Wyniki i plany na 2019

1

Misja i Wizja
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MISJA

WARTOŚCI

OAT jest firmą biotechnologiczną, której celem
jest opracowanie i rozwój nowych leków
drobno-cząsteczkowych do zastosowania w
terapii chorób o największej potrzebie klinicznej

WIZJA

Uczciwość
Odpowiedzialność
Kreatywność

Szacunek
Pasja

OAT jako wiodąca firma biotechnologiczna w
Polsce ze stabilnym wzrostem napędzanym
innowacyjnymi badaniami, rozwojem nowych
leków i sukcesami komercyjnymi
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Rozwój nowych leków vs. rola OAT
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POSZCZEGÓLNE ETAPY W PROCESIE ODKRYWANIA NOWEGO LEKU
Cel
Projektowanie
terapeutyczny
związków

Ośrodki naukowe

Badania
biologiczne

Rozwój
przedkliniczny

Rozwój
kliniczny

Lek na
rynku

OncoArendi Therapeutics
Globalne firmy farmaceutyczne
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Choroba

OAT na początku 2019
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Infrastruktura

> 1000m2
>50

Laboratoria w Warszawie
i w Łodzi
Własność Intelektualna (IP)
Zgłoszeń patentowych

8

Przyznanych patentów
(USA, UE, Azja)

5

W fazie PCT

4

Rundy inwestycyjne

13

Granty i dotacje

19/04/18
~230mln zł

IPO na GPW
Łączne pozyskane środki

B+R

3

Obszary badawcze

7

Programów
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Finansowanie

Osiągnięcia i nagrody
2018

58 mln
w kategorii najlepsza firma B+R

2019

Nagroda za zajęcie 2 miejsca
w rankingu Pulsu Biznesu i
portalu Bankier.pl w kat.
innowacyjność produktów
i usług
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2016
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Filary budowania wartości

•

Doświadczeni założyciele i
grupa menadżerska

•

Atrakcyjne miejsce pracy dla
utalentowanych naukowców

•

Szerokie kompetencje,
obejmujące chemię
medyczną, biologię oraz
badania przedkliniczne

Programy B+R
•

•

•

Programy badawcze „first-inclass” oraz „best-in-class”
na najwyższym, światowym
poziomie
Światowy lider w obszarze badań
nad chitynazami w obszarze drug
discovery
Szerokie portfolio patentów
chroniących własność
intelektualną

Finansowanie
•

Pozyskiwanie kapitału
prywatnego i licznych grantów

•

Efektywne zarządzanie
płynnością finansową poprzez
dywersyfikację źródeł kapitału

•

Przewaga kosztowa względem
konkurencji z USA i Europy
Zachodniej
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Zespół
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Zarząd i Business Development
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Marcin Szumowski, MBA
Prezes Zarządu

Ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu w branży
Life Science z udaną historią 2 IPO. Zarządzał ponad 50
projektami inwestycyjnymi i B+R o wartości > 0,5 mld USD

Sławomir Broniarek

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Nicolas Beuzen

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Ponad 15-letnie doświadczenie w pracy dla firm
biofarmaceutycznych we Francji, Indiach i Polsce,
od dużych i średnich firm farmaceutycznych po start-upy
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20 lat doświadczenia na rynkach inwestycyjnych,
finansowych i kapitałowych

Zespół R&D
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Adam Gołębiowski, PhD
Dyrektor Chemii


Nadzór nad odkrywaniem i rozwojem nowych leków w chemii medycznej i identyfikację nowych programów.



