowe jej skutki i 

potencjalny wpływ na proces produkcji, marketing oraz preferencje konsumentów. Spółka w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa personelowi podjęła m.in. następujące działania: udostępniono środki dezynfekujące w 

pomieszczeniach Spółki, pracownicy otrzymali maseczki ochronne, wdrożono pracę zdalną oraz przygotowano 

procedury takiej pracy, na wypadek jej wdrożenia w przyszłości, wdrożono reżim sanitarny oparty o wytyczne 

SANEPIDu, wprowadzono dodatkowe procedury odkażania, przygotowano procedury na ewentualne ponowne 

wprowadzenie ograniczeń w celu zachowania ciągłości działalności. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że 

pomimo działań podjętych przez Grupę Emitenta, pandemia COVID-19 będzie miała w przyszłości wpływ na 

działalność i wyniki Grupy Emitenta. Sytuacja pandemiczna może przykładowo ograniczyć możliwości działania 

Producenta, ograniczyć płynność łańcucha dostaw (zamknięcie granic, ograniczenia w transporcie), zwiększyć 

koszty transportu, doprowadzić do przestojów w produkcji (objęcia kwarantanną zakładów pracy w wypadku 

stwierdzenia ognisk wirusa), a także może obniżyć popyt na korzystanie z produktów, z uwagi na spadek 

dochodów gospodarstw domowych lub obaw związanych z wpływem produktów na potencjalny przebieg COVID-

19. 

  

1.7 Ryzyko walutowe 

  

Spółka Zależna zamawia produkty od kluczowego producenta i partnera biznesowego: Pharmacann Polska, 

którego działalność oparta jest z kolei o współpracę z podmiotami zagranicznymi (Producent należy do 

międzynarodowej grupy kapitałowej PhCann International B.V.). Umowa dystrybucji z Pharmacann Polska. 

zakłada dokonywanie rozliczeń w walucie EUR. Grupa Emitenta narażona jest tym samym na ryzyko kursowe 



   

 

 

związane ze zmianami kursu PLN wobec EUR (Grupa Emitenta dokonuje dalszej sprzedaży produktów na rynku 

polskim w walucie PLN, a koszt nabycia ponosi w EUR). Ewentualne wystąpienie istotnych wahań kursów walut 

może spowodować straty lub zyski z tytułu różnic kursowych. Grupa Emitenta ogranicza powyższe ryzyko poprzez 

powiązanie cen sprzedawanych produktów z cenami ich zakupu i doliczeniu stosownej marży. 

Umowa z dostawcą dopuszcza także możliwość prowadzenia sprzedaży przez Grupę Emitenta na rynkach 

zagranicznych (ale już bez wyłączności), co może oznaczać, że część przychodów Grupy Emitenta realizowana 

będzie w walutach obcych. Emitent zakłada, że będzie w stanie przerzucić wzrostu kosztów zakupów na odbiorcę, 

gdyż ryzyko to na obecną chwilę dotyczy wszystkich uczestników rynku, choć nie można wykluczyć, że ze 

wzrostem kosztów zakupu przez brak elastyczności cenowej popytu spadną marże lub wolumeny sprzedaży, co 

będzie miało wpływ na wyniki finansowe.  

  

1.8 Ryzyko związane z konkurencją 

  

Osiągnięcie sukcesu na rynku wymaga przede wszystkim zaoferowania unikalnego, wyróżniającego się produktu, 

ale także przekonanie grupy odbiorców (w przypadku Spółki: lekarzy) do jakości tego produktu. Na datę 

Dokumentu Ofertowego poza PharmaCann Polska (dostawca Grupy Emitenta z wyłącznością na rynek polski), 

wedle wiedzy Emitenta tylko dwa podmioty posiadają zezwolenie UPRL na import surowca w postaci ekstraktu z 

zawartością THC większą niż 0,3%, co znacząco ogranicza potencjalną konkurencję pomiędzy uczestnikami rynku. 

Emitent przewiduje, że w późniejszym okresie podmioty zagraniczne silniejsze kapitałowo z zapewnionym 

dostępem do surowca zdecydują się wejść na rynek ekstraktów, przez co mogą odebrać Grupie Emitenta część 

zbudowanego rynku. Jednocześnie działania konkurencji skierowane na propagowanie i zwiększenie 

świadomości zalet terapii produktami dystrybuowanymi przez Grupę Emitenta może spowodować wzrost 

popytu, z którego skorzysta pośrednio Emitent. W przyszłości Grupa Emitenta będzie konkurować z większymi 

podmiotami zagranicznymi na rynku suszu z THC, a sukces na tym polu zależeć będzie od skuteczności przyjętej 

strategii komunikacyjnej. Ryzyko zwiększonej konkurencji jest dość wysokie i może mieć wpływ na wyniki 

finansowe Grupy Emitenta, ale w znacznej części mitygowane będzie ono wzrostem samego rynku, rentą 

geograficzną wynikającą z lokalizacji fabryk Producenta i gwarancją obniżenia ceny zakupu Produktów, aby 

zapewnić minimalną marżę na poziomie 28%.  

  

1.9 Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju 

  

Emitent jest spółką bardzo młodą, a jego Spółka Zależna jeszcze nie rozpoczęła działalności operacyjnej w 

zakresie dystrybucji Produktów. Wczesny etap rozwoju niesie potencjalnie wiele ryzyk związanych z 

koniecznością organizacji, uzyskania finansowania, poznania rynku i wzrostu (z tych powodów statystycznie wiele 

startupów nie rozwija działalności lub nie osiąga celów).  Niemniej jednak, mimo wczesnej fazy rozwoju, Grupa 

Emitenta gromadzi już podmioty i osoby z bogatym doświadczeniem branżowym, którzy działają od lat w branży 

farmaceutycznej i znają rynek, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną. Ten kapitał powoduje, że nie można 

żadnej ze spółek z Grupy Emitenta traktować jako typowy start-up. Zdaniem Emitenta na rynku występują duże 

braki Medycznej Marihuany, natomiast kierownictwo Spółki Zależnej i Założyciele oraz obecni akcjonariusze 

Emitenta są osobami posiadającymi doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów na rynek, doświadczenie 

w prowadzeniu postępowań przed  organami władzy państwowej, czy w końcu doświadczenie w budowaniu sieci 

sprzedaży, a umowa z Producentem gwarantuje konkurencyjną cenę Produktu, co zdaniem Emitenta znacząco 

redukuje ryzyko utraty płynności i ryzyka związane z wczesnym etapem działalności Emitenta.  Dodatkowo Grupa 

Emitenta w celu zmniejszenia  ryzyka zaraz po rozpoczęciu sprzedaży w Filarze I rozpocznie sprzedaż w Filarze II, 

gdzie wykorzystywany będzie drugi, zewnętrzny zespół sprzedażowy (zespół spółki partnerskiej), co ograniczy 

koszty działalności. 

  



   

 

 

1.10 Ryzyko błędnej strategii Emitenta 

  

Obecna Strategia Grupy Emitenta zakłada szybki rozwój i coroczne zwiększenie wyniku. Nie można jednak 

wykluczyć, że założenia, które leżą u podstaw opracowania takiej strategii Spółki okażą się błędne, a modele 

biznesowe i strategie spółek konkurencyjnych bardziej skuteczne.  

Rynek Medycznej Marihuany jest jeszcze bardzo młody, a w przypadku jej ekstraktów w zasadzie jeszcze nie 

istnieje w Polsce. Sukces rynkowy Grupy Emitenta zależy w dużym stopniu od środowiska lekarskiego, które 

będzie kreować popyt na produkty PharmaCann Polska oferowane przez Grupę Emitenta poprzez wystawianie 

recept. W związku z powyższym, działalność Grupy Emitenta wymaga zbudowania odpowiednich relacji ze 

środowiskiem medycznym. Grupa podjęła się realizacji sympozjów i kongresów medycznych, na których terapia 

Medyczną Marihuaną jest przedstawiana przez pozyskane do współpracy autorytety medyczne, a sponsorem 

tych spotkań został PharmaCann Polska. Grupa Emitenta zbudowała także dedykowany zespół do kontaktu ze 

środowiskiem medycznym, który będzie budować świadomość marki PharmCann Polska, natomiast dostawca 

zapewnił budżet marketingowy. Dodatkowym wsparciem będą profesjonalni poddystrybutorzy. Nie można 

jednak wykluczyć, że przyjęta strategia będzie niewystarczająca, przez co nie stworzy się odpowiednio duży rynek 

ekstraktów z Medycznej Marihuany lub pozycja Grupy Emitenta na wykreowanym rynku nie będzie odpowiednio 

wysoka, co z kolei uniemożliwi realizację prognoz sprzedaży. Grupa Emitenta stara się mitygować to ryzyko przez 

odpowiedni dobór członków zespołu Grupy Emitenta - członkowie posiadają dużą wiedzę i przede wszystkim 

doświadczenie w zakresie wprowadzania nowych produktów leczniczych na rynek. Zarząd obserwuje działania 

konkurencji, jak również monitoruje wdrożenie i dokonuje aktualizacji strategii Spółki. Ryzyko błędnej strategii 

należy uznać za średnie, ale w przypadku realizacji posiadające znaczny wpływ na działalność i wyniku Grupy 

Emitenta.  

  

1.11 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

  

Aby osiągnąć cele strategiczne Emitent wymaga zasilania kapitałem. Zamiarem Emitenta jest wykorzystanie 

środków, pozyskanych z Emisji na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Grupy Emitenta. Zgodnie z 

przyjętą strategią, z czasem rozwój Grupy Emitenta wymusi konieczność pozyskania większej ilości środków 

finansowych. Emitent będzie zatem prawdopodobnie przeprowadzać kolejne emisje lub szukać innych źródeł 

finansowania, które wpłyną na wysokość jego zadłużenia. Przy pozyskaniu z prowadzonej Oferty mniejszych 

środków niż zakładane może się okazać, że Grupa Emitenta nie dysponuje odpowiednio dużym kapitałem na 

sfinansowanie kapitału obrotowego, co może doprowadzić do wolniejszego rozwoju działalności niż obecnie 

zakładany. Po uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji przez PharmaCann Polska, Spółka Zależna zamierza 

wprowadzić na rynek także susz konopny z zawartością THC przekraczającą 0,3%, co oznaczać będzie konieczność 

zbudowania zapasu operacyjnego i nowe potrzeby kapitałowe. Emitent rozważy finansowanie dłużne i 

kapitałowe, ale na datę Dokumentu Ofertowego żadna decyzja w tym zakresie nie została jeszcze formalnie 

podjęta. Brak finansowania na odpowiednim poziomie może zaowocować wolniejszym tempem rozwoju od 

zakładanego. Emitent ocenia to ryzyko, jako średnie i mające średni wpływ na przyszłe wyniki finansowe.  

  

1.12 Ryzyko związane z wyceną istotnych aktywów 

  

 Największym i na datę publikacji Dokumentu Ofertowego jedynym aktywem Emitenta jest 100% udziałów w 

Spółce Zależnej (Interfarmed Cannabis) Wartość udziałów została ustalona dwiema metodami przez niezależną 

od Emitenta i Spółki Zależnej jednostkę (Andrzej Półkoszek Konsulting) na kwotę 34,4 mln zł i potwierdzona przez 

biegłego rewidenta (Bogdan Zegar, Eureka Auditing sp. z o.o.), ale wycena ta jest wynikiem wielu założeń i 

oczekiwanych, lecz niepewnych zdarzeń przyszłych, w szczególności przyszłych wyników finansowych Spółki 

Zależnej. Choć założenia i prognozy wyników finansowych zostały sporządzone przy zachowaniu należytej 



   

 

 

staranności i najlepszej wiedzy Zarządu Spółki i Spółki Zależnej nie można wykluczyć, że na skutek czynników 

zewnętrznych i wewnętrznych, a także ryzyk opisanych w niniejszym Dokumencie Ofertowym prognozy te nie 

zostaną zrealizowane, a tym samym zaistnieje konieczność dostosowania wartości posiadanych aktywów, co 

będzie miało wpływ na wyniki finansowe i sytuację finansową Emitenta.  

  

1.13 Ryzyko związane ze strukturą przychodów 

  

Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego Emitent nie osiąga przychodów, a przychody Spółki Zależnej 

pochodzą głównie z refinansowania kosztów realizacji strategii wprowadzenia na rynek Produktów PharmaCann 

Polska. Zgodnie z planami Grupy Emitenta Spółka Zależna będzie rozwijała sprzedaż produktów PharmaCann 

Polska, a ich docelowy udział w przychodach powinien wynieść ok. 80-85%, natomiast resztę przychodów według 

obecnych założeń stanowić będzie sprzedaż innych produktów leczniczych niż Marihuana Medyczna.  W 

przypadku ewentualnych problemów z dostępnością produktów z oferty PharmaCann Polska Grupa Emitenta 

będzie wzmacniała i rozszerzała sprzedaż innych produktów leczniczych niż Marihuana Medyczna, co jednak 

wiązać się będzie z mniejszą rentownością przy takim samym poziomie realizowanych przychodów.   

  

1.14 Ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności 

  

Grupa Emitenta dotychczas nie prowadziła działalności, nie posiada ruchomości. W związku z podjęciem 

działalności gospodarczej oraz zatrudnieniem nowych pracowników wzrosną koszty działalności Spółki Zależnej i 

Emitenta. Powyższe zostało ujęte w strategii biznesowej Grupy Emitenta. Zarząd Emitenta i Spółki Zależnej 

zapewniają wpływy na pokrycie bieżących kosztów działalności.  

  

1.15 Ryzyko związane z gorszymi wynikami finansowymi 

  

Każdy podmiot działający na rynku antycypuje ryzyko związane z gorszymi wynikami finansowymi, które jest 

ryzykiem stałym i związanym z funkcjonowaniem w zmiennym i płynnym otoczeniu gospodarczo-prawnym. 

Emitent niweluje to ryzyko dzięki posiadaniu doświadczonej kadry menadżerskiej. 

