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Zastrzeżenie

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ACADIA  Artur Chabowski 

S.K.A. („ACADIA”) wyłącznie na potrzeby i wewnętrzny użytek uczestników 

Akademii  Innowacji CambridgePYTHON 2010 w Warszawie w dniu 29 maja 

2010.  Niniejsza prezentacja powinna być  przedstawiana wyłącznie ze słownym 

wyjaśnieniem przedstawionym przez  ACADIA i bez  niego jest niekompletna.  

Jakiekolwiek wykorzystanie prezentacji  lub jej zawartości w innym celu 

wymaga pisemnej zgody ACADIA. 

W przygotowaniu niniejszej  prezentacji ACADIA wykorzystała informacje 

publicznie dostępne udostępniane przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie,  zakładając bez niezależnej weryfikacji prawdziwość i kompletność 

informacji dostępnych publicznie. 

Jakkolwiek ACADIA  stara się dostarczać poprawne i aktualne informacje, nie 

ma gwarancji iż  takowe  są  poprawne w momencie otrzymania i pozostaną 

poprawne w przyszłości. Nikt nie powinien podejmować działań na podstawie 

tych informacji bez  profesjonalnego doradztwa po dokładnej analizie 

konkretnego przypadku. 



Spis Treści 

1.Finansowanie innowacji – biotechnologia

2.Co to jest New Connect?

3.Przykład Mabion S.A.
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2. Finansowanie Biotechnologii
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2. NC – Rynek na GPW

 GPW stworzyła w sierpniu 2007 nowy rynek 
NC mający na celu finansowanie małych 
atrakcyjnych podmiotów o dużych 
perspektywach wzrostu (wzorując się na AIM 
w Londynie i First North w Onyx)

 Celem GPW jest wzrost nakładów na badania 
i rozwój w Polsce, szczególnie w sektorze 
nowych technologii
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2. NC – Uczestnicy Rynku

Emitenci:
 Małe spółki kapitalizacji ok. 20 mln PLN, i wartości 

oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln PLN
 Spółki innowacyjne, rozwojowe o krótkiej historii

Inwestorzy:
 Venture Capital, Private Equity
 Wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset

management
 Osoby prywatne posiadające znaczne kapitały
 Inwestorzy instytucjonalni akceptujący wyższe ryzyko
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2.NC – Debiut

Debiut na Dwa Sposoby:

1. Oferta Publiczna
 Takie same procedury dopuszczeniowe jak dla 

rynku regulowanego, w tym konieczność 
sporządzenia prospektu zatwierdzanego przez 
KNF

 Dla ofert mniejszych niż 2,5 mln Euro rolę 
dokumentu dopuszczeniowego może pełnić 
memorandum informacyjne podlegające 
kontroli KNF. 

 Czas trwania formalności od decyzji do 
debiutu jak na rynku regulowanym może 
wynieść 6-9 miesięcy

 Możliwość oferty publicznej bez prospektu
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2.NC – Debiut

2. Private Placement (Oferta Prywatna)
 Kierowana do maks. 99 podmiotów 

inwestorów instytucjonalnych i prywatnych
 Dopuszczenie do obrotu niezależnie od 

wielkości emisji odbywa się na podstawie 
krótkiego, prostego dokumentu 
informacyjnego zatwierdzanego przez 
Autoryzowanego Doradcę i „akceptowanego” 
przez GPW

 Czas przygotowania formalności 2-3 miesiące
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2. NC – Autoryzowany Doradca

Autoryzowany Doradca
 Wpisany na listę GPW
 Odpowiedzialny za wybór spółki
 Monitoruje postęp prac nad dokumentem 

informacyjnym i go zatwierdza
 Zwiększa szansę uzyskania korzystnej wyceny
 Przez 1 rok od pierwszego notowania 

współdziała ze spółką w zakresie wypełniania 
przez emitenta wymogów informacyjnych i 
doradza w zakresie notowań na GPW

 Koszt działania Autoryzowanego Doradcy 
ponosi spółka, istnieje możliwość refundacji z 
funduszy EU

8



11

2. NC – Obowiązki Informacyjne

Zliberalizowane Obowiązki informacyjne: 
 Raporty bieżące wg uznania spółki
 Raporty Okresowe (skonsolidowane lub nie)
 Raporty kwartalne
 Roczne z audytem

 Standardy rachunkowości międzynarodowe 
lub polskie w zależności od siedziby

 Obowiązujący język polski lub angielski
 Rygorystyczne przestrzeganie zasad corporate

governance ale uwzględniające specyfikę 
notowanych podmiotów
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2. NC – Obrót 

 Platforma obrotu

istniejąca technologia WARSET

 Instrumenty Finansowe:

Zdematerializowane akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru, kwity depozytowe, inne

 Kurs wyznaczany z dokładnością do 1 grosza 
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3. Mabion: Wprowadzenie

Mabion został założony w 2007 przez cztery 
prywatne polskie firmy farmaceutyczne i dwie 
firmy naukowe

Celem Mabionu jest opracowanie, rozwój, 
rejestracja i sprzedaż nowoczesnych leków 
biotechnologicznych

Obecnie Mabion opracował dwa leki biopodobne 
(przeciwciała monoklonalne) w skali 
laboratoryjnej

Rynek leków referencyjnych wynosi ok. 7 mld 
Euro

Całkowite koszty rozwoju leków to ok. 30 mln 
Euro
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3. Droga Mabionu na New Connect

10/2009 – Mabion przekształca się ze spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

02/2010 – akcjonariusze Mabionu głosują za emisją 

akcji dla nowych akcjonariuszy

05/2010 – Mabion oferuje swoje akcje w prywatnej 

ofercie 

06/2010 – rejestracja nowych akcji 

06/2010 – debiut na New Connect
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3. Prywatna emisja Mabionu 

Wartość emisji: 22,8 mln PLN (5,7 mln Euro) 

za 27,54% akcji

Wycena Mabionu po emisji: 82,8 mln PLN 

(20,7 mln Euro)

Inwestorzy: instytucje finansowe, firmy 

farmaceutyczne, obecni akcjonariusze, osoby 

prywatne
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3. Podstawowe Obawy Inwestorów

Wysokie ryzyko: pierwsza technologia 

biopodobnych przeciwciał monoklonalnych w 

Polsce

Długi okres bez zysków

Trudny proces wyceny

Potencjalnie niska płynność na New Connect

Nieznana liczba konkurentów

Ryzyko opóźnienia
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3. Kluczowe Czynniki Sukcesu

Doświadczeni Akcjonariusze

Pozytywne wyniki testów laboratoryjnych

Doświadczony zarząd

Bardzo duży potencjał 

Obecni akcjonariusze zgodzili się na długą 

blokadę swoich akcji

Udział obecnych akcjonariuszy w nowej emisji 

akcji

Rozsądne i transparentne podejście do wyceny

Doskonała prezentacja zarządu 815



3. Mabion: 

Dobry przykład do naśladowania?

Inwestorzy gotowi do finansowania 

biotechnologii

Instytucje finansowe zainteresowane

Możliwość pozyskania ponad 5 mln Euro

Każdy projekt jest inny
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New Connect - Dzisiaj (14/05/2010) 

125 spółek notowanych (2 z Czech) 

Kapitalizacja spółek 3,2 mld PLN

Debiut Mabionu przewidziany na koniec

06/2010
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Dziękuję.

Artur Chabowski 

Komplementariusz

ACADIA 

Artur Chabowski S.K.A.

www.acadia.pl

Email:

artur.chabowski@acadia.pl
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