Blisko 30 letnie doświadczenie w B+R



Autor 70 recenzowanych publikacji (ok. 2000 cytowań) i współautor ponad 20 patentów

Paweł Dobrzański, PhD

Dyrektor Biologii


Nadzór nad odkrywaniem i rozwojem nowych leków w biologii oraz planowanie strategii ich rozwoju klinicznego



30 letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju przedklinicznym leków



Autor ponad 30 recenzowanych publikacji i 4 patentów, wprowadził szereg cząsteczek do badań klinicznych

Dyrektor ds. Rozwoju Leków
 Prowadzenie działu Development (rozwój przedkliniczny), CMC, formulację i bezpieczeństwo przedkliniczne leków


> 15 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej



Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu w Rennes (MBA) i U. Medycznego w Poznaniu (PhD)

Robert Dyjas, MD, PhD
Dyrektor Medyczny


Planowanie i nadzór merytoryczny nad klinicznym rozwojem związków OncoArendi



> 20 letnie doświadczenie w Belgii i Niemczech
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Anna Krause, PhD, MBA

Nowatorskie Programy Badawcze

•

•

Badania dotyczące chitynaz
oraz białek chitynazopodobnych (ang. CLPs) jako
potencjalnych nowych celów
terapeutycznych
Celem jest opracowanie i
zastosowanie
drobnocząsteczkowych
inhibitorów chitynaz w
leczeniu chorób stanowiących
niezaspokojone potrzeby
medyczne

Platforma arginazowa
•

Badania nad podawanymi drogą
doustną drobnocząsteczkowymi
inhibitorami białka zwanego
arginazą

•

Arginaza jest jednym z
kluczowych enzymów związanych
z metabolizmem aminokwasów,
który blokuje odpowiedź
przeciwnowotworową organizmu
przez komórki układu
odpornościowego

Platforma deubikwitynazowa
•

Badania nad podawanymi
drogą doustną
drobnocząsteczkowymi
inhibitorami rodziny białek
zwanych deubikwitynazami

•

Deubikwitynazy są
modulatorami poziomu białek
kluczowych dla odpowiedzi
immunologicznej w chorobach
nowotworowych
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Platforma chitynazowa
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Rozwój projektów (R&D Pipeline)
Obszar terapeutyczny

AMCase/
CHIT1

Sarkoidoza, IPF, astma

CHIT1

Choroby włóknieniowe

YKL-40

Onkologia

ARG1 &
ARG2

Immunoonkologia

Nowe
Programy

Optymalizacja
cząsteczki

Modele
zwierzęce

Rozwój
Zgoda
przedkliniczny regulatora

Nowe cele – metabolizm
nowotworów

Faza IIa

OATD-01
OATD-03
OATD-04

OATD-02

Inne wskazania
Immunoonkologia,
immunologia

Faza I

Platforma DUBs
Nowy program
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Cel
molekularny

10

OATD-01
Inhibitor chitynaz w chorobach zapalnych i
włóknieniowych
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OATD-01 – skuteczna terapia w wielu schorzeniach

12

OATD-01 vs Pirfenidone

OATD-01 vs Nintedanib

OATD-01 w IPF i NASH

OATD-01 w astmie

Wpływ OATD-01 na zapalenie
Asthma

OATD-01

Wpływ OATD-01 na przebudowę tkanki

OATD-01
wykazał silny,
zależny od
dawki spadek
NAFLD
i znaczącą
poprawę
w histologii
wątroby
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Control

Uzasadnienie zastosowania OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą oraz ocena skuteczności OATD-01
w nowo opracowanym mysim modelu sarkoidozy
Ekspresja CHIT1 jako biomarker progresji choroby

Organized granulomatous structures

Sarkoidoza

8

6

4

2

OATD-01 hamuje rozwój zorganizowanych
struktur ziarniakowych we wczesnej fazie ich
tworzenia i obniża poziom markerów choroby
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Skuteczność OATD-01 w modelu Granulomatous Inflammation
indukowanego przez nano-rurki węglowe u myszy (MWCNT)

****

10

Granulomatous inflammation
(Ave counts/3lobes/3section)

Zdrowe płuco
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OATD-01: potencjalne zastosowania w leczeniu chorób
Ekspresja CHIT1
w chorobie

Korelacja kliniczna

Rodzaj komórek
z nadekspresją CHIT1

Walidacja w modelach zw.





