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Treść raportu:
Zarząd spółki Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z
zapytaniami akcjonariuszy dotyczącymi procesu sprzedaży Technologii CSS oraz w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 22/2021 dotyczącego realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS,
Emitent przekazuje poniżej informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszom na podstawie art.
428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
Spółka informuje, że pozostaje w toku działań zmierzających do pozyskania podmiotów
zainteresowanych potencjalną transakcją nabycia od Emitenta Technologii CSS. Spółka prowadzi także
rozmowy z inwestorami zainteresowanymi współfinansowaniem i dalszym rozwojem i komercjalizacją
portfolio produktów z Grupy Emitenta.
Działania Zarządu skupione są na komercjalizacji posiadanych w portfolio urządzeń. Biorąc powyższe
pod uwagę, przyjęte przez Zarząd priorytety, a także stan gotowości poszczególnych urządzeń, tempo
postępu prowadzonych rozmów w warunkach ograniczeń związanych z epidemią Covid oraz obecne
możliwości finansowe spółki, Zarząd zdecydował, w celu optymalizacji kosztów, o wstrzymaniu
aktywności zespołu badawczo-rozwojowego spółki zależnej Biovo Technologies Ltd. [Biovo] do czasu
zakończenia prowadzonych rozmów z inwestorami i partnerami branżowymi. Emitent przewiduje przy
tym otwarcie nowego biura Biovo, w nowej lokalizacji wkrótce po zakończeniu prowadzonych
aktualnie rozmów z potencjalnymi inwestorami i partnerami branżowymi.
Dodatkowo Emitent przypomina, że Technologia CSS oraz technologie Oral Care i Cuff Pressure
Regulator [CPR] dla których prace B+R zostały zakończone oraz technologia LMA [Laryngeal Mask
Airway], która jest na etapie finalnego prototypu [przy czym prace nad tym produktem zostały czasowo
wstrzymane zgodnie m.in. z informacjami przekazanymi w ostatnim raporcie okresowym Emitenta],
znajdują się aktualnie w portfolio Emitenta i powyższe działania techniczne związane z optymalizacją
kosztów Biovo nie mają wpływu na podejmowane przez Emitenta działania dążące do pozyskania
finansowania dla dalszego rozwoju Spółki i komercjalizacji portfolio produktów z Grupy Emitenta.

