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List Zarządu 
 
 
 
 
 
Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 
 
 
       Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny spółki Medicofarma Biotech Spółka 
Akcyjna za rok obrotowy 2021. 
 
       Miniony rok był przełomowy w działalności Spółki, ponieważ w drugim kwartale całkowicie 
zmieniła przedmiot swojej działalności. Wydarzyło się to dzięki przejęciu nad nią kontroli pod koniec 
2020 roku  przez będące od wielu lat na rynku dwie firmy farmaceutyczne: Medicofarmę S.A. i Vitamę 
S.A.    
Medicofarma Biotech zakończyła prowadzoną pod nazwą „Inbook” działalność sklepu internetowego, 
uruchomiła i wyposażyła dwa centra B+R ( w Poznaniu i Lublinie )  i rozpoczęła prace badawcze z 
zakresu biotechnologii.  
Opracowywanie innowacyjnych terapii leczniczych stało się więc podstawowym modelem 
biznesowym Spółki. A w moim przekonaniu jest to możliwe dzięki pracy  naukowców zatrudnionych  
przez Spółkę oraz warunkom, jakie im zostały stworzone. 
 
      Wspomnę jeszcze, że wspomagającą jej finansowanie działalnością była od drugiego kwartału 
sprzedaż molekularnych testów RT-PCR do detekcji wirusa SARS-CoV-2.   
       
    
 
 
Zapraszam do lektury raportu! 

 
Warszawa, dn. 30 maja 2022 r. 

 
Cezary Kilczewski 

Prezes Zarządu 
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Wybrane dane finansowe  
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

 w złotych w euro1 

Aktywa trwałe 14 685 690,92 0,00 3 192 957,98 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 1 984 132,52 0,00 431 389,43 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 12 701 558,40 0,00 2 761 568,55 0,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 2 082 553,31 387 267,87 452 788,04 83 918,67 

Zapasy 555 868,21 138 178,16 120 856,68 29 942,39 

Należności krótkoterminowe 1 439 121,94 148 980,08 312 893,41 32 283,11 

Inwestycje krótkoterminowe 77 313,16 63 941,88 16 809,40 13 855,83 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 250,00 36167,75 2 228,55 7 837,34 

       
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne 0,00 8 908,75 0,00 1 930,47 

      

Aktywa razem 16 768 244,23 396 176,62 3 645 746,02 85 849,14 

      

Kapitał (fundusz) własny 14 203 681,16 -228 672,61 3 088 159,58 -49 552,01 

Kapitał (fundusz) podstawowy 6 797 838,00 679 783,00 1 477 983,65 147 304,98 

Kapitał (fundusz) zapasowy 8 946 882,45 417 350,65 1 945 228,17 90 437,43 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów (akcji) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00  0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00  0,00 0,00 

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 325 806,26 -409 873,65 -288 256,35 -88 817,21 

Zysk (strata) netto -215 233,03 -915 932,61 -46 795,89 -198 477,21 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00  0,00 0,00  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 564 563,07 624 849,23 557 586,44 135 401,15 

Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 688 359,30 624 849,23 367 082,51 135 401,15 

Rozliczenia międzyokresowe 876 203,77 0,00  190 503,92 0,00  

Pasywa razem 16 768 244,23 396 176,62 3 645 746,02 85 849,14 

                                                 
1 dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym 
odpowiednio w dniach 31.12.2020 r. oraz 31.12.2021 r.:  
- 31.12.2020 r. - 4,6148  zł,  
- 31.12.2021 r. – 4,5994 zł. 
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01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2020-
31.12.2020 

  w złotych w euro2 

Przychody netto ze sprzedaży 3 336 637,36 3 650 324,21 725 450,57 815 868,36 

Koszty działalności operacyjnej 3 622 431,89 4 069 461,40 787 587,92 909 547,92 

Zysk (strata) ze sprzedaży -285 794,53 -419 137,19 -62 137,35 -93 679,56 

Pozostałe przychody operacyjne 67 549,05 83 889,29 14 686,49 18 749,74 

Pozostałe koszty operacyjne 1,22 260 430,88 0,27 58 207,79 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -218 246,70 -595 678,78 -47 451,12 -133 137,62 

Przychody finansowe 44 944,51 7 312,23 9 771,82 1 634,33 

Koszty finansowe 41 930,84 307 058,06 9 116,59 68 629,23 

Zysk (strata) brutto -215 233,03 -895 424,61 -46 795,89 -200 132,53 

Zysk (strata) netto -215 233,03 -915 932,61 -46 795,89 -204 716,18 

 
 
WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU 
 
              W dniu 1 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie 
zarejestrowania wnioskowanych zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2020 r. w zakresie: 
1) zmiany nazwy Spółki z InBook Spółka Akcyjna na Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna 
oraz 
2) dodania postanowienia w zakresie możliwości istotnej zmiany przedmiotu działalności 
Spółki. 
W dniu 10 lutego 2021 r., w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 1 grudnia 
2021 r., pełnomocnik Spółki zbył wszystkie pozostałe aktywa Spółki, tj. zapasy i prawa do 
domen Spółki, które były związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę w obszarze e-
commerce.  
W dniu 16 lutego 2021 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie adresu strony internetowej 
Spółki na https://medicofarmabiotech.pl  oraz adresu e-mail Spółki na 
biuro@medicofarmabiotech.pl. 
                         W dniu w dniu 27 lutego 2021 r. Spółka zawarła ze spółką Medicofarma S.A. 
umowę („Umowa”), na podstawie której, począwszy od dnia 31 marca 2021 r. na Spółkę 
przeszły prawa i obowiązki przysługujące Medicofarma S.A. na podstawie umowy licencji na 
metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu oraz Twórcami metodologii 
(„Licencja”). 
Przedmiotem Licencji jest rozwiązanie wraz z jego przyszłymi modyfikacjami i wersjami, 
polegające na metodologii wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach 
wymazów nosowo gardłowych pacjentów, polegające na detekcji wirusowego materiału 

                                                 
2 dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako 
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2020 oraz 2021:  
- 31.12.2020 r. - 4,6148  zł,  
- 31.12.2021 r. – 4,5994 zł. 
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genetycznego metodą RT-PCR, wraz systemem kontroli gwarantującym poprawność 
przeprowadzonego testu. 
Nabycie przez Spółkę Licencji miało charakter odpłatny, tj. Spółka dokonała zapłaty na rzecz 
Medicofarma S.A. wynagrodzenia w kwocie 2.050.000,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt 
tysięcy złotych i zero groszy) netto, powiększonej o wartość podatku VAT, co odpowiada 
łącznej wartości jednorazowej opłaty licencyjnej, którą zapłaciła na rzecz Licencjodawców 
Medicofarma S.A. 
                         W dniu 25 czerwca 2021 r. Spółka zawarła ze spółką VITAMA Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
(„Umowa”), na podstawie której Spółka nabyła od VITAMA S.A. zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa, które stanowi Centrum Badawczo-Rozwojowe, wyodrębnione dotychczas 
w formie oddziału spółki VITAMA S.A. z siedzibą w Lublinie, obejmujące zespół 
składników majątkowych i niemajątkowych służących do prowadzenia działalności 
gospodarczej polegającej na prowadzeniu prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami 
medycznymi, tj. w szczególności produktami leczniczymi, suplementami diety do stosowania 
w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej (dalej „ZCP”). 
Na mocy Umowy, Spółka nabyła m. in. prawa do zabudowanych nieruchomości gruntowych 
położonych w Lublinie przy ul. Zamenhofa 29 oraz Zamenhofa 31, obciążonych hipoteką 
zabezpieczającą spłatę kredytu udzielonego spółce Medicofarma S.A. z siedzibą w 
Warszawie oraz składniki rzeczowe stanowiące wyposażenie laboratorium. W wyniku 
zawarcia Umowy, w trybie art. 231 Kodeksu pracy, osoby wykonujące dotychczas obowiązki 
w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie, stały się pracownikami Spółki. 
Cena nabycia ZCP została ustalona na kwotę 12.416.852,75 (słownie: dwanaście milionów 
czterysta szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 75/100 złotych).  
                         W dniu 15 marca 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w 
przedmiocie zarejestrowania zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2020 r., w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki, w 
związku ze zmianą profilu działalności Spółki z działalności w obszarze e-commerce na 
działalność o charakterze badawczo-rozwojowym.  
                         W dniu 16 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki przyjął nową strategię rozwoju 
Spółki, obejmująca okres do 2023 r. Spółka w ramach Strategii wyodrębniła cele krótko- i 
długoterminowe, zdefiniowała ogólny kierunek działania oraz wybrała 6 projektów do 
realizacji, tj. 
Dla Centrum B+R w Lublinie: 