Pęcherzyk płucny mΦ



Sarkoidoza





Komórka nabłonkowa
oraz olbrzymia (mΦ)
Limfocyty T

Niealkoholowe zapalne
stłuszczenie wątroby





Komórka Kupffera (mΦ)

Stwardnienie zanikowe
boczne





Komórki mikrogleju (mΦ)

Choroba Crohna



Astma



Sklerodermia (twardzina)



Nefropatia cukrzycowa







makrofagi
(ziarniniaki)

w toku

Pęcherzyk płucny mΦ



makrofagi
(ziarniniaki)



w toku
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Samoistne zwłóknienie
płuc
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Rozwój kliniczny preparatu OATD-01
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• Zakończone badanie Fazy Ia - pojedyncze podanie 25-600 mg, 48
zdrowym ochotnikom
Preparat był dobrze tolerowany (w najwyższych dawkach - 400 i 600 mg
- u trzech ochotników w zapisie EKG zaobserwowano ryzyko proarytmiczne - uwidocznione wydłużeniem odstępu QT)
• Realizowane badanie Faza Ib - wielokrotne podanie przez 10 dni u 36
o Pierwsze podanie: 20 lutego 2019 r.

o Pierwsza kohorta zakończyła dawkowanie bez zdarzeń
niepożądanych związanych z OATD-01
o Planowane zakończenie – sierpień 2019 r.

• Działanie przeciwzapalne i przeciw-włóknieniowe wykazane w modelach
chorób: astma, IPF, sarkoidoza, NASH

Pierwsze w Polsce!
 pozytywne ukończenie
badania klinicznego
fazy Ia dla nowego leku
 otrzymanie statusu leku
sierocego nadane przez
FDA dla OATD-01 w
leczeniu IPF
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zdrowych ochotników preparatu OATD-01 w dawkach 25, 50 i 100 mg/dzień

OATD-02
Inhibitor arginazy w immunoonkologii
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Mechanizm działania arginazy w chorobach nowotworowych
L-arginine

Arginaza (ARG) została potwierdzona jako atrakcyjny cel
w immunoonkologii

Komórki
nowotworowe

MDSC

•

•

Odpowiednie poziomy argininy w środowisku
pozakomórkowym są kluczowe dla proliferacji
i funkcjonalnej aktywności komórek T.
Poziom arginazy jest silnie podwyższony, zaś poziom
argininy jest obniżony w osoczu i guzach
u większości pacjentów onkologicznych

Arginase

Arginase

Spadek
L-arginine

Nawet umiarkowany spadek argininy wywołuje
efekt immunosupresyjny

OAT rozwija nowy, doustny, bardzo skuteczny
i selektywny inhibitor arginazy

Zredukowana
aktywność
T cells

Tcell

Zmniejszona
ekspresja TCR
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•
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OATD-02 w terapiach kombinowanych
Tumor Volume (CT26 model)
(day 24)

750

500

1500

Tumor volume (mm3)

OATD-02 + EPA + aPD-L1

1000

250

*

1000

*
*

**

0
5

10

500

Re-challenge Tumor Volume

****

(day 19)

250

+

veh.
veh.

PD-L1 mAbs

•
•

+
+

+
+

+
+

+

+

+

Efektywność zademonstrowana zarówno w monoterapii, jak i kombinacji
z innymi lekami w kilku modelach raka
Terapia indukuje pamięć immunologiczną

Tumor volume (mm3)

500

0

EPA

25

Time after inoculation (days)

***

OATD-02

20

15

400
300

6/6

200
100
0

2/6

Re-challenge

Naive animals
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OATD-02 kandydat
kliniczny zidentyfikowany
w czerwcu 2017 z
obiecującym profilem
farmakokinetycznym
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Nowa platforma
Deubikwitynazy (DUBsy) w leczeniu nowotworów
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Uruchomienie nowej platformy inhibitorów deubikwitynaz (DUBs)
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INHIBITORY USP7 MOGĄ ZDJĄĆ
ZASŁONĘ IMMUNOLOGICZNĄ Z
NOWOTWORÓW

Komercjalizacja
B+R

GPW Innovation Day / 2 kwietnia 2019

•

Konferencje naukowe (ASCO, AACR, ATS, ERS, itp.) – prezentacje i postery +
spotkania

•

Konferencje branżowe (BIO Convention, BioEurope, JP Morgan Healthcare
Investment Conference, itp.) - prezentacje + ok. 30 spotkań bilateralnych
(one-on-one partnering)