  

1.16 Ryzyko utraty płynności finansowej 

  

Spółka, jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności powstały w niedalekiej 

przeszłości, narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej, czyli na sytuację, w której nie będzie w stanie 

realizować swoich wymagalnych zobowiązań finansowych. Poza przyczynami związanymi z wystąpieniem 

zdarzeń nadzwyczajnych, ryzyko to może ziścić się w sytuacji nieuzyskiwania przez dłuższy czas odpowiednich 

przychodów z działalności lub w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec Grupy 

Emitenta przez kluczowych kontrahentów. Grupa Emitenta wdraża opracowaną uprzednio strategię, co powinno 

zapewnić wygenerowanie wystarczających przychodów ze sprzedaży. Spółka i Spółka Zależna obecnie na bieżąco 

regulują swoje zobowiązania i na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie posiadają wymagalnych 

zobowiązań. Zarząd niweluje ryzyko utraty płynności poprzez stałą i bieżącą weryfikacji stanu finansów Grupy 

Emitenta, realizowanych kontraktów oraz przyszłych zobowiązań. W razie potrzeby Zarząd (odpowiednio Spółki 

i Spółki Zależnej) dokonuje redukcji kosztów i/lub negocjuje wydłużenie terminów zapłaty poszczególnych 

kontraktów. Zarząd Emitenta dba jednocześnie o dobrą pozycję kredytową Grupy Emitenta. 

  

1.17 Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta 

  



   

 

 

Ryzyko niewypłacalności dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podlegających 

przepisom ustawy Prawo upadłościowe. Obowiązek dbałości o kondycję finansową Grupy Emitenta spoczywa na 

Zarządzie odpowiednio Emitenta i Spółki Zależnej, który dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania były 

regulowane na bieżąco. W ocenie Zarządu Emitenta, na dzień ogłoszenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, 

ryzyko upadłości Spółki i Spółki Zależnej nie jest wysokie. 

  

1.18 Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowego producenta (brak dywersyfikacji dostawców) 

  

Jedynym dostawcą Produktów w postaci oleju THC, na współpracy z którym Grupa Emitenta opiera swoją 

działalność jest Pharmacann Polska.  Strategia działalności, opierająca się na dostawach od jednego Producenta, 

wiąże się z istotnym ryzykiem, polegającym na tym, że w przypadku zaprzestania dostaw lub prowadzenia 

działalności przez Producenta, bądź niewywiązywania się Producenta z zobowiązań wobec Grupy Emitenta – 

konieczna będzie całkowita zmiana przyjętej przez Spółkę strategii, co spowoduje znaczne zakłócenia, a w 

skrajnym przypadku ryzyko zaprzestania prowadzenia działalności przez Spółkę lub Spółkę Zależną. W związku z 

powyższym należy wskazać na następujące potencjalne ryzyka, związane z prowadzeniem działalności przez 

Producenta: (1) ryzyko zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Producenta, w tym utraty 

(cofnięcia, wygaśnięcia) zezwoleń lub pozwoleń, posiadanych przez Producenta, uniemożliwiające dostawy od 

Producenta; (2) ryzyko nieprzedłużenia w/w zezwoleń lub pozwoleń; (3) ryzyko związane z przerwami w 

dostawie, nieprzejściem kontroli seryjnej wstępnej przez którąś z serii Produktu, dostawą wadliwych partii 

Produktu lub wycofaniem Produktu z obrotu i wpływem tych okoliczności na działalność Emitenta; (4) ryzyko 

naruszenia gwarancji wyłączności udzielonej Spółce Zależnej lub utraty tej wyłączności; (5) ryzyko braku 

uzyskania wyłączności na dystrybucję Produktów na rynkach innych niż rynek polski (w związku z planowanym 

rozszerzaniem skali działalności).  

Producent posiada obecnie pozwolenie nr 30070 na dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do 

sporządzania leków recepturowych z dnia 11 kwietnia 2022 roku (dotyczące Cannbis floris extractum normatum 

THC 10%, CBD < 1% PharmaCann) oraz pozwolenie nr 30071 na dopuszczenie do obrotu surowca 

farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych z dnia 11 kwietnia 2022 roku (dotyczące Cannbis floris 

extractum normatum THC 5%, CBD < 1% PharmaCann), wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Powyższe pozwolenia wydawane są na podstawie 

art. 33a ust. 2 i ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i obowiązują na okres 5 lat, to jest do 11 kwietnia 

2027 roku. Producent posiada zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób środków odurzających grupy 

I-N w wytwórni zlokalizowanej w miejscowości Gostyń przy ul. Krajewice 119, działającej na postawie zezwolenia 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 21.06.2018 r. nr: 243/0574/18. Powyższe zezwolenie wydawane 

jest na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 8 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i jest ważne wyłącznie waz z 

zezwoleniem uzyskanym na wytwarzanie produktów leczniczych wydanym na podstawie art. 38 Prawa 

farmaceutycznego. Producent posiada również zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego nr 

243/0574/18, wydane na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 40 Prawa farmaceutycznego.  

Na podstawie art. 43 i następne Prawa farmaceutycznego Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa, w drodze 

decyzji, zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, gdy wytwórca lub importer produktu 

leczniczego przestał wypełniać obowiązki określone w art. 39 ust. 3 pkt 1 i art. 42 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz ust. 2 Prawa 

farmaceutycznego lub wymagania określone w wydanym zezwoleniu. Zezwolenie może być cofnięte w 

przypadku naruszenia przepisów art. 42 ust. 1 pkt 2-5 lub 7-13 Prawa farmaceutycznego. 

Z kolei zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: organ zezwalający w przypadku 

powzięcia informacji o tym, że podmiot, któremu udzielono zezwolenia albo pozwolenia, działa w sposób 

niezgodny z przepisami ustawy regulującymi działalność objętą zezwoleniem albo pozwoleniem, wyznacza 

niezwłocznie termin do usunięcia tych nieprawidłowości. Organ zezwalający cofa zezwolenie albo pozwolenie, w 

przypadku, gdy: (1) podmiot, któremu udzielono zezwolenia albo pozwolenia, przestał spełniać warunki 



   

 

 

wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu albo pozwoleniu; (2) podmiot, o którym mowa 

w pkt 1, nie usunął, w wyznaczonym przez organ zezwalający terminie, stanu faktycznego lub prawnego 

niezgodnego z przepisami ustawy regulującymi działalność objętą zezwoleniem albo pozwoleniem. Istnieje zatem 

potencjalne ryzyko utraty przez Producenta posiadanego zezwolenia lub pozwolenia, co może skutkować nawet 

zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez Producenta i zaprzestaniem dostaw Produktów do 

Spółki Zależnej. 

Emitent ani Spółka Zależna przed nawiązaniem współpracy nie przeprowadzały audytu Producenta. ani grupy 

kapitałowej, do której należy Producent, w szczególności nie weryfikowały procedur wytwarzania Produktów czy 

istniejących uprawnień i zobowiązań wobec podmiotów trzecich. W zakresie działalności Producenta Grupa 

Emitenta bazuje na uzyskanych od niego oświadczeniach, z których wynika, że działalność Producenta 

prowadzona jest w sposób zgodny z przepisami prawa. 

  

1.19 Ryzyko związane z umową współpracy dystrybucyjnej zawartą z Producentem 

  

Współpraca Spółki Zależnej z Producentem opiera się na Uumowie Współpracy i Dystrybucyjiz dnia 20 listopada 

2019 roku, zawartej pomiędzy Interfarmed Cannabis s a PharmaCann Polska sp. z o.o. . Umowa Współpracy i 

Dystrybucji została zmieniona przez strony aneksami nr od 1 do 5. Aneksem nr 5 przyjęty został nowy tekst 

jednolity Umowy Współpracy i Dystrybucji. Przedmiotem Umowy Współpracy i Dystrybucji jest w szczególności 

surowiec farmaceutyczny, o którym mowa w art. 33a ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeznaczony 

do sporządzania leków recepturowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w 

postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych 

wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste, należących do grupy I-N według 

Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu substancji 

psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu ofertowego współpraca Spółki Zależnej z Producentem ograniczona jest do 

następujących produktów: (1) ekstraktu olejowego Cannabis floris extractum normatum THC 5%, CBD<1%, oraz 

(2) ekstraktu olejowego Cannabis floris extractum normatum THC 10%, CBD<1%. Producent jest uprawniony, lecz 

nie obowiązany do rozszerzenia oferty produktów. Producent zapewnił Spółce Zależnej wyłączność na realizację 

działań wynikających z Umowy Współpracy i Dystrybucji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cały okres 

jej obowiązywania. Rozszerzenie działań Spółki Zależnej na inne kraje, poza Rzeczpospolitą Polską, może, lecz nie 

musi wiązać się z zastrzeżeniem wyłączności dla Spółki Zależnej na realizację Umowy Współpracy i Dystrybucji w 

tych krajach. Umowa dystrybucji została zawarta na czas określony 5 lat i ulega automatycznemu przedłużeniu 

na okres kolejnych 5 lat, jeśli przed upływem pierwszego okresu Spółka Zależna nie złoży oświadczenia o 

wypowiedzeniu Umowy  Współpracy i Dystrybucji. Na podstawie Umowy Współpracy i Dystrybucji Producent 

może wypowiedzieć tę umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego, jednakże jedynie w bardzo wąskim zakresie i jedynie w przypadku uprzedniego 

wezwania Dystrybutora (Spółki Zależnej) do usunięcia naruszeń stanowiących podstawę do wypowiedzenia. 

Istnieje zatem ryzyko związane z możliwością rozwiązania Umowy  Współpracy i Dystrybucji, które Grupa 

Emitenta ocenia, jako niskie.   

Umowa Współpracy i Dystrybucji przewiduje również możliwość naliczenia kar umownych od Spółki Zależnej na 

rzecz Producenta w określonych w niej przypadkach, w tym: w przypadku naruszenia obowiązku zachowania 

poufności, podejmowania działań mogących mieć ujemny wpływ na jakość Produktów, naruszenia zasad 

przetwarzania danych osobowych. Istnieje zatem ryzyko naliczenia kar umownych na podstawie Umowy  

Współpracy i Dystrybucji, co może mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta. Niezależnie od kar umownych, 

Producent uprawniony jest dochodzić od Spółki Zależnej odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego. Ponadto istnieje ryzyko 



   

 

 

utraty wyłączności po upływie okresu 10 lat lub niezawarcia umowy na kolejny, dalszy okres po wygaśnięciu 

Umowy  Współpracy i Dystrybucji. 

  

1.20 Ryzyko związane z oparciem działalności gospodarczej na produkcie jednego rodzaju 

  

Na dzień Dokumentu Ofertowego Grupa Emitenta opiera swoją działalność na dystrybucji wyłącznie jednego 

rodzaju produktu, to jest na surowcach farmaceutycznych do sporządzania leków recepturowych w postaci oleju 

THC +0,3%. W przypadku nieosiągnięcia zamierzonych celów w oparciu o dystrybucję wskazanego wyżej 

Produktu, Grupa Emitenta nie posiada alternatywnych źródeł przychodu. Istnieje nadto ryzyko wycofania 

Produktu z dystrybucji (dobrowolne lub obowiązkowe). Zgodnie z warunkami współpracy Spółki Zależnej z 

Producentem, Spółka Zależna obowiązana jest zastosować się do decyzji Producenta w przedmiocie wycofania 

produktu z dystrybucji. Zarząd zmierza do minimalizowania tego ryzyka poprzez wprowadzenie do swojej oferty 

produktów w ramach II Filaru.  

  

1.21 Ryzyko związane z pozyskaniem zaufania klientów 

  

Działalność dystrybucyjna Grupy Emitenta narażona jest na ryzyko związane z utratą zaufania klientów Grupy 

Emitenta. Szereg czynników ma wpływ o podjęciu decyzji przez danego klienta o zakupie produktu 

dystrybuowanego przez Grupę Emitenta albo wpłynąć na jego niezadowolenie z nabytego produktu. W 

przypadku ziszczenia się tego rodzaju zagrożenia może być nieosiągnięcie zakładanego poziomu sprzedaży, co 

może bezpośrednio wpłynąć na wyniki finansowe i rozwój Grupy Emitenta. Grupa Emitenta będzie 

minimalizować powyższe ryzyko poprzez ciągłe monitorowanie jakości produktów oraz utrzymywanie stałych 

relacji i komunikacji z klientami, co wykonywać będą doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni pracownicy Grupy 

Emitenta. 

  

1.22 Ryzyko pogorszenia się renomy Grupy Emitenta 

  

Istotne jest posiadanie przez Grupę Emitenta i Producenta odpowiedniej renomy, na którą decydujący wpływ 

mają opinie klientów na temat produktów, zarówno przekazywane ustnie, jak i publikowane w Internecie. Opinie 

te mogą mieć istotne znaczenie dla współpracy Grupy Emitenta z jej kontrahentami oraz na jej wyniki sprzedaży. 

Pogorszenie renomy Grupy Emitenta może spowodować również konieczność poniesienia dodatkowych, 

nieplanowanych kosztów na działania marketingowe lub mające na celu usunięcie skutków ewentualnych 

naruszeń. Spółka na bieżąco monitoruje opinie na jej temat oraz na temat Spółki Zależnej, Producenta i całej 

grupy kapitałowej, do której należy Producent, prowadzi dozwolone prawem działania marketingowe oraz 

reaguje na bieżąco na pojawiające się głosy krytyczne, udoskonalając procesy. 

  

1.23 Ryzyko związane z brakiem akceptacji leczenia Medyczną Marihuaną przez pacjentów 

  

Pacjent do każdego rodzaju leczenia musi być przekonany, dlatego istotnym obszarem zainteresowania Grupy 

Emitenta jest odpowiednia komunikacja lekarzy do pacjentów, a także ogólna komunikacja do środowiska 

lekarskiego. W celu minimalizacji ryzyka braku akceptacji terapii przez pacjentów Grupa Emitenta będzie 

przykładała bardzo dużą uwagę na merytoryczną i etyczną pracę z lekarzami. Odpowiednie procedury, polityka 

korporacyjna w tym aspekcie, zostaną wprowadzone podczas szkoleń przygotowawczych dla przedstawicieli 

handlowych. 

