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Treść 

Raportu 

Zarząd Spółki Genomtec S.A.  z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w 
dniu dzisiejszym tj. 3 listopada 2021 r. mając na uwadze perspektywiczny rozwój otoczenia 
rynkowego, w którym działa Emitent tj. branży szybkiej diagnostyki POCT oraz założone cele 
strategii rozwoju Spółki, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym Spółki podjął decyzje o 
rozpoczęciu przez Emitenta analizy możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji 
platformy Genomtec® ID.  

 
Analiza będzie obejmowała wybór rozwiązań wspierających rozwój strategiczny firmy, przede 
wszystkim w zakresie wyznaczenia optymalnego czasu wejścia na rynek z rozwiązaniem 
Genomtec® ID w tym jego przyspieszenia w stosunku do aktualnie komunikowanego planu. W 
ramach analizy pod uwagę zostaną wzięte różne scenariusze przyśpieszające rozwój Spółki w 
tym m.in. ewentualne możliwe wykorzystanie przepisów umożliwiających szybszą certyfikację 
urządzenia a co za tym idzie szybsze osiąganie przychodów z jego sprzedaży. Jednym z 
analizowanych wariantów będzie optymalne rozpoczęcie sprzedaży Genomtec® ID przez 
Spółkę z wykorzystaniem partnerów handlowych i wybór odpowiedniego momentu na 
komercjalizację poprzez licencjonowanie lub sprzedaż technologii. Wspomniane działania mają 
na celu przyśpieszenie wzrostu skali działania Spółki, wykorzystanie uwarunkowań rynkowych 
i prawnych i know-how Spółki. 

 
O kolejnych istotnych etapach procesu Emitent będzie informował w ramach raportów 
bieżących. 
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Planned acceleration of the Genomtec ID platform commercialization process 

 
 

The Management Board of Genomtec S.A. („Company”, „Issuer”) hereby informs that today, i.e. on 3 

November 2021, considering the prospective development of a targeted market where the Issuer operates, 

i.e. the diagnostic segment of rapid POC testing, reflected into Company's strategic developmental goals and 

publicly announced via Company's Information Documents, the Issuer has commenced an analysis on 

feasibility of accelerated commercialization of the Genomtec® ID platform. 

 

The analysis will include a selection of optimal solutions supporting the strategic Company’s development, 

primarily, determining the prime time for market entry of the Genomtec® ID platform, inclusively of its 

acceleration with respect to the currently announced plan. As part of the analysis, various scenarios fast-

tracking Company’s development will be deliberated, including possible use of existing regulations enabling 

faster device certification and, consequently, faster market authorization generating sales’ revenue. One of 

the analyzed variables will include commercial sale activities for Genomtec® ID to be conducted by the 

Company, leveraging for this purpose trading partners and determination of an appropriate time for 

technology out-licensing or sale its acquisition. The activities are aimed at improving Company’s operational 

scale-up, utilizing of market and legal conditions and the Company's know-how. 

 

The Issuer will inform about any future important stages of the process in current reports. 
 