•

Follow-up – telekonferencje naukowe (ok. 1/10 spotkań)

•

CDA (podpisanie umowy o poufności) i udostępnienie materiałów poufnych (ok.
1/30 spotkań)

•

Pełen proces due diligence (elektroniczny data room) – kilka miesięcy (ok. 1/100
spotkań)

•

Negocjacje – 30-50% procesów due diligence

•

Term sheet
•

Deal (podpisanie umowy)

23
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Proces business development

Komercjalizacja projektów B+R
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•

Partnership (collaboration, co-development) – umowa partneringowa (umowa o współpracy), która
pozwala na wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i ponoszenie kosztów w odpowiednim
podziale pomiędzy partnerami. Korzyści ekonomiczne z wyników współpracy partnerzy zamierzają
uzyskiwać wspólnie (niekoniecznie w proporcji);

•

Option / collaboration deal – uzyskanie wyłączności na sprzedaż na zakup praw (najczęściej w formie
licencji) w zamian za opłatę z góry - premię opcyjną. Może uwzględniać współpracę w okresie trwania
opcji, którą zwykle finansuje w pełni partner (licencjobiorca);

•

Out-licensing – przekazanie partnerowi majątkowych własności intelektualnej do cząsteczki i programu
(programów) w celu dalszego jej rozwoju, produkcji i sprzedaży, najczęściej na podstawie licencji
wyłącznej (nie)ograniczonej terytorialnie, na jedno lub więcej wskazań. Może dodatkowo uwzględniać
objęcie części akcji (equity investment) w formie przejęcia istniejących akcji lub nowo wyemitowanych
akcji;

•

M&A lub acquisition - sprzedaż firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poprzez odkup
większości lub wszystkich akcji.
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Formy komercjalizacji:

Rozkład płatności w przypadku transakcji out-licensing
Upfront (płatność początkowa) - 18% ujawnione
Milestones (płatności za osiąganie kamieni milowych) - 15% ujawnione
Total deal value (wartość całkowita transakcji) - 34% ujawnione
Royalties (procent od sprzedaży) rzadko ujawniane
(zwykle od kilku do kilkunastu % wartości sprzedaży)
Wysokość royalties wg
fazy rozwoju i terapii

Upfront - 7% udział

Średnia
wartość
w wartości
dealu
upfront payment 7 %
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•
•
•
•
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Duża liczba transakcji na
wczesnym etapie rozwoju
leku, co jest pozytywne, bo
otwiera możliwości
komercjalizacji na bardzo
wczesnym etapie. Niestety
na tym etapie jest najmniej
ujawnionych „deal values”
co sugeruje niskie wartości
lub ich brak (wył.
współpraca).

27
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Biopharma dealmaking in 2018 by Nature

Biopharma dealmaking in 2018 by Nature
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Rosnące wartości
transakcji w rozwoju
przedklinicznym i
klinicznym - w tym
miejscu są już
OATD-01 i OATD-02

Prace rozwojowe
Ujęcie finansowe
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Niezakończone prace rozwojowe 2018
 Wydatki B+R do końca 2018 roku
 Dotacje otrzymane w 2018 roku
 Wkład własny OAT

74 mln zł
44 mln zł
30 mln zł

Wydatki B+R 2018

30

Komunikat KNF z 5 marca – prace
rozwojowe dopiero po uzyskaniu
zgody urzędu regulacyjnego dla
branży farmaceutycznej i leków
biopodobnych.

w mln zł

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

platforma chitynazowa
(OATD-01)

platforma arginazowa
(OATD-02)
Dotacja

razem

Wkład własny

*Należności od NCBiR z tytułu wniosków o płatność w lutym 2019 roku spłynęły na kwotę 1,9 mln zł

Spółka kapitalizuje wydatki B+R w
pozycji Niezakończone Prace
Rozwojowe (30 mln zł):
• Inny produkt
• Inny model biznesowy,
• Statystyki komercjalizacji: 60%
transakcji już w fazie
przedklinicznej
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30,0