  

1.24 Ryzyko związane z brakiem sprzedaży odpowiedniej ilości produktów spowodowanej niewystarczającą 

ilością recept od lekarzy 



   

 

 

  

Grupa Emitenta wyliczyła planowaną ilość sprzedaży opakowań w korelacji do ilości lekarzy w bazie na każdego 

zaplanowanego przedstawiciela handlowego. Jeżeli ilość wypisywanych recept będzie niższa niż planowana przez 

Grupę Emitenta, a tym samym Grupa Emitenta osiągnie mniejszą sprzedaż, wówczas Grupa Emitenta będzie 

musiała rozważyć zatrudnienie większej ilości przedstawicieli handlowych, zorganizowanie większej ilości 

kongresów, większej jakości wykładów, lub zatrudnienie mówców z większym autorytetem czy doświadczeniem 

leczenia Medyczną Marihuaną, co będzie wymagało poniesienia większych kosztów działalności.  W celu 

mitygacji tego ryzyka Grupa Emitenta zatrudnia osoby z dużym doświadczeniem w branży a także rozpoczyna 

współpracę z dużymi partnerami biznesowymi jak spółką Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o., dysponującą 

zespołem powyżej 25 osób a także innymi hurtowniami farmaceutycznymi, które mają bogate doświadczenie w 

sprzedaży Medycznej Marihuany (Modum Pharma sp. z o.o., PharmaVitae sp. z o.o. sp.k.). 

  

1.25 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu  

  

Emitent jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, w szczególności w zakresie 

struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych (menedżerskich) i specjalistycznych. Utrata kluczowych 

pracowników tj. specjalistów, którzy mają największą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania i działalności 

operacyjnej mogłaby w krótkim okresie spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu Grupy Emitenta. Z 

tego względu Grupa Emitenta zapewnia personelowi stabilne i konkurencyjne warunki zatrudnienia. 

Spółka Zależna, jako hurtownia farmaceutyczna, obowiązana jest nadto do zatrudniania tzw. osoby 

odpowiedzialnej w rozumieniu Prawa farmaceutycznego. Osobą odpowiedzialną jest kierownik hurtowni. 

Zatrudnienie osoby odpowiedzialnej oraz jej oświadczenie o podjęciu się pełnienia tej funkcji jest warunkiem 

koniecznym uzyskania i utrzymywania zezwolenia na prowadzenie działalności hurtowni farmaceutycznej przez 

Spółkę Zależną. Osoba odpowiedzialna powinna spełniać warunki określone w art. 84 Prawa farmaceutycznego. 

Dodatkowo wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nakładają obowiązek posiadania “wystarczającej liczby 

kompetentnego personelu legitymującego się odpowiednim doświadczeniem”, przy czym ani warunki ilościowe, 

ani jakościowe nie są ściśle określone.  Spółka Zależna zatrudnia kompetentny personel, spełniający warunki 

określone w Prawie farmaceutycznym. Nie można jednak wykluczyć, że organy państwowe będą miały inna 

ocenę stanu niż Grupa Emitenta i w związku z tym możliwe jest nałożenie na Spółkę Zależną sankcji w postaci kar 

pieniężnych, które w przypadku ich udzielenia będą miały wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta. Ryzyko to 

oceniane jest jednak, jako niskie. Zdaniem Emitenta utworzony zespół jest jedną z przewag konkurencyjnych 

Grupy Emitenta, a utrata jego członków mogłaby mieć negatywne skutki dla prowadzonej działalności, w 

szczególności, jeśli chodzi o członków Zarządu, dlatego, aby minimalizować ryzyko do grupy właścicieli firmy 

dołączył Rafał Prejsnar, jako 5% akcjonariusz. W kolejnym kroku akcjonariuszem będzie także powiązana 

osobowo z Grupą Emitenta Red Pharma Laboratories Polska S.A.  

  

1.26 Ryzyko związane z pozyskiwaniem współpracowników i utrzymaniem współpracy z nimi 

  

W działalności Grupy Emitenta kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki. W związku z rozpoczęciem działalności 

konieczne może okazać się poszerzenie zespołu, zatrudnienie nowych pracowników posiadających odpowiednie 

kompetencje i przeszkolenie. Na datę Dokumentu Ofertowego Grupa Emitenta nie zakończyła jeszcze procesu 

rekrutacji pracowników, a część z już zatrudnionych osób to pracownicy z krótkim stażem w Grupie Emitenta.  

Istnieje ryzyko, że Grupa Emitenta nie będzie w stanie pozyskać we właściwym czasie niezbędnych 

współpracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami, na racjonalnych z punktu 

widzenia Grupy Emitenta warunkach finansowych. Może się okazać, że część nowozatrudnionego personelu i 

przyszłego personelu nie będzie spełniało pokładanych w nich oczekiwań, co zrodzi konieczność ponownej 

rekrutacji i poniesienia kosztów szkoleń oraz wdrożenia. Powyższe może skutkować opóźnieniem w realizacji 



   

 

 

poszczególnych projektów lub koniecznością zwiększenia nakładów Grupy Emitenta ponoszonych na produkcję 

lub dystrybucję. Celem ograniczenia tego ryzyka Grupa Emitenta stara się oferować atrakcyjne warunki 

wynagradzania i pracy, konkurencyjne na dynamicznie zmieniającym się rynku oraz planuje z odpowiednim 

wyprzedzeniem zapotrzebowanie na pracę w kolejnych okresach. Grupa Emitenta dokłada należytej staranności 

w wyborze zatrudnianych osób, co zdaniem Grupy Emitenta redukuje istotnie ryzyko w powyższym zakresie. Z 

uwagi na to, że kontrakty ze współpracownikami mogą być wypowiedziane, istnieje ryzyko niekorzystnej dla 

Grupy Emitenta rotacji współpracowników.  

  

1.27 Ryzyko związane z zamówieniami i dystrybucją przez Spółkę Zależną i Emitenta  

  

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej podmiot realizujący dostawy do klientów w ramach 

sprzedaży realizowanej przez Grupę Emitenta musi przez okres umowy pozostawać hurtownią farmaceutyczną i 

spełniać wymogi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, przy czym Grupa Emitenta odpowiada za zapewnienie takiego 

stanu. W przypadku rażących naruszeń przez wybranego partnera logistycznego (Pharmalink) Spółka Zależna 

może być zmuszona zmienić partnera, co może skutkować chwilowym wstrzymaniem dostaw. Zdaniem Emitenta, 

ze względu na długą historię rynkową partnera ryzyko to jest niskie, a jego materializacja miałaby niewielki wpływ 

na Grupę Emitenta i jej wyniki finansowe. 

  

1.28 Ryzyko limitów sprzedaży Medycznej Marihuany 

  

Spółka Zależna, jako dystrybutor Produktów za pośrednictwem Producenta musi przedstawiać plany 

sprzedażowe do GIF na każdy kolejny rok celem zapewnienia odpowiednich poziomów zezwoleń sprzedaży 

produktów zawierających środki odurzające. Producent składa takie plany bezpośrednio do GIF, a GIF do 

odpowiednich struktur ONZ w Austrii, departamencie regulacji obrotu środkami odurzającymi i przeciwdziałaniu 

narkomanii. Nie można wykluczyć, że na skutek szybkiego rozwoju lub działań politycznych zostaną 

wprowadzone limity sprzedaży na określone rynki, w szczególności na rynek Polski. Wprowadzenie takich 

ograniczeń miałoby istotny wpływ na planowany rozwój działalności i wyniki finansowe Grupy Emitenta.  

 

1.29 Ryzyko związane z początkową fazą tworzenia kanałów dystrybucji 

  

Spółka Zależna może dostarczać leki wyłącznie podmiotom uprawnionym, m.in. aptekom ogólnodostępnym, 

punktom aptecznym, innym hurtowniom farmaceutycznym, szpitalom lub innym zakładom podmiotów 

leczniczych na szczegółowych zasadach z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie 

podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Konieczna jest 

zatem bieżąca weryfikacja spełniania wymogów i posiadania ważnych zezwoleń/licencji przez partnerów 

biznesowych Spółki Zależnej. Grupa Emitenta z uwagi na początkowy etap prowadzenia działalności nie 

zbudowała jeszcze trwałych i stabilnych kanałów dystrybucji i jak dotychczas zawarła jedynie kilka pierwszych z 

planowanych wielu umów w tym zakresie z aptekami, hurtowniami farmaceutycznymi, poradniami leczenia bólu, 

etc. Spółka Zależna nie ustaliła wszystkich zasad i warunków dystrybucji produktów z ich poddystrybutorami. 

Emitent i Spółka Zależna zachowają należytą staranność, aby wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki 

współpracy oraz na bieżąco weryfikować stan prawny partnerów biznesowych Spółki Zależnej, w tym w zakresie 

posiadanych przez nich zezwoleń i licencji. 

  

1.30 Ryzyko związane z odpowiedzialnością względem poddystrybutorów 

  

Spółka Zależna w umowach o współpracy z poddystrybutorami odpowiada za braki dostaw lub opóźnienia w 

dostawach na zasadach ogólnych. Dotychczas zawarte umowy nie przewidują kar umownych za ewentualne braki 



   

 

 

lub opóźnienia w dostawach. Oznacza to, że Spółka Zależna odpowiedzialna jest w przypadku niewykonania lub 

należytego wykonania umowy z poddystrybutorem. Możliwa jest również odpowiedzialność deliktowa Spółki 

Zależnej, w przypadku dopuszczenia się przez Spółkę Zależną czynu niedozwolonego. Ryzyko odpowiedzialności 

jest minimalizowane poprzez ścisłą współpracę z głównym dostawcą (Pharmacann Polska ) i monitorowanie 

dostaw, regularne kontakty z poddystrybutorami, a także udoskonalanie procesów Spółki Zależnej, mających na 

celu kontrolowanie i usprawnianie procesu realizacji zamówień składanych przez poddystrybutorów.  

  

1.31 Ryzyko związane z rozwijaniem działalności i poszerzaniem oferty przez Emitenta 

  

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które obecnie posiada Spółka Zależna, jest ograniczone 

do produktów Producenta. W przypadku rozwijania działalności, w tym, aby zachować konkurencyjność, może 

zaistnieć potrzeba poszerzenia działalności o produkty innych producentów. Poszerzenie działalności będzie 

oznaczało konieczność m.in. wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia, co może wiązać się z utrudnieniami 

lub rozciągnąć się w czasie. Istnieje zawsze ryzyko braku uzyskania takiego rozszerzonego zezwolenia, choć 

Emitent ocenia je jako niskie. 

  

1.32 Ryzyka związane w planowanym wejściem na nowe rynki  

  

Emitent i Spółka Zależna nie utworzyli na dzień publikacji niniejszego Dokumentu kanałów dystrybucji dla 

Produktów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Grupa Emitenta w przyjętej strategii nie uwzględniła jeszcze 

kosztów związanych z dystrybucją Produktów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualny dostęp i 

rozpoczęcie współpracy i sprzedaży na innych rynkach niż krajowy pozwoli na większy i szybszy rozwój Grupy 

Emitenta. Czynniki ryzyka związane z wejściem na nowe rynki będą zróżnicowane w zależności od przyjętej 

strategii. Obejmują one w szczególności: wyższe koszty operacyjne i organizacyjne; konieczność pozyskania 

zagranicznych kontrahentów i wynegocjowania z nimi korzystnych warunków współpracy; potencjalne ryzyka 

związane z walutą rozliczeń z kontrahentami, w tym ryzyko wahań kursów poszczególnych walut; konieczność 

podjęcia działań promocyjnych Grupy Emitenta oraz działań edukacyjnych zgodnie z potrzebami rynku oraz 

obowiązującymi w poszczególnych krajach przepisami prawa; ryzyko związane z poniesieniem kosztów zdobycia 

doświadczenia i poznania zagranicznych rynków przez pracowników Grupy Emitenta (w tym koszty podróży 

służbowych, spotkań obywających się poza granicami kraju etc.); weryfikacja warunków prawnych wprowadzenia 

Produktu na dany rynek oraz dopasowanie sposobu prowadzenia działalności przez Grupę Emitenta oraz 

Produktu do standardów i wymogów pranych zagranicznych rynków (w tym odpowiednia certyfikacja, 

dopasowanie opakowania oraz ulotki etc.). Mimo podjętych działań i poniesionych kosztów wejście na nowy 

rynek może nie zakończyć się sukcesem Grupy Emitenta (nieuzyskanie zakładanej sprzedaży, niezadowalająca 

współpraca z pozyskanymi kontrahentami, niepozyskanie zaufania klientów i pacjentów na danym rynku), jak 

również może spowodować odpowiedzialność Grupy Emitenta na gruncie obowiązujących w danym kraju 

przepisów prawa. Aby zminimalizować powyższe ryzyko, Grupa Emitenta podejmie z odpowiednim 

wyprzedzeniem działania mające na celu przygotowanie strategii wejścia na dany rynek oraz jego rozpoznania, 

w tym podjęcia skutecznych negocjacji w celu rozpoczęcia współpracy z wiarygodnymi kontrahentami. 

  

1.33 Ryzyko związane z zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej  

  

Spółka Zależna - Interfarmed Cannabis -  jest hurtownią farmaceutyczną (ID hurtowni: 107002) i dla prowadzenia 

działalności musi spełniać szereg wymogów i procedur z tym związanych, w tym przestrzegać Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej. Z uwagi na powyższe istotne dla działalności Grupy Emitenta jest ryzyko związane z potencjalną 

możliwością cofnięcia wydanego na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 

oraz zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi 



   

 

 

NZOH.5520.5.2019.DKO.2, dot. środków I-N. Powyższe zezwolenia mogą zostać cofnięte lub wygasnąć, zgodnie 

z art. 81 Prawa farmaceutycznego, w szczególności z uwagi na nierozpoczęcie lub nieprowadzenie działalności 

przez wskazany w art. 81 ust. 2 pkt 3) Prawa farmaceutycznego okres. Spółka Zależna w odstępach 

nieprzekraczających 3 lat poddawana jest także kontroli pod kątem spełniania obowiązków hurtowni 

farmaceutycznej, wynikających z ustawy. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (w 

tym zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi oraz substancjami psychoaktywnymi I-N) miałoby 

bardzo poważny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Emitenta. Spółka Zależna wdrożyła procedury 

konieczne dla utrzymania statusu hurtowni farmaceutycznej. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego 

spełnia także wszystkie wymogi, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dla zachowania 

statusu hurtowni farmaceutycznej. Grupa Emitenta na bieżąco śledzi w tym zakresie zmiany brzmienia przepisów 

prawa lub sposobu ich interpretacji.  

