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1. SOUHRN

Souhrn níže obsahuje klíčové informace, které investoři potřebují k tomu, aby porozuměli podstatě 
a rizikům souvisejícím s Emitentem a s Nabízenými akciemi. Tento Souhrn by měl být přečten 
společně s dalšími částmi tohoto Prospektu. Pojmy psané v tomto Souhrnu s prvním velkým písmenem 
mají význam definovaný v oddílu 14 (Glosář) nebo v jiné části Prospektu. Tento Souhrn splňuje 
všechny požadavky článku 7 Nařízení EU o prospektu. Tento Souhrn obsahuje povinně zveřejňované 
informace. Je rozdělen do čtyř kapitol a dále do podkapitol. Tvoří jej všechny povinně zveřejňované 
informace, které musejí být zahrnuty v Souhrnu v případě tohoto typu cenných papírů a v případě 
tohoto Emitenta. 

1.1 Úvod a upozornění 

Upozornění Tento Souhrn je nutno vnímat jako úvod k Prospektu. 

Jakékoli rozhodnutí investovat do Nabízených akcií musí vycházet ze seznámení se 
s Prospektem jako celkem, včetně případných příloh, ze strany investora. 

Investoři mohou přijít o všechny prostředky nebo část prostředků, které do Nabízených 
akcií investují. 

Pokud by byla v souvislosti s informacemi obsaženými v Prospektu podána žaloba, je 
možné, že žalující investor bude muset, na základě národního zákona, před zahájením 
právních kroků uhradit náklady na překlad Prospektu. 

Odpovědnost za tento Souhrn, včetně jeho překladů do jiných jazyků, nese Emitent. 
Emitent může být činěn odpovědným za obsah tohoto Souhrnu, ovšem pouze pokud je 
Souhrn zavádějící, nepřesný nebo rozporuplný v kontextu dalších částí Prospektu nebo 
pokud Souhrn, při čtení společně s dalšími částmi Prospektu, neposkytuje klíčové 
informace s cílem pomoci investorům při jejich zvažování, zda investovat do Nabízených 
akcií. 

Název Nabízených 
akcií 
a mezinárodní 
identifikační číslo 
cenného papíru 
(ISIN) 

Nabízené akcie jsou prioritní listinné akcie ve formě na jméno. Každá akcie má 
nominální hodnotu 1,00 EUR (jedno euro). 

Nabízeným akciím nebyl přidělen žádný název ani mezinárodní identifikační číslo 
cenného papíru (ISIN). 

Totožnost 
a kontaktní údaje 
Emitenta, včetně 
jeho identifikátoru 
„Legal Entity 
Identifier“ (LEI) 

Emitentem Nabízených akcií je společnost AXON COVIDAX a. s., se sídlem na adrese 
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – Staré Mesto, 811 02, Slovenská republika, IČO 
53 263 375, zaregistrovaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: 
Sa, č. složky: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788. 

Emitenta lze kontaktovat na telefonním čísle +421 220 921 639 nebo prostřednictvím 
e-mailové adresy info@covidax.eu.

Totožnost 
a kontaktní údaje 
úřadu 
odpovědného za 
schválení 
Prospektu 

Prospekt bude schválen Národní bankou Slovenska jakožto pověřeným orgánem 
Slovenské republiky dle § 120 odst. 1 slovenského zákona o cenných papírech 
v souvislosti s Nařízením EU o prospektu.  

Národní banku Slovenska lze kontaktovat na telefonním čísle +421 257 871 111 nebo 
prostřednictvím e-mailové adresy info@nbs.sk. 

Datum schválení 
Prospektu 

Prospekt byl schválen rozhodnutím Národní banky Slovenska č.: 100-000-257-013 ve 
složce č.: NBS1-000-054-629, které nabylo platnosti a účinnosti dne 28.10.2020. 