Cash flow a wydatki B+R 2019-2021

31

 Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku 51,8 mln zł
 Bezpieczna pozycja gotówkowa pozwalająca pokryć plany wydatkowe B+R do roku 2021

Platforma Arginazowa
60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

2018 YTD

2019

2020

Dotacja

2021

2018 YTD

Wkład Własny
Lata

2019
Dotacja

2019

2020

2021

razem

Wydatki B+R, w tym

46

51

40

138

Dotacje

32

32

23

87

Wkład własny

14

20

17

51

2020
Wkład Własny

2021
GPW Innovation Day / 2 kwietnia 2019

60

w mln zł

w mln zł

Platforma chitynazowa

Plany i kamienie
milowe w 2019 r.
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Kamienie Milowe OATD-01 na rok 2019
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 Wyniki bezpieczeństwa w badaniu MAD związku OATD-01 Fazy Ib – wstępne
wyniki są spodziewane w III kw., raport końcowy przełom 2019/2020;
 Uzyskanie wyników 17-tygodniowego badania toksykologicznego dla OATD-01
– spodziewane w III kw.;
 Uzyskanie wyników badania toksykologii rozwojowej i reprodukcyjnej (DART)
dla OATD-01 – spodziewane w IV kw.;

 Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie badania
klinicznego fazy IIa związku OATD-01 na pacjentach z sarkoidozą – przełom
I kw./II kw. 2020 poprzedzone badaniem fazy 1c – 1-miesięcznym.
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 Uzyskanie statusu wskazań sierocych dla związku OATD-01 w leczeniu sarkoidozy
i idiopatycznego włóknienia płuc III-IV kw.;

Pozostałe Kamienie Milowe 2019

34

 Uzyskanie wyników badania toksykologicznego – spodziewane w III kw.;
 Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie badania
klinicznego fazy I - spodziewane III-IV kw.;
 Wyłonienie kandydata klinicznego OATD-03 w programie selektywnych
inhibitorów chitotriozydazy 1 (CHIT1) – II/III kw. 2019;

OATD-02

OATD-03

 Uruchomienie programu badawczego w terapii przeciwnowotworowej w
oparciu o nowe cele terapeutyczne z rodziny deubikwitynaz – wniosek
grantowy IV.2019.
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 Potwierdzenie działania związków wiodących blokujących białko YKL-40
w zwierzęcych modelach nowotworów (in vivo PoC) – IV kw. 2019;

Podsumowanie

35

DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY W OPARCIU O:
• Rozszerzenie portfela projektów B+R (pipeline) w obszarze platform badawczych:
- chitynazowej – choroby o podłożu zapalnym prowadzące do zmian i włóknienia tkanek
- arginazowej – immunoterapie przeciwnowotworowe + nowe wskazania (IPF, sickle cell dis. ?)
- deubikwitynazowej – immunoonkologia, immunologia, choroby układu nerwowego(?)
• Umocnienie pozycji światowego lidera w B+R w obszarze chitynaz

• Wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek we
współpracy z większym partnerem biofarmaceutycznym
• Stabilny wzrost i tworzenie wartości dla inwestorów,
właścicieli, zespołu i pacjentów
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• Sprzedaż licencji globalnym firmom farmaceutycznym (OATD-01, kilka wskazań)