  

1.34 Ryzyko związane z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (umowa najmu) 

  

Spółka Zależna ma prawo do korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej nr 6 lok. 10 w 

Mszczonowie (96-320) na podstawie umowy najmu z dnia 22 listopada 2019 roku, zawartej przez Spółkę Zależną 

z Centrum Wolnocłowym Wschód-Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie przy ulicy Fabrycznej 6/10 w 

Mszczonowie (96-320) – dalej jako „Umowa najmu”. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni jest ściśle powiązane 

(udzielone) dla konkretnej lokalizacji. Umowa najmu została (po aneksowaniu) zawarta na czas oznaczony 4 lat, 

to jest do 1 listopada 2023 roku. Umowa ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy 2-letnie, 

nie dłużej jednak niż do 1 listopada 2031 roku. Zgodnie z postanowieniami Umowy najmu, istnieje możliwość 

wypowiedzenia Umowy najmu przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ewentualna 

zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku o zmianę zezwolenia z 

załącznikami w zależności od zakresu zmiany. Spółka Zależna należycie wykonuje zobowiązania wynikające z 

Umowy najmu, jak również prowadzi negocjacje z wynajmującym w celu optymalizacji zasad współpracy. 

Prawdopodobieństwo zmiany lokalizacji należy uznać za wysokie, przede wszystkim ze względu na planowany 

przez Grupę Emitenta rozwój działalności. 

  

1.35 Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych w związku z naruszeniem przepisów 

Prawa farmaceutycznego 

  

Obowiązki przestrzegania procedur/zasad, wynikających z Prawa Farmaceutycznego, obwarowane są sankcjami 

administracyjnymi, to jest karami pieniężnymi, które mogą zostać nałożone przez GIF. Wysokość kar, jakie mogą 

zostać nałożone na Spółkę Zależną na postawie art. 127 Prawa Farmaceutycznego (prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej bez zezwolenia), wynosi do 500.000,00 zł. Z kolei w przypadku naruszenia art. 85a Prawa 

Farmaceutycznego (zbywanie określonych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów 

leczniczych) nawet do 5.000.000,00 zł. 

  

1.36 Ryzyko związane z reklamą produktów  

  

Na wzrost wartości przychodów Grupy Emitenta, jako podmiotu nieznanego szerzej na rynku, na którym działa, 

bardzo duży wpływ ma skuteczna promocja oferowanych przez Spółkę Zależną Produktów, przy czym 

prowadzona w granicach obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z art. 20 Ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz art. 57 Prawa Farmaceutycznego. GIF sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy 

w zakresie reklamy. Może on w drodze decyzji nakazać: zaprzestanie ukazywania się lub prowadzenia reklamy 

sprzecznej z obowiązującymi przepisami; publikację wydanej decyzji w miejscach, w których ukazała się reklama 



   

 

 

sprzeczna z obowiązującymi przepisami, oraz publikację sprostowania błędnej reklamy; usunięcie stwierdzonych 

naruszeń. Decyzje GIF mają rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że bardzo duże znaczenie ma 

dobór i właściwe, w tym zgodne z prawem, przeprowadzenie działań promocyjnych, co wiąże się także z 

przeznaczeniem na te działania odpowiednich nakładów. Istnieje ryzyko, że działania promocyjne Grupy Emitenta 

okażą się nieskuteczne, co może spowodować utratę środków przeznaczonych na przygotowanie danego 

produktu, oraz negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży produktów Spółki Zależnej, a tym samym na wyniki 

finansowe Grupy Emitenta. Grupa Emitenta, opierając się na wiedzy i doświadczeniu kadry kierowniczej, we 

właściwy sposób dobiera środki promocji swojej oferty oraz zapewnia odpowiednie budżety na prowadzenie 

działań promocyjnych.  

  

 

1.37 Ryzyko nowych wyników badań, rezultatów w zakresie właściwości Produktu  

  

Działanie konopi na organizm ludzki zostało udowodnione kilkadziesiąt lat temu, a kolejne badania kliniczne 

prowadzone w USA i Europie potwierdzają i rozszerzają listę wskazań. Nie można jednak wykluczyć, że pojawią 

się nowe badania przeczące dotychczasowej wiedzy na temat kannabinoidów, co może zahamować proces 

popularyzacji terapii z wykorzystaniem Medycznej Marihuany, czy zahamować proces liberalizacji prawa. Emitent 

uznaje to ryzyko za bardzo mało prawdopodobne.  

  

1.38 Ryzyko cofnięcia pozwolenia na dopuszczenie Produktów do obrotu oraz ryzyko odpowiedzialności za 

Produkt 

  

W przypadku, gdyby w czasie przeprowadzonych kontroli i badań zaistniały uzasadnione podejrzenia, że Produkt 

nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom, właściwe organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 

wydają decyzje: wojewódzki inspektor farmaceutyczny – o wstrzymaniu na terenie swojego działania obrotu 

określonych serii Produktu; GIF – o wstrzymaniu na terenie całego kraju obrotu określonych serii Produktu. Na 

skutek wydania tych decyzji obrót wskazanymi seriami Produktu, we wszystkich hurtowniach i aptekach, do 

momentu uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających bądź wykluczających wadę jakościową, 

jest wstrzymany. W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą, że Produkt nie spełnia 

określonych dla niego wymagań jakościowych GIF podejmuje decyzję o wycofaniu Produktu z obrotu. Taka 

decyzja może być również podjęta na wniosek podmiotu odpowiedzialnego w związku z decyzją własną, na 

wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w 

przypadku, gdy stosowanie Produktu wywołuje ciężkie niepożądane działanie oraz na wniosek Ministra Zdrowia 

lub Prezesa Urzędu w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego. Taki Produkt nie 

może być przedmiotem obrotu. Wstrzymanie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu Produktu, jak również 

nakaz wycofania Produktu z obrotu może zostać orzeczony przez właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego również na podstawie art. 44c Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku stwierdzenia, że 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym w rozumieniu tej ustawy. Wstrzymanie 

obrotu określonymi seriami Produktów, wycofania Produktów z obrotu i związana z nimi konieczność 

zaspokojenia ewentualnych kierowanych w stosunku do Spółki roszczeń odszkodowawczych może mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub perspektywy Spółki. Spółka minimalizuje powyżej 

opisane ryzyko dochowując należytej staranności przy wyborze Producenta, który posiada wszelkie wymagane 

prawem pozwolenia i certyfikaty. Spółka dokłada także najwyższej staranności w celu przestrzegania wszystkich 

procedur związanych z przechowywaniem i sprawdzaniem jakości Produktu, w tym w szczególności DPD. 

 

 

  



   

 

 

1.39 Ryzyko związane z koniecznością przeprowadzenia kontroli seryjnej wstępnej każdej partii Produktów 

  

Każda seria Produktu przed wprowadzeniem do obrotu wymaga przeprowadzenia kontroli seryjnej wstępnej, o 

której mowa w art. 65 ust. 4 pkt 4) Prawa Farmaceutycznego. Termin wykonania kontroli seryjnej wstępnej 

zgodnie z art. 65 ust. 9 Prawa Farmaceutycznego wynosi 30 dni. Orzeczeniem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Farmaceutycznego w Poznaniu Laboratorium Kontroli Jakości Leków z dnia 7 listopada 2022 roku pierwsza Seria 

Produktu została bez zastrzeżeń dopuszczona do obrotu (uzyskała pozytywny wynik kontroli seryjnej wstępnej). 

Istnieje ryzyko, że w przypadku problemów z uzyskaniem pozytywnego wyniku kontroli seryjnej wstępnej dot. 

którejkolwiek z kolejnych serii Produktu, łańcuch dostaw Produktu może ulec przerwaniu, co w następstwie może 

doprowadzić do braku możliwości wywiązania się przez Spółkę Zależna z umów z dystrybutorami. Spółka Zależna 

minimalizuje powyżej opisane ryzyko dochowując należytej staranności przy wyborze Producenta, który posiada 

wszelkie wymagane prawem pozwolenia i certyfikaty. Spółka Zależna dokłada także najwyższej staranności w 

celu przestrzegania wszystkich procedur związanych z przechowywaniem i sprawdzaniem jakości Produktu, w 

tym w szczególności DPD. 

  

1.40 Ryzyko związane z odpowiedzialnością za szkody związane z nabyciem lub korzystaniem z Produktu 

  

W wypadku wycofania Produktu z rynku, w sytuacji opisanej w punkcie 1.38 powyżej oraz w innych przypadkach, 

w których stosowanie Produktów wyrządziłoby szkodę określonym podmiotom, Spółka Zależna może ponosić 

odpowiedzialność odszkodowawczą, co wiąże się z ryzykiem wysunięcia w stosunku do Spółki roszczeń 

odszkodowawczych w trybie postępowania cywilnego.  

Spółka Zależna może także ponosić odpowiedzialność za Produkt, gdyby okazał się produktem niebezpiecznym, 

jedynie gdyby osoba ponosząca takie roszczenia odszkodowawcze wykazała, że Grupa Emitenta była importerem 

w rozumieniu przepisów stanowiących podstawę przepisów o odpowiedzialności. Zgodnie z prawem polskim, 

produktem niebezpiecznym jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, 

uwzględniając normalne jego użycie, przy czym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili 

wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi 

informacje o właściwościach produktu. Obok odpowiedzialnością za produkt niebezpieczny (na zasadzie ryzyka), 

możliwa jest odpowiedzialność deliktowa Spółki Zależnej za szkody na zasadach ogólnych (oparta na zasadzie 

winy).  

  

1.41 Ryzyko wynikające z potencjalnych wad produktów i ich jakością 

  

W wypadku dostarczenia przez Spółkę Zależną produktów wadliwych lub niezgodnych z zawartymi umowami 

istnieje ryzyko potencjalnych roszczeń lub wypowiedzenia umowy przez dystrybutorów (np. hurtownie 

farmaceutyczne). Konieczność wymiany produktu przy znacznej liczbie zwrotów może negatywnie wpłynąć na 

wyniki finansowe Grupy Emitenta oraz na jej płynność finansową. Konsekwencją dostarczenia wadliwych lub 

niezgodnych z umową produktów, może być utrata zaufania klientów oraz pogorszenie renomy Grupy Emitenta. 

W celu zminimalizowania opisanego wyżej ryzyka, Grupa Emitenta z jednej strony podejmuje wszelkie działania, 

aby dostarczony towar w pełni odpowiadał wymaganiom klienta, z drugiej strony ustala z Producentem 

odpowiednie warunki zwrotu i wymiany produktów na pełnowartościowe. 

  

1.42 Ryzyko związane z ceną produktu 

  

Wiele czynników wskazuje, że sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie się pogorszy na skutek wysokiej inflacji, 

kryzysu energetycznego i agresji Rosji na Ukrainę. Istnieje ryzyko, że trudniejsze otoczenie gospodarcze 

doprowadzi do spadku realnych wynagrodzeń, a tym samym siły nabywczej finalnych odbiorców produktów 



   

 

 

sprzedawanych przez Grupę Emitenta. Z drugiej strony polski rząd zapowiada programy osłonowe, podniesienie 

płacy minimalnej na kolejny rok, co powinno amortyzować wpływ niekorzystnego otoczenia. Nie można jednak 

wykluczyć, że Grupa Emitenta może być zmuszona do obniżki cen sprzedawanych produktów, lub liczyć się z 

niesatysfakcjonującym poziomem wolumenu sprzedaży. Ryzyko spadku ceny mitygowane jest przez warunki 

Umowy o współpracy i dystrybucji, gdzie Grupa Emitenta, ma zagwarantowaną obniżkę ceny sprzedaży 

Produktów do takiego poziomu, który pozwoli uzyskać marżę handlową na poziomie 28%.  

 

1.43 Ryzyko związane ze zmianą poddystrybutorów 

 

Grupa Emirenta wybrała poddystrubutorów na podstawie analizy firm, które mogą w najlepszym zakresie 

wesprzeć realizację Projekt. Współpraca z poszczególnymi poddystrybutorami może się różnie układać w 

obszarze biznesowym i istnieje potencjalne ryzyko zakończenia współpracy z każdym z poddystrybutorów. 

Zmiana poddystrybutora lub poddystrybutorów co prawda może się wiązać krótkoterminowo z większym 

zaangażowaniem w obszarze obsługi bezpośredniej aptek, natomiast Emitent deklaruje, że na dzień emisji 

zainteresowanie współpracą innych krajowych hurtowni farmaceutycznych jest duże, czyli ilości co najmniej kilku 

hurtowni.  Grupa Emitenta cały czas monitoruje i rozważa dodanie do projektu kolejnego poddystrybutora. 

Grupa Emitenta rozważa także własne większe zaangażowanie w bezpośrednie dostarczanie produktów do 

aptek, poprzez rozbudowę działu obsługi w Spółce Zależnej, co w efekcie pozwoli na zwiększenie marży Emitenta. 

  

1.44 Ryzyko związane z prawami własności intelektualnej 

  

Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, by rozwiązania oraz oznaczenia stosowane w produktach stanowiły prawa 

własności przemysłowej osób trzecich (to jest osób innych niż Emitent, Spółka Zależna lub Producent) lub by 

osobom trzecim przysługiwało do takich projektów, jako utworów prawa autorskie. Spółka unika sytuacji, w 

której naruszałaby w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. Nie 

można jednak wykluczyć sytuacji, w której w odniesieniu do Emitenta pojawiły się zarzuty dotyczące naruszenia 

praw własności intelektualnej podmiotów trzecich w związku z dystrybucją produktów niezależnie od ich 

zasadności. Istnieje także ryzyko związane z możliwością podejmowania prób przejęcia pomysłów i technologii 

wykorzystywanej przez Producenta.  