- Projekt LIVER CANCER - potencjalny lek przeciwnowotworowy do leczenia raka wątroby 
o znacznie zredukowanej toksyczności, zmniejszającej obciążenie organizmu oraz 
potencjalnie zwiększającej długość życia i przeżywalność. 
- Projekt POST-RADIO and CHEMOTHERAPY RECOVERY - potencjalny produkt 
leczniczy o działaniu adaptogennym, pochodzenia roślinnego, poprawiający odporność, 
koncentrację, samopoczucie, przyspieszający regenerację i oczyszczanie organizmu 
szczególnie po chemio- i radioterapii.  
- Projekt MOUTH DISEASES SUPPORT AND RECOVERY - suplement diety do 
zapobiegania i pomocniczo w chorobach jamy ustnej.  
- Projekt 4 - wybór i rozpoczęcie prac nad produktem leczniczym wymagającym specjalnych 
warunków wytwarzania  
- Projekt 5 - innowacyjny w formie produkt lifestylowy (w trakcie oceny - wyboru)  
- Projekt 6 - innowacyjny wyrób medyczny/suplement (w trakcie oceny - wyboru) 
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Dla Centrum B+R w Poznaniu: 
- Projekt badań nad zastosowaniem mRNA w tworzeniu innowacyjnych terapii leczniczych – 
wykorzystanie technologii kwasów nukleinowych oraz związków niskocząsteczkowych 
pochodnych kwasów nukleinowych do leczenia glajaka wielopostaciowego, raka piersi, raka 
jajnika, raka płuca i raka jelita grubego. 
- Projekt rozwoju platformy CANCER – PRINT i projekt BREST/OVARY ATN- tworzenie 
nowych modeli tkankowych nowotworów do badań innowacyjnych kandydatów na leki 
opartych o technologię biodruku 3D 
- Projekt POST-COVID-19 RECOVERY- wykorzystanie związków niskocząsteczkowych 
pochodzenia naturalnego do przyspieszenia regeneracji tkanek po przejściu choroby COVID-
19.  
  
                       W dniu 25 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji 52.638.803 
akcji serii G Spółki oraz 8.541.667 akcji serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
W ramach emisji akcji serii G i H Spółki łącznie objętych zostało 61.180.470 (sześćdziesiąt 
jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji Spółki. Akcje były 
obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję. 
Akcje zostały objęte przez spółkę VITAMA S.A., która objęła wszystkie akcje serii G oraz 
spółkę Medicofarma S.A., która objęła wszystkie akcji serii H. Akcje w całości zostały 
opłacone gotówką.  Środki pochodzące z emisji akcji serii G i H Spółki zostały przeznaczone 
na nabycie Licencji oraz ZCP. 
                         W dniu 16 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu dwóch 
wyodrębnionych oddziałów Spółki, w których będą prowadzone prace badawcze nad 
projektami, określonymi w strategii Spółki na lata 2021- 2023. 
                         W dniu 30 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła ze spółką Beskidzkie Biuro 
Consultingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „BBC”) umowę, na 
podstawie której BBC wykona zadania Autoryzowanego Doradcy w stosunku do akcji serii G 
i H Spółki, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, 
dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, w związku z 
ubieganiem się o ich wprowadzenie do prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej: „ASO”), zgodnie z 
Regulaminem ASO, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 
Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm. Umowa weszła w życie z dniem 30 
sierpnia 2021 r. 
                         W dniu 16 września 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców zarejestrowana 
została zmiana Statutu Spółki, obejmująca m.in. zmianę siedziby Spółki z Dąbrowy Górniczej 
na Warszawę.  
                         W dniu 29 września 2021 r. Spółka zawarła z Instytutem Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu (dalej „Instytut”) umowę 
przeniesienia praw do wynalazku (dalej „Umowa”), na podstawie której, z chwilą dokonania 
przez Spółkę zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości, na Spółkę przeszły prawa własności 
intelektualnej do wynalazku, na który składają się: patent nr PL 209602 udzielony w dniu 30 
września 2011 r. na wynalazek o nazwie „SPOSÓB OTRZYMYWANIA AMIDU KWASU 
3-(4-HYDROKSYFENYLO)PROPANOWEGO” na podstawie zgłoszenia nr 377747 z 20 
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października 2005 r., z którego uprawnionym jest Instytut („Patent Polski”) oraz patent nr EP 
1971571 udzielony w dniu 28 listopada 2012 r. na wynalazek o nazwie „USE OF 3-(4-
HYDROXYPHENYL)PROPANOIC ACID AMIDE IN THE MANUFACTURE OF 
ANTIAGING COMPOSITIONS / ANWENDUNG VON 3-(4-HYDROXYPHENYL) 
PROPANSÄUREAMID BEI DER HERSTELLUNG VON ANTI-AGING-
ZUSAMMENSETZUNGEN / UTILISATION DE L’ACIDE 3-(4-HYDROXYPHENYL) 
PROPANOIQUE DANS DES COMPOSITIONS ANTI-AGE” na podstawie zgłoszenia w 
trybie PCT nr PCT/PL2006/000069 z 18 października 2006 r., z którego uprawnionym jest 
Instytut („Patent Europejski”) („Wynalazek”). Pola eksploatacji majątkowych praw 
autorskich obejmują m.in. wykorzystanie w działalności gospodarczej, wykorzystywanie na 
potrzeby komercyjne, urzeczywistnienie, tworzenie dzieł zależnych, dalsze rozwijanie i 
modyfikowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i publikację. 
Spółka nabyła prawa własności intelektualnej do Wynalazku celem wykorzystania we własnej 
działalności gospodarczej, a w szczególności przy realizacji projektu „Post Covid-19 
Recovery”. Projekt ten jest jednym z elementów strategii Spółki, a jego celem ma być 
opracowanie produktu przyspieszającego i ułatwiającego regenerację tkanek po przejściu 
Covid-19). 
W przypadku wytworzenia w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r., 
przez Spółkę lub podmiot przez nią powiązany (organizacyjnie, kapitałowo lub kontraktowo), 
jakiegokolwiek produktu powstałego w skutek wykorzystania Patentu Polskiego lub Patentu 
Europejskiego, Instytutowi przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne w 
wysokości 10% przychodów netto osiągniętych w danym roku kalendarzowym ze sprzedaży 
produktu. 
 
