Informacja prasowa

Warszawa, 20 października 2014

Synektik SA sfinalizował akwizycję technologii i radioznaczników z Austrii
Synektik SA – wiodący dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki
obrazowej i medycyny nuklearnej – sfinalizował zakup czterech radiofarmaceutyków od austriackiej
firmy IASON GmbH, stając się tym samym ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na teranie Polski,
Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto Grupa Synektik ma prawo wytwarzać i
dostarczać w/w radiofarmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji. Kwota umowy opiewa na ponad 2,7
mln EUR. Źródłem finansowania transakcji są środki własne spółki oraz kapitał pozyskany z emisji
akcji serii E w grudniu 2013 roku.
Synektik zakupił cztery radiofarmaceutyki: EFDEGE®, IASOflu®,
IASOdopa® i IASOcholine® (Pcolina). Umowa wchodzi w życie z

dniem podpisania i dotyczy pełnego know-how, technologii, dossier
rejestracyjnych i wszelkich praw umożliwiających Synektik SA wytwarzanie,
sprzedaż, udzielanie licencji oraz rozwijanie preparatów na terytorium
Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto z chwilą
zawarcia umowy na zakup radioznaczników, ulega rozwiązaniu umowa
licencji z IASON GmbH z dnia 1 czerwca 2010 roku.
Synektik – zakład produkcyjny

„Zakup czterech radiofarmeceutyków to kolejny – po niedawnym debiucie na rynku

regulowanym GPW – istotny kamień milowy w życiu Synektik SA. Dzięki umowie z IASON GmbH dysponujemy
własnymi radioznacznikami. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która z sukcesem podjęła takie działania.
Pozyskanie tych preparatów na wyłączność to nie tylko realizacja celów emisyjnych i składanych dotychczas obietnic,
ale także ogromny motor napędowy do dalszego rozwoju Synektik SA w Polsce i na rynku europejskim. Staliśmy się
posiadaczami własnego know-how i tym samym możemy rozwijać te produkty w naszym Centrum BadawczoRozwojowym, produkować we własnych zakładach oraz udzielać sublicencji na ich wytwarzanie. Jest to niezwykle
istotne, ponieważ nie tylko obniża koszty własne prowadzonej działalności, a tym samym zwiększa rentowność
spółki, ale również umożliwia ekspansję na wschód Europy, gdzie są ogromne potrzeby w zakresie rozwoju
diagnostyki obrazowej. Jesteśmy przekonani, że taka – konsekwentnie realizowana – ścieżka rozwoju nie tylko
pozytywnie wpłynie na budowanie wartości dla naszych akcjonariuszy, ale przede wszystkim umożliwi reagowanie na
Strona 1 z 3
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Magdalena Karpienko
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697-477

potrzeby wciąż rozwijającego się i bardzo perspektywicznego rynku diagnostyki obrazowej” – mówi Cezary Kozanecki,
prezes zarządu Synektik SA.
W ramach zawartej Umowy Spółka nabyła:
 wszelkie prawa własności do Produktów


wszelkie prawa intelektualne, przemysłowe i technologiczne (tzw. know-how), w tym prawa do produkcji,
wytwarzania i sprzedaży Produktów



wszelkie istniejące zezwolenia/pozwolenia dotyczące Produktów w zakresie ich dopuszczenie do obrotu
farmaceutycznego



wszelką dokumentację medyczną, farmaceutyczną oraz rejestracyjną (tzw. dossier Produktów)



prawo do udzielania licencji na Produkty



wyłączne prawa do rynków, w tym obecnych kontrahentów Sprzedającego

W dniu 14 października akcje Synektik SA zadebiutowały na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Do obrotu
dopuszczonych zostało 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji
spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 22,40 zł i wzrósł o 1,8% w stosunku do ostatniego zamknięcia na
rynku NewConnect. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW był Trigon DM. Spółka nie prowadziła oferty
publicznej – Synektik SA dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu
2013 roku. Po zakończeniu inwestycji w zakład produkcyjny spółka dysponuje jeszcze środkami wartości około
kilkunastu mln zł, które zostaną przeznaczone na zwiększenie szeroko rozumianego portfolio radioznaczników.
Dodatkowo spółka – również w październiku 2014 roku – rozszerzyła umowę z Jagiellońskim Centrum innowacji Sp.
z o.o. w Krakowie dotyczącą dostawy aparatu rezonansu magnetycznego AVANTO FIT o dostawę tomografu
komputerowego SOMATOF Flash. Łączna kwota umowy opiewa na 14,4 mln zł.
Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i
IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej (w oparciu o umowę licencyjną z austriackim
IASON GmbH). Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie.
Jednocześnie Synektik prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w
medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w
Warszawie. Kluczowe prace CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii, jak również
optymalizacji technologii wytwarzania produktów.
W listopadzie 2013 roku Synektik zawarł z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. umowę licencji na
tworzenie, używanie, rozwijanie i produkcję radiofarmaceutyków będących innowacyjnymi znacznikami do
wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. Na podstawie
Strona 2 z 3
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Magdalena Karpienko
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697-477

udzielonej licencji Synektik może wytwarzać wspomniane produkty i wprowadzać je do obrotu. Udzielona przez spółkę
Hadasit licencja jest licencją wyłączną, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.
Grupa Synektik narastająco w 2013 roku osiągnęła przychody w wysokości 77,38 mln zł, a zysk netto wyniósł 7,68
mln. zł. Zysk operacyjny w analizowanym okresie osiągnął 10,35 mln zł. W 2013 roku struktura przychodów spółki
kształtowała się następująco: z tytułu dostawy sprzętu i rozwiązań IT niemal 69%, z tytułu produkcji radiofarmaceutyków
ponad 23,5% i z tytułu usług serwisowych niemal 7,5%. W strukturze przychodów zauważalny jest wzrost udziału
produkcji radiofarmeceutyków z 0,38% w 2011 roku do 23,5% w roku 2014.

Informacje o firmie Synektik:
Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i
medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznej oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a
także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również
pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET).
Spółka posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w
Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum BadawczoRozwojowym, które pracuje nad radioznacznikami onkologicznymi i kardiologicznymi.
Firma powstała w 2001 roku. W sierpniu 2011 roku akcje Synektik SA debiutowały na rynku NewConnect, gdzie była notowana w
indeksie NC Lead oraz NC Life Science (spółek prowadzących działalność naukową z zakresu medycyny i biotechnologii). W
październiku 2014 roku Synektik SA przeniósł notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie.
Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę Gazele Biznesu 2011 oraz
znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą: Diamenty Forbesa 2012. W 2013 roku Synektik został doceniony przez Gazetę Giełdy
Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” firma Synektik - jako producent innowacyjnych farmaceutyków - została
spółką roku 2013 z rynku NewConnect.
www.synektik.pl
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