  

1.45 Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową 

  

Emitent nie zawarł umów ubezpieczeniowych, nie można zatem wykluczyć, że wystąpią zdarzenia 

nieprzewidziane, których konsekwencje będą w całości obciążać finansowo Emitenta (tj. bez podziału ryzyka, 

wynikającego z umowy ubezpieczenia). Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wyniki z działalności 

Spółki. 

  

1.46 Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi 

  

Wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowo-administracyjne, które 

może mieć wpływ na działalność Grupy Emitenta. Jednak działalność Grupy Emitenta rodzi potencjalne ryzyko 

związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów, jak też 

roszczeniami deliktowymi, w wypadku szkód osobowych spowodowanych korzystaniem z produktów przez 

osoby, z którymi ani Emitent, ani Spółka Zależna nie zawarły umowy. Istnieje ryzyko powstania sporów i roszczeń 

na tle wykonania umów handlowych zawartych przez Spółkę, w tym Umowy dystrybucji z Pharmacann Polska sp. 

z o.o. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Grupy Emitenta, a w 

konsekwencji na jej wyniki finansowe.  



   

 

 

  

2. CZYNNIKI RYZYKA – RYZYKA PRAWNE I REGULACYJNE  

  

2.1 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

  

Przepisy prawa w Polsce ulegają częstym zmianom, podobnie jak ich interpretacje oraz praktyka stosowania. 

Powyższe ma istotny wpływ na sytuację Grupy Emitenta. Niejednolita interpretacja przepisów prawa, jak również 

częste zmiany przepisów prawa lub ich wykładni, pociągają za sobą poważne ryzyko dla prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Grupę Emitenta. Zmiany, w szczególności w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa 

medycznego, prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, prawa handlowego lub prawa podatkowego, mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta. 

Specyfiką polskiego systemu prawnego jest częsta i trudna do przewidzenia zmienność przepisów. Na powyższe 

wpływa również stosunkowo niska jakość prac legislacyjnych. Obowiązujące regulacje zawierają często sprzeczne 

przepisy i niejasności, które powodują różnice w interpretacji prawnej przepisów zarówno między organami 

państwowymi, jak i między organami państwowymi i spółkami. Wejście w życie zmiany przepisów wiąże się z 

problemami w ich interpretacji, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami 

przyjmowanymi przez organy administracji publicznej etc.  

Głównym elementem działalności Grupy Emitenta jest dystrybucja surowca farmaceutycznego, którego poziom 

THC przekracza 0,3%, a działalność ta jest mocno regulowana. Obecne przepisy prawa dopuszczają obrót takimi 

substancjami po spełnieniu pewnych warunków (min pozwolenie na prowadzenie działalności hurtowni 

farmaceutycznej przez GIF, rejestracja produktu w URPL). W historycznym ujęciu zmiany prawne poszerzały 

zakres dopuszczalnej aktywności - od 2017 r. możliwy jest import surowca z poziomem THC wyższym niż 0,2%, 

od sierpnia 2022 r. dopuszczalny poziom THC wzrósł do 0,3% i choć w mocno ograniczonym zakresie, to 

dopuszczono także uprawę konopi innych niż włókniste. Podobne trend liberalizacji prawa w obserwowany jest 

zarówno w Europie jak i krajach Ameryki Północnej. Nie można jednak wykluczyć, że trend ten się odwróci, a 

przepisy zmienią na bardziej restrykcyjne lub całkowicie zabraniające importu. Materializacja tego ryzyka miałaby 

bardzo duży wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta. 

Dla Spółki szczególnie istotne są przepisy regulujące zasady produkcji, dystrybucji, wykorzystania surowca 

farmaceutycznego w postaci suszu konopnego i olejków THC +0,3%. Ewentualne zmiany przepisów, zaostrzenie 

wymogów w tym zakresie może spowodować trudności dla Spółki, a w skrajnym przypadku możliwe jest nawet 

wprowadzenie regulacji prawnych, które ograniczą lub zupełnie uniemożliwią prowadzenie działalności przez 

Grupę Emitenta. Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany przepisów prawnych oraz sposobu ich interpretacji, 

dostosowując z wyprzedzeniem działalność Grupy Emitenta do występujących zmian. W szczególności dotyczy 

to weryfikacji zakresu koniecznych do spełnienia wymagań i posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności, 

jako dystrybutor wskazanego wyżej surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych i/lub 

hurtownia farmaceutyczna. 

Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w 

praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy 

podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Emitenta może implikować pogorszenie jej 

sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju Emitenta. Emitent 

wskazuje, że deklaracje podatkowe spółek mogą zostać poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu 

lat, a niektóre transakcje przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą 

zostać zakwestionowane do celów podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty wykazane w 

sprawozdaniach finansowych mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym ustaleniu ich 

wysokości przez władze skarbowe.  

  



   

 

 

2.2 Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia regulacji zabraniających lub ograniczających dystrybucję 

produktów w Polsce lub w Unii Europejskiej 

  

Istnieje potencjalne ryzyko, że ustawodawca polski lub unijny wprowadzi regulacje zabraniające dystrybucji lub 

używania olejów THC na rynku polskim lub rynku Unii Europejskiej, w tym w państwach, gdzie zgodnie z Umową 

dystrybucji Grupa Emitenta planuje rozpocząć dystrybucję. Oznaczać to może brak możliwości generowania 

przychodów przez Grupę Emitenta i konieczność realizacji alternatywnych modeli biznesowych. Powyższą 

kwestię regulują nie tylko przepisy polskie, ale także przepisy wspólnoty europejskiej. Polskie regulacje prawne 

są w znacznej mierze pochodną lub odzwierciedleniem przepisów europejskich, co niesie ze sobą element 

niepewności w zakresie zmian w tych przepisach i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego, jak 

również tendencji rozwojowych europejskich regulacji prawnych. Zarząd monitoruje zmiany kluczowych w 

ocenie Emitenta przepisów prawa polskiego i europejskiego, a także sposobu ich interpretacji. Emitent z 

odpowiednim wyprzedzeniem dostosowuje strategię Grupy Emitenta do występujących zmian. 

  

2.3 Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia regulacji nakładających konieczność spełnienia 

dodatkowych warunków certyfikacji/ oznaczeń dla produktu  

  

Potencjalne ryzyko wprowadzenia regulacji nakładających konieczność spełnienia dodatkowych warunków 

certyfikacji lub oznaczeń dla produktów oferowanych przez Grupę Emitenta. Może to być związane z 

koniecznością przeprowadzenia dodatkowych procedur badań czy procesów certyfikacyjnych, w kosztach, 

których partycypować będzie Grupa Emitenta. Może to spowodować zwiększone koszty oraz ryzyko, że Produkt 

nie spełni nowowprowadzonych kryteriów, co skutkować będzie koniecznością jego dostosowania lub w 

najgorszym przypadku – zaprzestania jego dystrybucji. Taka zmiana może niekorzystnie wpłynąć na działalność 

Grupy Emitenta wstrzymać okresowo lub spowolnić procesy sprzedażowe przez konieczność przeprowadzenia 

określonych nowych procedur dostosowawczych.  

  

2.4 Ryzyko związane z niestandardowymi ograniczeniami prawnymi w niektórych krajach, na których rynki 

Emitent planuje oferować swoje produkty 

  

Poszczególne kraje, na których ekspansję sprzedaży planuje Emitent mogą posiadać szczególne regulacje 

dotyczące tego typu produktów. Wymaga to od Grupy Emitenta każdorazowego badania otoczenia prawnego 

dla rozpoczęcia dystrybucji produktów na danym rynku. Wiąże się to z kosztami i ryzykiem, związanym także z 

tym, że w krajach tych regulacje oparte są o obce systemy prawne, a w najbardziej negatywnym wariancie z 

brakiem możliwości prowadzenia sprzedaży na danym rynku. Zgodnie z Umową Współpracy i Dystrybucji część 

prac, związanych z rozpoczęciem dystrybucji na danym rynku spoczywać będzie na PharmaCann Polska . 

  

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM, INWESTYCJĄ W AKCJE NOWEJ EMISJI ORAZ 

DOTYCZĄCE OFERY  

  

  

3.1 Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

  

Emitent wskazuje, że Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie objęte i opłacone przynajmniej 

200 (słownie: dwieście) Akcji Nowej Emisji. Wówczas Emitent zwróci inwestorom wartość wpłat dokonanych na 

poczet objęcia Akcji Nowej Emisji. 

  

 



   

 

 

3.2 Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem Zapisu 

  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Nowej Emisji ponosi 

Inwestor. Zapis pomijający jeden z wymaganych elementów zostanie uznany za nieważny. Nadto osoba, która 

złożyła podpis pod zapisem powinna wykazać, że może działać w imieniu Inwestora. To samo dotyczy braku 

wpłaty środków na Akcje Nowej Emisji w terminie określonym w Dokumencie Ofertowym. Emitent zwraca 

uwagę, że dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Nowej Emisji niż wskazana w Zapisie nie oznacza 

nieważności zapisu, ale powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Akcji Nowej Emisji mających 

pokrycie we wpłaconej kwocie. 

 

3.3  Ryzyko związane z uznaniem informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym jako reklamy 

 

Emitent nie uważa, by Dokumentu Ofertowy zawierał jakakolwiek reklamę Produktów lub hurtowni 

farmaceutycznej. Celem Dokumentu Ofertowego jest wyłącznie informowanie o przedmiocie działalności Grupy 

Emitenta i zaprezentowania oferty na Akcje Nowej Emisji. 

Niemniej jednak istnieje potencjalne ryzyko, że organy administracyjne nie podzielą takiej oceny, co może wiązać 

się m.in. z wydaniem przez Głównego  Inspektora Farmaceutycznego decyzji, o których mowa w art. 62 Prawa 

farmaceutycznego (w szczególności: z nakazem zaprzestania ukazywania się lub prowadzenia reklamy), co będzie 

wiązało się z koniecznością zmiany (ograniczenia) treści Dokumentu Ofertowego lub w z skrajnym wypadku 

zaprzestania prowadzenia takiej oferty, a w dalszej kolejności możliwością nałożenia sankcji (grzywny) na 

Emitenta.  

Prowadzenie reklamy produktów leczniczych i aptek jest bowiem ściśle usankcjonowane w Prawie 

Farmaceutycznym, i - w zakresie substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych - w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i podlega wielu obostrzeniom. 

W ocenie Emitenta ryzyko takiej jest niewielkie, gdyż Dokument Ofertowy nie zawiera reklamy ani Produktów 

ani hurtowni farmaceutycznej. 

 

3.4 Ryzyko niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Akcji Oferowanych) 

  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Nowej Emisji musi zostać zarejestrowane 

przez sąd rejestrowy. Emitent dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu 

stosownego wniosku w określonym przepisami prawa terminie. Emitent nie wyklucza jednak, że sąd rejestrowy 

nie zaakceptuje wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W takim przypadku Emitent 

zwróci inwestorom wartość wpłat dokonanych na poczet objęcia Akcji Nowej Emisji. 

 

3.5 Ryzyko związane z wypłatą dywidendy 

  

Emitent jest podmiotem niedawno utworzonym i znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju. Większość zysku 

wypracowanego w ramach działalność gospodarczej Emitent zamierza inwestować w dalszy rozwój działalności. 

Oznacza to, iż w początkowym okresie, w tym po Ofercie, należy spodziewać się braku wypłacania przez Spółkę 

potencjalnego zysku z działalności w formie dywidendy. 

  

3.6 Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 

  

W związku z wciąż panującą na świecie pandemią wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), 

funkcjonowanie tak podmiotów prywatnych jak również organów publicznych jest spowolnione. W szczególności 



   

 

 

może oznaczać potencjalne znaczne wydłużenie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, w stosunku do 

okresu sprzed pandemii. Emitent na bieżąco monitoruje działania dokonywane przez sąd rejestrowy. 

  

3.7 Ryzyko związane z brakiem płynności akcji Spółki 

  

Akcje Emitenta nie zostały wprowadzone do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym (tj. na rynku wtórnym). 

Taka sama sytuacja dotyczyć więc będzie także Akcji Nowej Emisji. Brak wprowadzenia akcji na rynek 

zorganizowany powoduje, iż akcje Spółki charakteryzować się będą niską płynnością, a ich sprzedaż jest możliwa 

albo w związku z podjęciem przez akcjonariusza indywidualnych działań, albo w wyniku skupu akcji przez 

większościowego akcjonariusza. Zbycie akcji może więc okazać się dla inwestorów niemożliwe w dającym się 

przewidzieć okresie czasu. Zarząd Emitenta rozważa wprowadzenie w przyszłości wszystkich lub większości akcji 

Spółki na rynek NewConnect, przy czym obecnie nie zapadły w tym obszarze żadne wiążące decyzje kierunkowe 

ani odnoszące się do przewidywanego czasu dla ww. zdarzenia. 

  

3.8 Ryzyko związane z rozwodnieniem akcji Emitenta 

  

Emitent zakłada, że w miarę rozwoju Grupy Emitenta, a w szczególności rozpoczęcia dystrybucji pozostałych 

produktów z oferty Producenta, niezbędne będzie pozyskanie dalszego zewnętrznego finansowania bądź poprzez 

pozyskanie kredytu na działalność bądź poprzez zwiększenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału 

zakładowego oznacza, że Inwestor obejmujący Akcje Nowej Emisji z biegiem czasu może w związku z kolejnym 

podwyższeniem kapitału dysponować mniejszym udziałem w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce, niż bezpośrednio po zarejestrowaniu Emisji Akcji Nowej Emisji.  

  

3.9 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki oraz uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy Spółki 

  

Aktualnie struktura akcjonariatu składa się z 3 Akcjonariuszy, którzy łącznie dysponują 100% akcji Spółki i 100% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym akcje Serii A posiadane przez Łukasza Maciejewskiego są 

uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że z jednej akcji może on wykonywać 2 głosy). Po 

zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Nowej Emisji, , 

dotychczasowi akcjonariusze Spółki w dalszym ciągu będą dysponowali większością głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Mając na uwadze powyższe, jak również treść postanowień Statutu Spółki, zasygnalizować należy, 

iż inwestorzy obejmujący Akcje Nowej Emisji mogą zostać przegłosowani w trakcie Walnego Zgromadzenia przez 

dotychczasowych Akcjonariuszy, a w konsekwencji ich wpływ na podejmowane decyzje korporacyjne może być 

ograniczony. 