Zdarzenia po dacie bilansowej 
 
                   W dniu 10 marca 2022 r. Spółka zawarła umowę o przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022 z firmą audytorską 
Polaudit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-747), przy ul. 
Jerzego Ficowskiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 000020996, NIP 1180080945, Regon: 011123978, kapitał zakładowy 191 000 zł, 
wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego 
pod numerem 552. Wybór firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki 
na podstawie uchwały nr 1 podjętej w dniu 10 marca 2022 r. w sprawie wyboru firmy 
audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy 2021 oraz 2022. 
                 W dniu 17 maja 2022 Emitent złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej dwa wnioski patentowe w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w 
terapii lub zapobieganiu rozwoju nowotworu, szczególnie w terapii glejaka, potrójnie 
negatywnego raka piersi, raka jajnika i raka trzustki. 
Opisana w przedmiotowych wnioskach technologia dotyczy kompozycji farmaceutycznych 
do zastosowania w terapii lub zapobieganiu rozwoju nowotworu, opartych o obniżenie 
poziomu kluczowego dla jego rozwoju białka. Wyniki prac zespołu B+R Medicofarma 
Biotech w Poznaniu wskazują, że blokowanie działania tego białka w oparciu o technologię 
RNA potencjalnie może być ścieżką terapeutyczną w leczeniu wybranych nowotworów 
złośliwych. Spółka realizować będzie dalszą wnikliwą eksplorację naukową i kliniczną 
dotyczącą wykorzystania technologii objętej wnioskiem. W najbliższym czasie Spółka 
zamierza przejść do wykorzystania modeli zwierzęcych w fazie badań przedklinicznych. 
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Spółka wskazuje, że złożenie wniosku o udzielenie ochrony patentowej nie jest równoznaczne 
z uzyskaniem ochrony patentowej, a możliwość ewentualnego zastosowania tej technologii w 
terapii przeciwnowotworowej uzależniona jest od wyników badań przedklinicznych in vivo 
na zwierzętach oraz kolejno badań klinicznych na pacjentach. 
 
 
Opis organizacji Grupy Kapitałowej  
 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”.  
 
Spółka jest podmiotem bezpośrednio zależnym względem: 

a) Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 
012250271, NIP: 5272324541, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 
21.000.000,00 zł oraz 

b)  VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział 
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420231, REGON: 
146128534, NIP: 5252531515, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości: 32.770.000,00 
zł. 
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OŚWIADCZENIE 

w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 

 
Działając w imieniu spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że 
wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane 
porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub 
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik 
finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 
zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
 

Warszawa, dn. 30 maja 2022 r. 

Cezary Kilczewski - Prezes Zarządu 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego 

 
Działając w imieniu spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że 
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego 
został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy 
audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
 
Warszawa, dn. 30 maja 2022 r. 

Cezary Kilczewski - Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 