Dziękujemy
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Istotne zastrzeżenia
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Niniejsza prezentacja została sporządzona przez Zarząd spółki OncoArendi Therapeutics S.A. („Spółka”) jako informacja poufna jedynie do wyłącznego użytku odbiorcy i wyłącznie dla celów dyskusji. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy dokument jest przedstawiany Państwu wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowany, powielany, ponownie wykorzystany lub rozpowszechniany (w całości lub w części) prasie lub jakiejkolwiek osobie w dowolnym czasie. Uczestnicząc w spotkaniu, podczas którego niniejsza
prezentacja jest przedstawiana lub zapoznając się z treścią slajdów, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie ograniczeń zawartych w niniejszej prezentacji. Niezastosowanie się do ograniczeń określonych w niniejszej prezentacji może stanowić naruszenie właściwych przepisów o papierach
wartościowych.
Niniejsza prezentacja nie stanowi, w całości ani w części, ani nie powinna być interpretowana jako oferta sprzedaży, zachęta lub zaproszenie ofertowe kupna lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji lub zachęta do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej. Żadna
część niniejszej prezentacji ani fakt jej rozpowszechniania nie może stanowić podstawy lub być powoływana jako podstawa w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.
Dane rynkowe oraz pewne dane ekonomiczne lub sektorowe oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji Spółki w sektorze zostały oszacowane i uzyskane na podstawie założeń, które Spółka uznaje za zasadne oraz jej badań własnych, sondaży lub badań
przeprowadzonych przez osoby trzecie lub pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, sektora lub publikacji ogólnych.
Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zostały niezależnie zweryfikowane. Żadne zapewnienia ani gwarancje, sformułowane w sposób wyraźny lub dorozumiany nie zostały złożone ani nie należy polegać na nich w zakresie rzetelności, dokładności, kompletności i poprawności informacji lub
opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Niniejsza prezentacja nie może zastępować niezależnego osądu. Ani Spółka ani żaden z podmiotów z nią stowarzyszonych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego tytułu) za jakiekolwiek straty
wynikające z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałe w związku z prezentacją.
Akcje Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act of 1933) z 1933 roku, z późn. zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i w związku z tym nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach
Zjednoczonych. Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji i powiązanych z nią informacji może zostać ograniczone przez prawo w niektórych krajach, a osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny zapoznać się z
takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.
Niniejsza prezentacja oraz informacje w niej zawarte są poufne i nie mogą być dystrybuowane, publikowane ani powielane (w całości ani części) poprzez jakiekolwiek środki przekazu ani w jakiejkolwiek formie, ani ujawniane bądź udostępniane przez uczestników prezentacji, ani jakiekolwiek inne
osoby. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki.
Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie zawierają słowa takie jak: „przewiduje”, „wierzy”, „zamierza”, „szacuje”, „oczekuje” oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie stwierdzenia poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych zawarte w niniejszej
prezentacji, w tym w szczególności stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów Zarządu dotyczących działalności Spółki w przyszłości stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i
Stwierdzenia dotyczące przyszłości formułowane są w oparciu o szereg założeń dotyczących aktualnej oraz przyszłej strategii Spółki, a także otoczenia, w którym Spółka będzie funkcjonowała w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały przygotowane zgodnie z założeniami aktualnymi na
dzień niniejszej prezentacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany w oczekiwaniach Spółki co do przyszłości lub w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach i innych okolicznościach, na których oparto stwierdzenia dotyczące przyszłości. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany oraz
zamiary Zarządu co do przyszłej działalności Spółki mogą znacząco różnić się od tych wskazanych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji. Ponadto, nawet w przypadku gdy w przyszłości sytuacja finansowa Spółki, jej strategia biznesowa, plany
oraz zamiary Zarządu co do przyszłej działalności Spółki będzie pokrywała się ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej prezentacji, osiągnięcie tych rezultatów nie może być traktowane jako wyznacznik dla rezultatów, które będą osiągane w kolejnych przyszłych okresach.
Spółka nie zobowiązuje się do weryfikowania ani potwierdzania bądź publikowania aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w przypadku jakichkolwiek zmian, które będą miały miejsce po dacie niniejszej prezentacji.
Informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji i mogą podlegać zmianom, o których Spółka nie będzie informowała.
Dystrybucja niniejszej prezentacji może być prawnie zabroniona w niektórych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w posiadaniu niniejszej prezentacji powinny zapoznać się ze wszelkimi właściwymi ograniczeniami prawnymi i przestrzegać tych ograniczeń. Niestosowanie się do wspomnianych
właściwych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa danej jurysdykcji.
Niniejsza prezentacja, jakakolwiek jej kopia ani informacje w niej zawarte, nie mogą być udostępniane ani przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii ani Japonii ani nie mogą być dystrybuowane bezpośrednio lub pośrednio do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii
i Japonii, ani do jakichkolwiek osób przebywających na terytorium tych krajów.
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nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych istotnych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele Spółki oraz jej spółek zależnych i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