  

3.9 Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących dopuszczenia i 

wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

  

Emitent rozważa w przyszłości ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku 

NewConnect lub Giełdy Papierów Wartościowych. Wprowadzenie akcji do obrotu wymaga spełnienia szeregu 

warunków, w tym określonych w Regulaminie New Connect oraz Regulaminie GPW, a także wymaga decyzji 

Zarządu GPW, a na rynku głównym dodatkowo zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Nie można wykluczyć, że 

Zarząd GPW, lub KNF odmówi dopuszczenia akcji do obrotu, przez co inwestorzy mogą mieć ograniczone 

możliwości ich sprzedaży. 

  

 

 



   

 

 

3.10 Ryzyko sankcji w związku z Ofertą publiczną 

  

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą 

publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w 

imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo 

uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o 

których mowa w kolejnym akapicie, Komisja Nadzoru Finansowego może: (1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia 

oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni 

roboczych, lub (2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, 

lub (3) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 

z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. W przypadku, gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z 

ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji 

lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja Nadzoru Finansowego 

może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący 

powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu 

usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń. W związku z 

daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą Komisja Nadzoru Finansowego może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. Na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawa o ofercie publicznej – w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania nakazu, o którym mowa powyżej w art. 16 ust. 1 pkt 1) Ustawy o 

ofercie publicznej albo naruszenia zakazu wskazanego w art. 16 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej – Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. Zgodnie z art. 18 

Ustawy o ofercie Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować środki, o których mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy 

o ofercie publicznej (wskazane powyżej) także w przypadku, gdy: (1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż 

papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do 

obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; (2) istnieją przesłanki, które 

w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; (3) działalność emitenta była 

lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na 

ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu 

prawnego lub upadłości emitenta, lub (4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami 

prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 

obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu 

środków, o których mowa powyżej, komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji 

Nadzoru Finansowego. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego może: 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia 

prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 2) zakazać udostępniania określonych informacji albo 

dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub 

podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, informację o niezgodnym z prawem 

rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia prawa. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia przepisów dot. reklamowania oferty publicznej, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 

naruszenie może nastąpić, m.in. przez Emitenta lub podmioty działające na ich zlecenie. Emitent dąży do 

minimalizowania ryzyka nałożenia sankcji lub kar przez Komisję Nadzoru Finansowego poprzez prowadzenie 

działalności z możliwie najwyższą starannością oraz w ramach wszelkich przepisów prawa. 

 

 



   

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE O OFEROWANYCH AKCJACH 

 

 

1. WSKAZANIE WYBRANYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW Z AKCJI NOWEJ EMISJI. 

 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Oferowanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH oraz Statucie, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Dokumentu Ofertowego.  

 

Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, to jest nie są uprzywilejowane, co do prawa 

głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. Poniżej 

zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Nowej Emisji. 

 

• Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki: 

 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują m.in. następujące prawa o charakterze majątkowym: 

 

1.1. Prawo do udziału w zysku (dywidendy) – art. 347 KSH 

 

Prawo do dywidendy jest prawem do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. W sytuacji, gdy Statut Spółki nie stanowi inaczej na każdą z akcji 

przypada dywidenda w takiej samej wysokości.  

 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania, co do dywidendy żadnych akcji Spółki. 

 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 

powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut Spółki nie upoważnia Walnego Zgromadzenia do określenia dnia, 

według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 

dywidendy), a więc powyższa zasada nie ulega zmianie. 

 

Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia 

uchwały o wypłacie dywidendy. Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 

o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone 

z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). 

 

Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji 

za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że jej Statut będzie stanowić inaczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie ustalać dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni 

i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia nie będzie określać dnia dywidendy, dniem dywidendy będzie dzień przypadający pięć dni od dnia 

powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłacać się będzie w terminie określonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określi terminu jej wypłaty, dywidenda jest 

wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznaczać się będzie w 



   

 

 

okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą 

terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu 

przedawnienia określonego w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 

Z Akcjami Oferowanymi nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

 

1.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) – art. 433 KSH 

 

Prawo poboru, zgodnie z treścią art. 433 KSH, to prawo akcjonariuszy do pierwszeństwa objęcia nowych akcji 

spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji. 

 

Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały 

Walnego Zgromadzenia podjętą większością 80% głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może 

nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd 

przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

 

Zwolnienie z przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje również w sytuacji, 

gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 

finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 

wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że 

nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 

obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

 

1.3. Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki (art. 474 KSH) 

 

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki aktualizuje się w momencie likwidacji Spółki i dotyczy majątku 

pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki.  

 

Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może 

nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.  

 

Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na 

kapitał zakładowy. 

 

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Statut Spółki nie określa również innych 

zasady podziału majątku. 

 

1.4. Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji (art. 337 KSH) 

 

Zgodnie z treścią art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne.  

 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności akcji Spółki.  

 

Dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową 

akcji. Ograniczenie rozporządzania nie może być ustanowione na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia 

umowy. Dopuszczalne są również umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania, wynikające z takich umów, nie mogą trwać 

dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy. 



   

 

 

 

1.5. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem (art. 340 KSH) 

 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania. Zgodnie z treścią art. 340 KSH Zastawnik i użytkownik 

mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to 

czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku 

papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa 

głosu. 

 

Statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo może 

uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego organu spółki. Statut Emitenta stanowi, iż ani 

zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

 

• Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki: 

 

Akcjonariuszom Spółki przysługują m.in. następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

 

1.6. Prawo do ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy i wglądu do rejestru akcjonariuszy: 

 

Akcje zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wybrany przez Spółkę podmiot, 

który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych.  

 

W rejestrze ujawnione zostaną dane akcjonariusza (nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres 

jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli 

akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr 

akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).  

 

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza. 

 

Walne Zgromadzenie Emitenta wybrało jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy  spółkę DOM 

MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 140871261, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 1.400.000 PLN (opłaconym w całości) i w dniu 12 sierpnia 2022 r. Spółka 

zawarła z tym podmiotem umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 

 

1.7. Prawo i obowiązki akcjonariusza związane z Walnym Zgromadzeniem: 

 

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym Zwyczajne Walne zgromadzenie 

powinno się odbyć w terminie 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jednakże Rada Nadzorcza 

jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie dokona tego w odpowiednim 

terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane. Dodatkowo obligatoryjne jest 

zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w przypadku, gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę 

przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. W 

takim przypadku Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę dotyczącą dalszego istnienia Spółki. 

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają treści przepisów prawa, jak również mogą zostać dookreślone w 

postanowieniach Statutu Spółki. 



   

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 393 KSH oraz 395 §2 KSH przedmiotem Walnego Zgromadzenia powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 

obowiązków; 

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu 

zarządu albo nadzoru; 

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego; 

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut 

stanowi inaczej; 

5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; 

6) nabycie własnych akcji Spółki oraz udzielenie upoważnienia do ich nabywania; 

7) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą 

8) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 

 

Zgodnie z treścią § 23 Statutu Spółki, dodatkowo przedmiotem Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie 

następujących spraw: 

1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §19 ust. 5 lit. b) Statutu (2 lub 3 

Członków Rady Nadzorczej, w zależności od uprawnienia Łukasza Maciejewskiego, o którym mowa w Dz. II pkt 8 

Dokumentu Ofertowego powyżej);  

2) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,  

3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 

 

1.8. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 KSH): 

 

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, co 

najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 

prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Zgodnie z treścią art. 4065 KSH udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, chyba że statut Spółki stanowi inaczej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.  

 

Udział w Walnym Zgromadzeniu obejmuje w szczególności: 

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w 

ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż 

miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. 

 

1.9. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH): 

 

Zgodnie z treścią art. 411 KSH, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba że 

statut stanowi inaczej. 

 



   

 

 

Statut Emitenta stanowi, że Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu 

na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy. 

 

Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może 

głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). 

 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w 

sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 

1.10. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz prawo do złożenia wniosku o 

umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 400 KSH): 

 

Zgodnie z treścią art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 

Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. 

 

We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.  

 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Zgromadzenie, o którym mowa powyżej podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia 

zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą 

zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia. 

 

1.11. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422 oraz art. 425 KSH): 

 

Zgodnie z treścią art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami 

i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 

wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 

uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 

wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.  

 

Dodatkowo, podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o 

stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Termin na wniesienie 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki wygasa z upływem sześciu 



   

 

 

miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch 

lat od dnia powzięcia uchwały. 

 

Zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może 

jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. Spółkę w sporze dotyczącym 

uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy 

uchwały Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik. 

 

Dodatkowo wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 423 KSH w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego 

powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od 

powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub 

radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

1.12. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH): 

 

Zgodnie z treścią art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 20% kapitału 

zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Przepis 

ten określa tryb takiego głosowania. 

 

1.13. Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH): 

 

Zgodnie z treścią art. 428 KSH podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia 

akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 

objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli 

przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, któremu odmówiono 

ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może 

złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. 

 

1.14. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 

KSH): 

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 

zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, 

rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy 

dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia. 

 

1.15. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad (art. 407 § 2 

KSH): 

 

Każdy akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 

terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

 

 

1.16. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu (art. 410 KSH): 

 



   

 

 

Zgodnie z treścią art. 410 §2 KSH, na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w 

tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

1.17. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH): 

 

Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych 

przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej 

uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, 

łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. 

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę 

akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów. 

 

Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd 

odpisów uchwał. 

 

1.18. Prawo do uzyskania świadectwa rejestrowego (art. 3286 KSH): 

 

Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji 

podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe), 

które potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie 

zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Na każdy rodzaj akcji wystawiane jest odrębne świadectwo rejestrowe. 

 

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. Akcje w liczbie wskazanej 

w treści świadectwa rejestrowego mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili 

utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego 

ważności. Na okres ten wystawiający wprowadza blokadę odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy. 

 

W okresie, o którym mowa powyżej, te same akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, 

pod warunkiem, że cel wystawienia każdego ze świadectw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych 

świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym 

wystawieniem innych świadectw rejestrowych. 

 

1.19. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 

rewidenta (art. 395 § 4 KSH): 

 

Zgodnie z treścią art. 395 § 4 KSH dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, 

sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania wydaje się 

akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego 

zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od 

dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

1.20. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 KSH): 

 



   

 

 

Na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej 

jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której 

służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody 

wyrządzonej spółce. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub 

dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

 

1.21. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH: 

 

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienie w lokalu bezpłatnie 

odpisów dokumentów związanych z przekształceniami podmiotowymi Spółki tj. w szczególności planu połączenia 

(art. 505 § 1 KSH), planu podziału (art. 540 § 1 KSH) oraz planu przekształcenia (art. 561 § 1 KSH) Spółki. 

 

1.22. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał 

(art. 6 KSH): 

 

Zgodnie z treścią art. 6 KSH Akcjonariusz może żądać ujawnienia, czy spółka handlowa, która jest akcjonariuszem 

Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 

handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności 

ustał.  

 

Akcjonariusz może również żądać ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta 

spółka handlowa posiada, w tym także, jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 

osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

 

1.23. Prawo żądania wykupu posiadanych akcji (art. 4181 KSH): 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich 

akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, 

z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi). 

 

OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA, CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI 

Emitent nie posiada uchwalonej polityki dywidendowej. Emitent jest wciąż w początkowej fazie rozwoju, dlatego 

wypracowane nadwyżki finansowe będą reinwestowane w rozwój Spółki. W perspektywie najbliższych kilku lat 

Spółka nie planuje wypłacać dywidendy. Intencją Zarządu jest wypłata dywidendy po fazie szybkiego wzrostu, 

kiedy zmniejszą się potrzeby kapitałowe. Na datę Dokumentu Informacyjnego Spółka nie jest w stanie precyzyjnie 

wskazać dokładnej daty.   

 

Organem Emitenta uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, jest 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki w 

jednakowy sposób. Propozycję podziału zysku, zbadaną przez Radę Nadzorczą, Zarząd przedstawia co roku 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. 
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2 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERFARMED 

CANNABIS



INTERFARMED CANNABIS SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

31.12.2021
Sprawozdanie finansowe za okres

do01.01.2021od



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

INTERFARMED CANNABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MSZCZONÓW FABRYCZNA 6/10, 96-320 MSZCZONÓWŻYRARDOWSKI

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  8381845619 

KRS:  0000441551 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Nie dotyczy
2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

4.    Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych
Sprawozdanie sporządzono z okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 według zasad obowiązujących 
dla jednostki małej z zastosowaniem art. 45 ust. 5 , art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 4,  art.49 ust. 5 i 6 ustawy o  
rachunkowości.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.

