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Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022, w którym poinformowano o kontynuacji
współpracy z BICI Solutions z siedzibą w Izrealu [BICI Solutions] oraz raportów wcześniejszych
dotyczących tej współpracy, jak również informacji zamieszczonych w ostatnim raporcie
okresowym za I półrocze 2022 r. o tym, że biorąc pod uwagę zdarzenia związane z
odstąpieniem partnera branżowego od zakupu technologii CSS, strony omawiają nowe ramy
współpracy na bazie podpisanego Listy Intencyjnego [o którym Spółka informowała raportem
bieżącym nr 10/2022], Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 18
października 2022 r. Spółka zawarła z BICI Solutions umowę współpracy regulującą dalszą
współpracę stron w perspektywie najbliższych miesięcy [Umowa Współpracy].
Umowa Współpracy zawarta na okres sześciu miesięcy przewiduje w szczególności, że BICI
Solutions zapewni Spółce wsparcie w pełnym zakresie usługi zarządzania i nadzoru nad
operacjami mającymi miejsce na terytorium Izraela, w szczególności koordynację komunikacji
z bankiem Discount Bank of Israel Ltd., koordynację transferu rozwijanych technologii Grupy
Airway Medix do nowego zakładu produkcyjnego; współpracę z lokalnym zespołem, nadzór
nad mieniem Grupy Airway Medix zlokalizowanym w Izraelu [dokumentacja i środki trwałe]
oraz utrzymanie komunikacji z podwykonawcami Biovo Technologies Ltd.
Strony w Umowie Współpracy potwierdziły także intencję współpracy w zakresie pozyskania
finansowania dla Grupy Airway Medix oraz BICI Solutions zadeklarowało również wsparcie w
zakresie pozyskania potencjalnych partnerów branżowych dla Emitenta.
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy Współpracy, w tym w zakresie jej rozwiązania
lub wypowiedzenia nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu
umów.
Wobec powyższego Spółka informuje, że w ramach przewidzianej powyżej koordynacji działań
związanych z optymalizacją działalności spółki zależnej Biovo Technologies Ltd., oraz zgodnie
z przekazywanymi wcześniej informacjami o restrukturyzacji Grupy Airway Medix, Zarząd
Emitenta rozważa likwidację Biovo Technologies Ltd. i przekazanie technologii produkcji do
zewnętrznego certyfikowanego podmiotu w którym kontynuowane będą prac rozwojowe
[R&D] w szczególności związane z LMA [Laryngeal Mask Airway, maska laryngologiczna].
Ponadto Emitent informuje, że w ramach dotychczasowych rozmów z BICI Solutions proces
rekrutacji nowego członka zarządu [CEO], o którym Emitent informował raportem bieżącym
27/2022 pozostaje w toku jednak jest on uzależniony od pozyskania finansowania dla Spółki.
O dalszych istotnych zdarzeniach związanych ze współpracą pomiędzy Spółką a BICI Solutions,
Emitent będzie informował właściwymi raportami.

