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EUROIMPLANT S.A. planuje przeprowadzkę na 

jesieni 

 

Jeszcze nieco ponad pół roku trwać będą prace związane z oddaniem do użytku nowego 

laboratorium Euroimplant S.A.. Notowana na parkiecie głównym GPW spółka 

biotechnologiczna rozpoczęła budowę nowej siedziby w Kajetanach p. Warszawą w kwietniu 

ubiegłego roku w ramach projektu „LABORATORIA EUROIMPLANT – WDROŻENIE 

INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW INŻYNIERII TKANKOWEJ”.  Przeprowadzka planowana jest 

na III kwartał br.. Produkcja na masową skalę uruchomiona zostanie w IV kwartale roku. 

 

Obecnie budynek jest w tzw. stanie surowym zamkniętym, posiada zamontowane drzwi zewnętrzne oraz 

okna. Położone zostały już wszystkie instalacje jak wodno-kanalizacyjna czy elektryczna. Laboratorium 

będzie mieć powierzchnię ok. 3800 m kw., która pomieściłaby do 20 kortów tenisowych. Blisko 500 m 

zajmą pomieszczenia Banku Tkanek, 1000 m pracownie laboratoryjne, a niewiele mniej bo 800 m 

produkcja. Pozostała powierzchnia przeznaczona będzie na biura (ok. 800 m) oraz na pokoje techniczne 

(ok. 700 m). 

 

- „Parter i piętro są już niemalże gotowe. W większości pomieszczeń biurowych jest już podłoga, trwa 

kładzenie glazury. Trwają także prace nad instalacjami przeznaczonym dla konkretnych urządzeń 

laboratoryjno-produkcyjnych. Sukcesywnie montowane są tzw. ścianki higieniczne, odpowiadające 

wybranym klasom czystości pomieszczeń. Postęp tych prac można śledzić na zdjęciach umieszczonych na 

naszej stronie internetowej. Planujemy zaprosić Inwestorów do zwiedzenia obiektu przy okazji najbliższego 

walnego zgromadzenia.” – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.   

 

Spółka planuje przeprowadzkę do nowej siedziby jesienią br. Tymczasem, pracę rozpoczęły pierwsze 

komisje, których zadaniem jest kwalifikowanie pomieszczeń. 

 

 - „Trudno powiedzieć, ile dokładnie potrwa procedura odbioru. Zakładamy, iż do końca września br. 

będziemy ten etap mieć za sobą. Dotychczas wszystko idzie zgodnie z harmonogramem prac. W 

najbliższych miesiącach będziemy realizować postępowanie konkursowe na dostarczenie specjalistycznego 

sprzętu.” – tłumaczy Andrzej Kisieliński. 
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NOWA EMISJA  

 

Na 12 marca 2012 roku  zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma zadecydować o 

ewentualnej emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Jako datę ustalenia prawa poboru 

zaproponowano 23 kwietnia 2012 roku.  

 

- „Zaproponowaliśmy dość bliski termin ustalenia prawa poboru ze względu na potrzebę szybkiego 

przeprowadzenia emisji akcji. Jest dla nas logiczne, że im szybciej zakończymy budowę, tym mniejsze 

koszty dodatkowe poniesiemy. Szybciej też będziemy mogli rozpocząć produkcję i realizować pierwsze 

przychody. 23 kwietnia nie jest datą ostateczną, jest naszą propozycją, która będzie dyskutowana podczas 

walnego zgromadzenia.” – tłumaczy Prezes spółki. 

 

Prowadzona przez Euroimplant S.A. budowa kosztowała dotychczas Spółkę ponad 23 mln zł brutto. W 

ramach projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Emitent pozyskał ponad 10 mln zł, z kredytu 

bankowego uruchomiono już 8 mln zł, a kolejne 5 mln zł pochodziło z poprzedniej emisji akcji.  

 

- „Aby uruchomić laboratorium potrzebujemy jeszcze 27,5 mln zł. Mamy zabezpieczone środki o wartości 13 

mln zł, pozostałe 14,5 mln zł chcielibyśmy pozyskać z emisji akcji lub poprzez dodatkowy kredyt 

inwestycyjny. Nadal szukamy także inwestora strategicznego.”  - mówi Kisieliński. 

 

I dodaje: 

- „Środki z nowej emisji akcji zostałyby zainwestowane w wyposażenie laboratorium. Na ten cel 

pozyskaliśmy blisko 60 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych z PARP, pozostałą część musi pokryć 

Spółka.”  

 

Prospekt emisyjny ma trafić do Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze w marcu br. 

 

* * * 

Euroimplant S.A. to oparta na unikalnej wiedzy spółka z branży biotechnologii. Spółka prowadzi 

działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii 

tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu 

produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów.   

Efektem prac będą m.in. produkty inżynierii tkankowej oraz aktywne biologicznie opatrunki. 

Nadrzędnym celem spółki jest opracowanie oraz wdrażanie produktów najnowszej generacji.  

 

Od 29.03.2011 Spółka jest notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Więcej informacji: www.euroimplant.pl 

 

http://www.euroimplant.pl/