5.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym 1. Należności krótko- i  
długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące.
2. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
3. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy.
4. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze
sądowym.
5. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce
prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających  

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
6.    Polityka rachunkowości
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7.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe  sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał  
nr 5 UoR i zawiera dane porównawcze w art. 46, 47 i 48 UoR.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi  
rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników częściowych z  
obrotami i saldami księgi głównej.
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont  
korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone,  
odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

1. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka
uzyska korzyści ekonomiczne.
2. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

korzyści ekonomiczne.
6. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według
kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty
uzyskania kredytu/pożyczki.
7. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w
stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między
wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w
sprawozdaniu finansowym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ustalenia wyniku finansowego:

Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

28 419,10 42 388,85 A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

28 419,10 18 388,85 II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

28 419,1018 388,85- środki trwałe

- środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

24 000,00 IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:

- nieruchomości

24 000,00- długoterminowe aktywa finansowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

776 454,25 357 604,58 B. Aktywa obrotowe

467 310,00 247 526,00 I. Zapasy

302 779,74 97 790,07 II. Należności krótkoterminowe, w tym:

216 686,9516 263,80a) z tyt. dostaw i usług, w tym:

216 686,9516 263,80- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

5 550,38 11 577,73 III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

5 550,3811 577,73a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:

551,3811 577,73- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

814,13 710,78 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

804 873,35 399 993,43 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

-380 783,11 -253 918,55 A. Kapitał (fundusz) własny

10 000,00 10 000,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad  
wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

-263 619,55 -52 757,33 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-127 163,56 -211 161,22 VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)

780 776,54 1 058 791,90 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:

- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

672 749,93 530 419,84 II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

672 749,93 530 419,84- z tytułu kredytów i pożyczek

108 026,61 528 372,06 III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

7 665,65 15 185,65a) z tytułu kredytów i pożyczek

72 396,24 404 837,99b) z tytułu dostaw i usług, w tym:

72 396,24 404 837,99- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

c) fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

399 993,43 804 873,35 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

23 656,80 212 219,95A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

23 656,80 212 219,95I. Przychody netto ze sprzedaży

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  
zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

206 480,41 419 567,74B. Koszty działalności operacyjnej

10 030,25 10 030,25I. Amortyzacja

3 623,50 23 243,99II. Zużycie materiałów i energii

70 683,85 80 002,02III. Usługi obce

77 322,26 99 449,34IV. Wynagrodzenia

15 835,55 20 738,21V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne

28 985,00 186 103,93VI. Pozostałe koszty, w tym:

21 408,40 186 085,19- wartość sprzedanych towarów i materiałów

-182 823,61 -207 347,79 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

65 338,80 2,05D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

9 471,92 3 800,19E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

F. Przychody finansowe, w tym:

I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

206,83 15,29G. Koszty finansowe, w tym:

206,83 15,29I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-127 163,56 -211 161,22 H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)
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I. Podatek dochodowy

-127 163,56 -211 161,22 J. Zysk (strata) netto (H-I)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
1. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH
W okresie sprawozdawczym stosownie do art. 49 ust. 2 pkt 5) ustawy o rachunkowości Spółka nie nabyła żadnych  
udziałów własnych.

2. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM 
WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
Spółka nie udzieliła w danym roku sprawozdawczym żadnych pożyczek.

3. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE
W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku Spółka nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych i nie  
poniosła strat nadzwyczajnych.

4. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU 
OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM
W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju  
działalności.

5. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku w Spółce nie występowały zobowiązania  
zabezpieczone na jej majątku.

6. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI
Na dzień 31.12.2021 r. spółka nie zaciągnęła żadnych pożyczek oprocentowanych

7. PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed podjęciem uchwały o podziale zysku za rok bieżący.

8. KAPITAŁY
Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 10 000,00 zł i był podzielony na 200 udziałów 
po 50 zł.

9. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTAPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A 
NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły zdarzenia,  
które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

10. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU  
FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
W księgach rachunkowych roku, w którym wykryto błąd, czyli w 2021 r., jednostka dokonała korekty deklaracji  
VAT, ujmując różnice podatku VAT w kwocie 299,00 zł. Korekta spowodowana błędnym zaksięgowaniem faktury  
kosztowej. 
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11. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Spółce nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.

12.  ZATRUDNIENIE 
W roku obrotowym  przeciętne zatrudnienie z tytułu umowy o pracę wynosiło 2.
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INTERFARMED CANNABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ             Strona: 1/1

ul. Fabryczna 6/10, 96-320 Mszczonów Data wydruku: 02.11.2022

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat jednistka mikro-do sprawozdania! (Obliczone 02.11.2022)

Segment \ Nazwa 31.12.2020 30.09.2021

   A    Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów 

(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

 212 219,95  23 656,80

   B    Koszty podstawowej działalności operacyjnej:  419 567,74  164 340,17

      I    Amortyzacja  10 030,25  7 522,68

      II    Zużycie materiałów i energii  23 243,99  3 500,00

      III    Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  120 187,55  73 135,61

      IV    Pozostałe koszty  266 105,95  80 181,88

   C    Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów  2,05  0,08

   D    Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów  3 815,48  1 480,36

   E    Podatek dochodowy  0,00  0,00

   F    Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) -211 161,22 -142 163,65

Godzina wydruku:16:27 

Comarch ERP Optima, v. 2022.7.1.1831, nr klucza 5000003179

***Koniec wydruku***

Operator drukujący: ANNA SPICZAK



ROK: 2022Interfarmed Canabis Sp. z o.o.
 
NIP: 8381845619 Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2022-09

Na koniec ub. roku
2021-12-31

A Aktywa trwałe 42.388,85 42.388,85
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Wartość firmy 0,00 0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 18.388,85 18.388,85
1 Środki trwałe 18.388,85 18.388,85

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18.388,85 18.388,85
c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
d) środki transportu 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 24.000,00 24.000,00
1 Nieruchomości 0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 24.000,00 24.000,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00
-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00
-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 24.000,00 24.000,00
-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00
-(3) udzielone pożyczki 24.000,00 24.000,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 425.019,00 357.604,58
I Zapasy 174.138,62 247.526,00

1 Materiały 0,00 0,00
2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 0,00 0,00
4 Towary 174.138,62 247.526,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00

II Należności krótkoterminowe 232.413,71 97.790,07
1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
3 Należności od pozostałych jednostek 232.413,71 97.790,07

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 150.829,44 16.263,80
-(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy 150.829,44 16.263,80

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

68.260,00 68.202,00

c) inne 13.324,27 13.324,27
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 17.755,89 11.577,73
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 17.755,89 11.577,73

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00
-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00
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-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00
-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.755,89 11.577,73
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17.789,89 11.611,73
-(2) inne środki pieniężne -38,00 -38,00
-(3) inne aktywa pieniężne 4,00 4,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 710,78 710,78

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Suma 467.407,85 399.993,43
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PASYWA

Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2022-09

Na koniec ub. roku
2021-12-31

A Kapitał (fundusz) własny 176.389,50 -380.783,11
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500.000,00 10.000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 101.265,13 0,00

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
-(2) na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych -390.783,11 -263.619,55
VI Zysk (strata) netto -34.092,52 -127.163,56
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 291.018,35 780.776,54
I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

-(1) długoterminowa 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowa 0,00 0,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
-(1) długoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 89.150,45 680.415,58
1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3 Wobec pozostałych jednostek 89.150,45 680.415,58

a) kredyty i pożyczki 89.150,45 680.415,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e) inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 201.867,90 100.360,96
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w

kapitale
0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 201.867,90 100.360,96

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 93.863,24 72.396,24

-(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00
-(2) powyżej 12 miesięcy 93.863,24 72.396,24

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych
71.535,27 12.138,40

h) z tytułu wynagrodzeń 7.792,18 4.349,11
i) inne 28.677,21 11.477,21

4 Fundusze specjalne 0,00 0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

-(1) długoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

Suma 467.407,85 399.993,43
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wyceny wartości obszaru biznesowego (projektu) 
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praw do jego udziałów i tym samym aktywów netto 

według wartości godziwej, na dzień 31 grudnia 2021 r. do 
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Raport z potwierdzenia  

wyceny wartości obszaru biznesowego (projektu) przedsiębiorstwa 

Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości praw do jego udziałów i tym 

samym aktywów netto według wartości godziwej, na dzień 31 grudnia 

2021 r. do celów komercyjnych i zarządczych 

 

 

A. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1. Podstawa przeprowadzenia czynności biegłego rewidenta. 

 

Potwierdzenie wyceny wartości obszaru biznesowego (projektu) przedsiębiorstwa 

Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości praw do jego udziałów i tym samym 

aktywów netto według wartości godziwej, na dzień 31 grudnia 2021 r. do celów 

komercyjnych i zarządczych, zostało przeprowadzone przez firmę Eureka Auditing 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wojciecha Korfantego 6, wpisaną na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską 

Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 137. 

 

Podstawą przeprowadzenia czynności jest umowa - zlecenie z dnia 31 maja 2022 r. 

 

Raport sporządził Bogdan Zegar - biegły rewident, uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, wpisany na listę biegłych rewidentów przez Polską Izbę 

Biegłych Rewidentów pod numerem 5475. 

 

2. Przedmiot wykonania czynności. 

 

Badaniem objęto dokumentację dotyczącą przedmiotowego zlecenia, tj.: 

- opis prowadzonej działalności statutowej Spółki Interfarmed Cannabis Sp. z 

o.o. 

- dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 31 

grudnia 2021 r., 

- przestawioną dokumentację dotyczącą wyceny wartości obszaru biznesowego 

(projektu) przedsiębiorstwa Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości praw do 

jego udziałów, 

- model wyceny zastosowany i przyjęty przez mgr inż. Andrzeja Półkoszka, 

konsultanta ekonomiczno–finansowego, posiadającego uprawnienia, 

licencjonowanego rzeczoznawcy ds. wycen przedsiębiorstw oraz aktywów 

niematerialnych, sporządzony dnia 20 maja 2022 r., 

- oświadczenia sporządzone przez Zarząd Spółki; 

- inne dokumenty mające związek z przedmiotem zlecenia. 
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3. Czas i miejsce badania.  

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6 - 10 czerwca 2022 r., Mszczonów / 

Poznań. 

 

4. Zakres i metody. 

 

Zostały dostosowane do przedmiotu zlecenia, tj. potwierdzenia wyceny wartości 

obszaru biznesowego (projektu) przedsiębiorstwa Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i 

całości praw do jego udziałów i tym samym aktywów netto według wartości 

godziwej, na dzień 31 grudnia 2021 r. do celów komercyjnych i zarządczych. 

 

Zarząd Spółki uczestniczył i jest odpowiedzialny w zakresie sporządzenia danych 

finansowych wynikających ze sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2021 r. koniecznego do sporządzenia wyceny obszaru biznesowego 

(projektu), który stanowi podstawę opracowania naszego raportu z potwierdzenia 

tej wyceny. 

 

Wartość wycenianego projektu, przy przyjęciu zasad kontynuacji działalności oraz 

ustalonych w wyniku specjalistycznej ekspertyzy została oszacowana na sumę 

34.400.000 PLN. 

 

Naszym zadaniem było zbadanie przedstawionej wyceny wartości obszaru 

biznesowego (projektu) przedsiębiorstwa Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości 

praw do jego udziałów i tym samym aktywów netto według wartości godziwej, na 

dzień 31 grudnia 2021 r., sporządzenie raportu o wycenie wartości projektu oraz 

prawidłowości ustalenia na zlecenie Zarządu Spółki wartości wyceny i ocena 

zastosowanej metody. 

 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do: 

a/ rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2021 

roku, poz. 217), 

b/ Krajowych Standardów Badania przyjętych uchwałą Nr 3430/52a/2019 Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych 

standardów badania oraz innych dokumentów (ze zmianami), 

c/ Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 w 

brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000. 

 

Obowiązują nas wymogi kontroli jakości, które stosujemy zgodnie z 

postanowieniami uchwały nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów  kontroli jakości w 

brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (IAASB) i zgodnie z nim 
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utrzymujemy kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane 

polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami 

zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi. 

 

Ponadto, przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych 

Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych 

(IFAC), wprowadzonego do stosowania uchwałą nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z 25 marca 2019 r., który jest oparty na podstawowych 

zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej 

staranności, poufności i profesjonalnego postępowania. 

 

Badanie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać pewność, 

pozwalającą na potwierdzenie wyceny wartości obszaru biznesowego (projektu) 

przedsiębiorstwa Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości praw do jego udziałów i 

tym samym aktywów netto, spełniającej definicje wartości godziwej, że została ona 

ustalona w sposób rzetelny i prawidłowy w oparciu o prawidłowo przyjęte założenia. 

 

W związku z powyższym nasze badanie sprowadzało się do potwierdzenia wyceny 

wartości obszaru biznesowego (projektu). 

 

Dokonano oceny zastosowanego modelu, przyjętego w opracowaniu 

licencjonowanego rzeczoznawcy, dotyczącego wyliczenia wartości projektu według 

zaprezentowanego podsumowania zastosowanych metod przyjętych do wyceny co 

sprowadza się do zastosowania metody wyceny dochodowej. Przeprowadzono 

wycenę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wyliczoną na poziomie 

32.300.000 PLN oraz metodą dochodową zdyskontowanych dywidend wyliczona na 

poziomie 36.400.000 PLN. Ostateczna rekomendacja metody dochodowej (średnio 

ważonej) wyniosła 34.400.000 PLN. 

 

W oparciu o przeprowadzoną analizę opisaną w przedstawionym 

specjalistycznym raporcie „Wycena wartości obszaru biznesowego 

(projektu) przedsiębiorstwa Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości praw 

do jego udziałów i tym samym aktywów netto według wartości godziwej, 

na dzień 31 grudnia 2021 r. do celów komercyjnych i zarządczych)” 

oszacowana i przyjęta została na poziomie 34.400.000 PLN netto (bez 

uwzględnienia podatku od towarów i usług). 

 

Raport wyceny zawiera szczegółowy opis metodologii zastosowanych do wyceny 

wartości godziwej projektu, a także uzasadnienie przyjętych zastosowanych metod 

jako najbardziej właściwych dla uzasadnienia celu przyjętego przez Zarząd Spółki 

dla spełnienia zamiaru inwestycyjnego Udziałowców. 
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W zakresie oceny sporządzonej wyceny nasze prace obejmowały następujące 

zagadnienia: 

- analizę spójności otrzymanych dokumentów, wynikających ze sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz sporządzonego 

biznes planu Spółki w horyzoncie czasowym 2023 - 2027, a zastosowanych w 

opracowaniu licencjonowanego rzeczoznawcy, 

- ocenę finansową powyższych wartości w oparciu o nasz osąd zawodowy, 

- konsultacje dotyczące założeń rozwoju projektu realizowanego przez Spółkę. 

 

5. Formalności prawne dotyczące podejmowanych decyzji w związku z 

wyceną wartości godziwej wycenianego projektu. 

 

Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Zarządu Interfarmed Cannabis Sp. 

z o.o. w związku z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi i pozostaje 

wyłącznie do wykorzystania przez Zarząd Spółki. 

 

 

B. USTALENIA Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA. 

 

Podsumowanie wyników:  

 

Wartości wyceny przedsiębiorstwa dokonano przy przyjęciu metody  dochodowej. 

