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Genomtec składa prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego  

 

Wrocław, Polska – 29 października 2021 r. - Genomtec S.A. [GPW:GMT], notowana na NewConnect 

spółka z branży technologii medycznych, pracująca nad przełomowym systemem do diagnostyki 

POCT, Genomtec ID, złożyła dzisiaj do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, sporządzony 

w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji spółki na rynek główny Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Główną motywacją Spółki do przeniesienia notowań jest zwiększenie 

rozpoznawalności Spółki i uzyskanie dostępu do większego grona długoterminowych inwestorów, 

włączając w to inwestorów zagranicznych. 

- Przeniesienie notowań akcji na rynek główny będzie kolejnym krokiem w realizacji naszej 

długoterminowej strategii. Spółka systematycznie się rozwija, nasz kluczowy produkt, Genomtec®ID 

jest w końcowej fazie rozwoju, więc uznaliśmy, że to odpowiedni moment na zmianę parkietu notowań. 

Wierzymy, że Genomtec jest wartościową spółką, a przeniesienie akcji zwiększy naszą rozpoznawalność 

nie tylko wśród największych inwestorów instytucjonalnych w Polsce, ale otworzy nam także drzwi na 

inwestorów zagranicznych. Zależy nam na zbudowaniu stabilnego akcjonariatu, bo projekty w branży 

MedTech są długofalowe, a stabilność ułatwi nam pracę nad komercjalizacją nowych rozwiązań dla 

pacjentów i systemu opieki zdrowotnej – komentuje Miron Tokarski, prezes zarządu i współzałożyciel 

Genomtec. 

Flagowe rozwiązanie Spółki Genomtec®ID czyli mobilna platforma do diagnostyki genetycznej - 

wchodzi w ostatnią fazę rozwoju. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, Genomtec®ID wejdzie 

w fazę badań porównawczych i oceny klinicznej swoich urządzeń na przełomie roku.   

Następne istotne wydarzenie korporacyjne Spółki będzie miało miejsce 8 listopada 2021, gdy Spółka 

opublikuje i przedstawi  wyniki za 3 kwartał 2021 r.  Podczas konferencji online, Spółka omówi dalsze 

kroki w procesie przeniesienia na rynek główny GPW jak również haromonogram komercjalizacji 

Genomtec®ID. 

Kolejne ważne wydarzenie korporacyjne Spółki będzie miało miejsce 8 listopada 2021 roku, kiedy to 

Spółka opublikuje i poda wyniki za III kwartał 2021 roku.  Podczas konferencji online, Spółka omówi 

kolejne kroki w procesie przeniesienia na rynek główny GPW, a także harmonogram komercjalizacji 

Genomtec®ID. 

Zaproszenie na ww. wydarzenie wyślemy w następnym tygodniu. 
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O firmie Genomtec: 
Genomtec to innowacyjna firma z branży technologii medycznej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej 

platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej m.in. szeregu chorób zakaźnych, w tym szybkich testów 

diagnostycznych mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-

2.  

Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyki genetycznej Genomtec ID. Analizator jest unikalnym w skali 

światowej rozwiązaniem w tego typu urządzeniach. Pozwoli on na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej 

poza środowiskiem laboratoryjnym i to bez konieczności zaangażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. 

System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT®. 

Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie tj. nawet w 15 min, 

przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej, jakość testów laboratoryjnych PCR. 

Proces rozwoju oraz produkcji przebiega w ścisłej współpracy z międzynarodowymi firmami typu CMO (ang. Contract 

Manufacturing Organization). Zgodnie z założeniami Zarządu Genomtec, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi 

w pierwszym półroczu 2022 r. 

Produkcja testów laboratoryjnych Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® w technologii RT-LAMP odbywa się w Polsce. Testy 

są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej (CE-IVD). Genomtec rozpoczął również rejestrację produktów w innych 

jurysdykcjach regulacyjnych poza Europą. 

Spółka Genomtec została założona w 2016 r. Siedziba Firmy Genomtec SA znajduje się we Wrocławiu. 

Więcej informacji: genomtec.com 
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