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Treść 

Raportu 

W nawiązaniu do raportu ESPI 22/2022 z dnia 7 września 2022 r., Zarząd Spółki Genomtec S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 r. zawarł 
umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku (Doradca, Clairfield), której 
przedmiotem jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży 
licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią 
technologii.  
 
Clairfield będzie odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców i 
partnerów. Działania te będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych materiałów oraz 
nawiązywanie kontaktów m.in. z globalnymi firmami z sektora wyrobów medycznych do 
diagnostyki in-vitro. Ponadto Clairfield będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due 
diligence, kształtowaniu strategii negocjacyjnej i koordynowaniu procesu finalnych rozmów 
związanych z potencjalna transakcją.  
 
Usługi Clairfield świadczone będą na zasadzie wyłączności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji 
usług obejmuje cześć zmienną tzw. succes fee, uzależnione od rezultatu, tj. wartości 
przeprowadzonej transakcji oraz część stałą, rozłożoną na miesięczne płatności. Warunki 
umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.   
 
Clairfield Partners LLC jest częścią Clairfield International SA – międzynarodowej firmy 
świadczącej usługi doradztwa korporacyjnego, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla 
międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych. Clairfield posiada duże 
doświadczenie m.in. w przeprowadzaniu fuzji i przejęć w obszarze technologii medycznych i 
biotechnologii, w tym również w sektorze diagnostyki genetycznej.  
 
O kolejnych istotnych etapach procesu przeglądu opcji strategicznych Emitent będzie 
informował w ramach raportów bieżących. 
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Concluding an agreement with a transaction advisor   

 

With reference to ESPI Report 22/2022 of 7 September 2022, the Executive Board of Genomtec S.A. („Company”, 

„Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that on 30 November 2022, Company signed an agreement with 

Clairfield Partners LLC, headquartered in New York (the "Advisor", Clairfield), to provide advisory services in connection 

with the planned partnership, license, and / or sale of part or all of its intellectual property and related technology. 

 

Clairfield will be responsible for identifying and selecting potential buyers and partners. These activities will include, 

preparing the necessary materials and establishing contacts i.a. with global in-vitro diagnostic medical devices  

companies. In addition, Clairfield will support the Company in organizing the due diligence process, shaping the 

negotiation strategy, and coordinating the process of final discussions related to the transaction.  

 

Clairfield's services will be provided on an exclusive basis. Remuneration for the services includes a variable part, the so-

called success fee, which depends on the result, i.e., the value of the potential transaction, and a fixed part, spread over 

several monthly payments. The terms of the agreement do not differ from those commonly used in these types of 

contracts.   

 

Clairfield Partners LLC is part of Clairfield International SA - an international company providing corporate finance 

services, mainly in the field of mergers and acquisitions, to multinational corporations and financial investors. Clairfield 

has extensive experience in mergers and acquisitions in the areas of medical technology, biotechnology and molecular 

diagnostics.  

 

The Issuer will report on the next significant stages of the strategic options review process in current reports. 