 

Zestawienie wyliczeń zawarte w opracowanym modelu finansowym prezentuje 

wartość 34.400.000 PLN z ewentualnym przytoczeniem obszaru negocjacji wartości 

wyceny obszaru biznesowego (projektu): 

- wartości minimalnej 31.000.000 PLN, 

- wartości maksymalnej 37.800.000 PLN. 

 

Uznać należy, że powyżej zaprezentowane wyliczenia cechują się podejściem 

profesjonalnym w szacowaniu przyszłych efektów.   

 

Na podstawie przeprowadzonych przez nas procedur stwierdzamy, że 

wynikająca z wyceny wartości obszaru biznesowego (projektu) 

przedsiębiorstwa Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości praw do jego 

udziałów i tym samym aktywów netto według wartości godziwej, na dzień 

31 grudnia 2021 r. do celów komercyjnych i zarządczych została ustalona 

w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętymi założeniami, wobec czego 

należy uznać, że wartość ta jest poprawna i rzetelnie ustalona oraz 

spełniająca definicję wartości godziwej. 
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C. WNIOSKI  I  ZASTRZEŻENIA 

 

1. Wnioski. 

 

Ustalona wartość przedsiębiorstwa na poziomie 34.400.000 PLN netto może zostać 

przyjęta jako wartość szacowanej wartości Firmy w przyszłościowych 

przedsięwzięciach.  

 

2. Zastrzeżenia ogólne 

 

Zastrzega się, że raport został opracowany zgodnie z przedmiotem zlecenia. Eureka 

Auditing Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności w zakresie nie 

objętym zleceniem. 

 

Należy rozumieć, iż Zarząd Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. potwierdza, że 

informacje źródłowe przekazane są zgodne z ich najlepszą wiedzą. Niniejszy raport 

został opracowany przez spółkę Eureka Auditing Sp. z o.o., zgodnie z należytą 

starannością w zakresie uzgodnionym z Zleceniodawcą przy wykorzystaniu 

dostępnych informacji. 

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności. 

 

Eureka Auditing Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, nie 

ponosi również odpowiedzialności za zawartość otrzymanej dokumentacji i oparcia 

się na stanie prawnym przedmiotu wyceny przedstawionym w dokumentacji 

dostarczonej przez Zamawiającego. Na potrzeby sporządzenia wyceny nie były 

wykonywane ekspertyzy specjalistyczne. 

 

Spółka Eureka Auditing Sp. z o.o. nie była zaangażowana do, i tym samym nie 

przeprowadziła, weryfikacji otrzymanych informacji oraz założeń. Prace nad 

raportem polegały na analizie otrzymanych informacji dla wyceny wartości 

przedsiębiorstwa. Eureka Auditing Sp. z o.o. nie wydaje zatem opinii na temat 

otrzymanych informacji wykorzystywanych dla potrzeb wyceny.  

 

W szczególności zakres naszej pracy nie obejmował procedur, które są 

przewidziane przez prawo oraz standardy wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, w rozumieniu 

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. w celu wydania opinii o jego 

prawidłowości i rzetelności. 

 

Ocena wystarczalności zastosowanych procedur leży w całości po stronie 

użytkowników raportu.  
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Raport został przygotowany przy założeniu, że będzie wykorzystywany przez osoby 

kompetentne merytorycznie oraz wyłącznie dla celów w nim określonych.  

 

Realizacja założeń zamierzonych przez Zarząd Spółki jest bezpośrednio związana z 

występowaniem czynników ryzyka, które pozostają poza kontrolą Spółki. Ryzyka 

takie stanowią nierozłączną cechę prowadzenia działalności gospodarczej i mogą 

być istotne. Poza ryzykami takimi jak ryzyko związane z sytuacją 

makroekonomiczną, zmianą otoczenia prawnego i podatkowego, ryzyko 

uzależnienia od głównego odbiorcy oraz dostawców, występować mogą także inne 

istotne ryzyka związane z działalnością Spółki. Ocena potencjalnego wpływu tych 

ryzyk na projekcje finansowe leży po stronie odbiorców raportu. 

 

Sygnalizujemy również, że przedmiotem naszego opracowania nie jest również 

odniesienie się do zagadnień, potencjalnych wyliczeń podatkowych związanych z 

wykorzystaniem wyników wyceny. 

 

Raport został sporządzony na zlecenie Zarządu Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. 

i nie może być traktowany jako rekomendacja inwestycyjna. Odbiorcy raportu winni 

opierać się na informacjach i poradach uzyskanych we własnym zakresie przy 

podejmowaniu takich decyzji. 

 

4. Oświadczenia Zarządu. 

 

W związku ze sporządzonym potwierdzeniem wyceny wartości obszaru biznesowego 

(projektu) przedsiębiorstwa Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. i całości praw do jego 

udziałów i tym samym aktywów netto według wartości godziwej, na dzień 31 

grudnia 2021 r. do celów komercyjnych i zarządczych Zarząd przedłożył 

oświadczenie obejmujące m.in. następujące zapewnienia: 

- dane finansowe wykorzystane na potrzeby potwierdzenia wyceny wartości 

projektu zostały przygotowane przez Interfarmed Cannabis Sp. z o.o.; 

- Wszystkie założenia zostały przygotowane w oparciu o wnikliwe i staranne 

analizy oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Zarządu Interfarmed 

Cannabis Sp. z o.o. oraz odzwierciedlają najbardziej prawdopodobną ścieżkę 

rozwoju w prognozowanym okresie; 

- Zarząd Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. jest w pełni odpowiedzialny za 

przygotowanie informacji finansowych, w oparciu o które została 

przeprowadzona wycena wartości projektu oraz jego potwierdzenie naszym 

raportem; 

- Zarząd Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. ujawnił wszelkie znane mu istotne 

informacje i nie występują żadne istotne kwestie, które mogłyby mieć istotny 

wpływ na wycenę, oprócz tych, na które nie ma wpływu, a 
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prawdopodobieństwo ich pojawienia się w przyszłości jest małe; 

- Zarząd Interfarmed Cannabis Sp. z o.o. nie ma żadnych nieujawnionych 

planów czy zamiarów, które mogą w istotny sposób wpłynąć na potwierdzenie 

wyceny wartości projektu; 

- Informacje finansowe w oparciu o dane finansowe Interfarmed Cannabis Sp. z 

o.o. na datę potwierdzenia wyceny zostały przygotowane w sposób rzetelny i 

przedstawiają prawdziwą sytuację finansową Spółki w zakresie informacji w 

nich zawartych; 

- Według posiadanego zakresu informacji nie identyfikuje się istotnych 

ograniczeń dotyczących działalności Spółki Interfarmed Cannabis Sp. z o.o., 

które miałby jakikolwiek wpływ na wyniki finansowe w przyszłości oraz 

dokonaną wycenę wartości projektu.  

 

5. Inne ograniczenia. 

 

Według posiadanego zakresu informacji nie identyfikuje się istotnych ograniczeń 

dotyczących działalności Spółki Interfarmed Cannabis Sp. z o.o., które miałby 

jakikolwiek wpływ na wyniki finansowe w przyszłości oraz dokonaną wycenę 

projektu.  

 

 

D. INFORMACJA KOŃCOWA 

 

Mając na uwadze wskazane powyżej fakty stwierdzić należy, że w trakcie badania 

nie natrafiono na nieprawidłowości, które należałoby zasygnalizować w 

opracowaniu.  

 

Niniejszy raport zawiera 7 stron kolejno ponumerowanych. 

 

 

 

Bogdan Zegar 

 

biegły rewident, nr ewidencyjny 5475 

Sporządzający opinię w imieniu: 

Eureka Auditing Sp. z o.o. 

Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr ewidencyjny 137 

Prezes Zarządu 

 

Poznań, 10 czerwca 2022 r.  
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Akcje Oferowane/
Akcje Nowej Emisji/ Akcje Serii C

Od 200 
10,00 ( ) 

otych
niniejszego Dokumentu Ofertowego.

ki/Akcje

okaziciela serii B.

Data Otwarcia Subskrypcji
22 listopada 2022 roku 

16 grudnia 2022 roku 

Subskrypcji, jednak na okres nie 
d dnia opublikowania w MSiG wezwania 

22 listopada 
2022 roku.

Dokument Ofertowy
finansowej Emitenta oraz o warunkach emisji Akcji Oferowanych

Dz.U. Dziennik Ustaw

Poziomu Emisji
ceny emisyjnej 4.288 Akcji Nowej Emisji.

CHC

CHC-
(ul. Fabryczna 6 lok.10, 96 -

nowy dla 
-

.

EUR/euro
Euro -
do strefy euro.

GIF .
GMP, DPW, Dobra Praktyka 
Wytwarzania

substancja czynna 



zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (art. 2 pkt 
7) Prawa Farmaceutycznego).

Certyfikat GMP
znego.

GDP, DPD, Dobra Praktyka 
Dystrybucyjna

bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, 

Farmaceutycznego).
Grupa Emitenta .

KC
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z 

.

KPC
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku 

.
KRS .

KSH
-

.
NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.
ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Oferta
subskrypcji otwartej, na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Okres Subskrypcji

22 listopada 2022 
roku (Data Otwarcia Subskrypcji) do dnia 16 grudnia 2022 roku (Data 
Zamkn ,

listopada 2022 roku) Okresu Subskrypcji Akcji Nowej 

PKD
.

.

Prawo farmaceutyczne
Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U.2001.126. .
RN/Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta.

Rejestr Akcjonariuszy

Elektroniczny rejestr prowadzony przez DOM MAKLERSKI NAVIGATOR 
S.A. z siedz -105 

podlegaj

Statut
-CANNABIS HEAL

Mszczonowie.

Strona Emisji 
Strona chc-cannabis.com/emisja-akcji, 
Dokument Ofertowy oraz zamieszczony formularz zapisu na Akcje Nowej 
Emisji.

UE Unia Europejska.



Dystrybucji a s

(Dystrybutor) wraz z aneksami 1-5 do Umowy.

Producent lub PharmaCann Polska
w Warszawie

XII
KRS: 0000685922.

Produkt 1 Cannabis floris extractum normactum THC 10% CBD < 1% PharmaCann.
Produkt 2 Cannabis floris extractum normactum THC 5% CBD < 1% PharmaCann.

Pozwolenie nr 30070
Cannabis floris extractum normactum THC 10% CBD < 1% PharmaCann

Pozwolenie nr 30071
Cannabis floris extractum normactum THC 5% CBD < 1% PharmaCann.

Dystrybutor / 
Interfarmed Cannabis

Interfarmed Cannabis
w Mszczonowie (ul. Fabryczna 6 lok.10, 96 -

-
num

.

Projekt
Wprowadzenie na rynek i dystrybucja Medycznej Marihuany 
PharmaCann Polska, , International B.V.

.

URPL

Medyczna Marihuana

art. 33a ust. 1 Ustawy z dnia 
, przeznaczonego do 

spo 3 ust. 4 pkt 1) 

ewek farmaceutycznych a

- dzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu 

substancji psychoaktywnych

Ustawa o ofercie publicznej
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

o t. j.

narkomanii (Dz.U.2005.179.
z z



8 - RESUME DOKUMENTU OFERTOWEGO W FORMIE 

TABELARYCZNEJ

Ustawy o ofercie publicznej 

Podstawowe informacje o Emitencie

Dane Emitenta

CHC- -

.

Data powstania Emitenta
sierpnia 2022 roku

Grupy
Emitenta

-

ybu

Cannabis floris extractum normactum THC 5% CBD < 1% PharmaCann i 
Cannabis floris extractum normactum THC 10% CBD < 1% PharmaCann.

Organ uprawniony do 
reprezentacji Emitenta Maciejewski 

.

Rada Nadzorcza:
-

Adam Wutkiewicz,

Adam Skrzypczak, 
.



Struktura akcjonariatu 

A) 5

;
B) 3.192 akcji

.

Planowana struktura
akcjonariatu po emisji

wszystkich wyemitowanych 
Akcji Nowej Emisji)

A)

B)

C) m
.

Informacje o warunkach i zasadach emisji Akcji Oferowanych

4.288

.

Podstawa prawna emisji

.

Cena emisyjna Akcji 
Oferowanych

.

Oferowanych

200 Akcji.

dotychczasowych akcjonariuszy

z 

.

jest oferta nabycia Akcji 
Oferowanych

instytucjonalnych, 

przyznawania preferencji.

na Akcje Oferowane



sji Emitent powiadomi na Stronie 
Emisji.

Zapisy na Akcje Oferowane 

  

Emisji.
Zapisu na Akcje Nowej Emisji 

-
cannabis.com/emisja-akcji/, podpisaniu go (pliku w formacie .pdf) 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym z 
wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP
e-mail: emisja@chc-cannabis.com.

1090 1694 
0000 0001 5133 1353.

Zapisu
kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego 
ePUAP).

bankowego Emitenta.

A)

B)

C)

D)



Nowej Emisji przy zachowani

I.

Subskrypcji; 
II. dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji Nowej 

I

dokona 

Maksymalnego Poziomu Emisji. 

nta zawiadomi na Stronie 

(siedmiu)

formularzu zapisu.

publikuje
Gospodarczym oraz na Stronie Emisji 

.

.

Informacje o celach emisji Akcji Oferowanych

Cele emisji
-
- a ci promocyjno-

Produktu i Medycznej Marihuany w Polsce;
- zasilenie ka ie na zakup 

towaru).



Informacje o czynnikach ryzyka

Emitenta

makroekonomicznej). 

-CoV-2 lub innymi epidemiami.
Ryzyko walutowe.

finansowych.

Producentem.
gospodarczej na produkcie jednego 

rodzaju.

Emitenta.

.
.



Emitenta.
.
.

.

najmu).

.
.

Produktu.

.

.

korzystaniem z Produktu.
.

.
.

intelektualnej.
.

.

Ryzyka prawne i regulacyjne
produktu.

e z niestandardowymi ograniczeniami prawnymi w 

produkty.

Akcje Nowej 
E :

skutku.

Ofertowym jako reklamy.

(Akcji Oferowanych).
Ry

-CoV-2.



uprawnieniami 