1.2 Klíčové informace o Emitentovi 
Kdo je Emitentem cenných papírů? 
Domicil a právní Emitent je akciová společnost založená v souladu se zákony Slovenské republiky se 
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forma, LEI, země 
registrace 
a zákony, jimiž se 
Emitent řídí 

sídlem na adrese Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – Staré Mesto, 811 02, Slovenská 
republika, IČO: IČO 53 263 375, zaregistrovaná v obchodním rejstříku u Okresního 
soudu Bratislava I, oddíl: Sa, č. složky: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788. 

Emitent vykonává činnost v souladu se zákony Slovenské republiky. 

Základní činnosti Emitent je společnost založená za konkrétním účelem vývoje profylaktické a/nebo 
imunoterapeutické vakcíny proti onemocněním a poruchám vyvolaným koronaviry, které 
způsobují těžký akutní respirační syndrom (SARS), zejména proti onemocnění COVID-
19 (tato vakcína je dále označována COVIDAX), a za účelem klinických studií 
a pokračování v procesu úředního schvalování u regulačních úřadů v různých zemích. 
Hlavním cílem je úspěšné získání úředního schválení pro vakcínu COVIDAX a její 
komerční využití. Emitent může rozšířit rozsah svého výzkumu a dalších souvisejících 
činností o vývoj dalších léčivých látek. 

Emitent získá na základě duševního vlastnictví za běžných podmínek od Existujícího 
akcionáře, společnosti AXON Neuroscience SE, výlučnou, celosvětovou, 
sublicencovatelnou (se zohledněním obvyklých podmínek při omezování 
sublicencování), trvalou (se zohledněním možnosti ukončení na základě úzce 
vymezených důvodů obvyklých pro licence tohoto typu a rozsahu) licenci, která ho 
opravňuje k vývoji, výrobě a komerčnímu využití vakcíny COVIDAX, což je otestovaný 
produkt pro lidi zaměřený na oblast profylaxe a/nebo imunoterapie proti onemocněním 
a poruchám vyvolaným koronaviry, které způsobují těžký akutní respirační syndrom 
(SARS), zejména proti onemocnění COVID-19. Po úspěšném dokončení klinických 
studií a získání úředních schválení pro vakcínu COVIDAX bude Emitent moci usilovat 
o komerční využití této licence formou jejího prodeje prodejnímu a distribučnímu 
partnerovi, výměnou za jednorázovou platbu a roční licenční poplatky, odpovídající 
procentuálnímu podílu z celosvětových prodejů. Tato licenční ujednání jsou pro 
farmaceutický sektor typická. 

Majoritní 
akcionáři 

Emitent má jediného akcionáře, kterým je společnost AXON Neuroscience SE. Ta byla 
založena a působí v souladu s kyperskými zákony a sídlí na adrese 4, Arch. Makariou & 
Kalogreon, Nicolaides Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Kypr 
(Stávající akcionář). 

Stávající akcionář vlastní 100 % kmenových akcií Emitenta (s výjimkou Nabízených 
akcií) a vlastní 100 % hlasovacích práv v Emitentovi. Stávající akcionář si nadále 
zachová 100 % hlasovacích práv v Emitentovi, protože k Nabízeným akciím se nepojí 
žádná hlasovací práva. 

Konečným bezprostředním vlastníkem a řídicí osobou je pan Boris Kreheľ, občan 
Slovenské republiky. 

Hlavní ředitelé Hlavními řediteli Emitenta jsou pánové Michal Fresser, předseda představenstva, 
a Ladislav Satko a Norbert Žilka, členové představenstva. 

Statutární 
auditoři 

Auditorem Emitenta je společnost BDO Audit, spol. s r. o., se sídlem na adrese 
Pribinova 10, Bratislava – Staré Mesto, 811 09, Slovenská republika, IČO 44 455 526, 
zaregistrovaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, 
č. složky: 54967/B, licence Úřadu pro dohled nad výkonem auditu č. 339. 

Jaké jsou klíčové finanční informace týkající se Emitenta? 

Klíčové finanční informace z auditovaných předběžných finančních výkazů Emitenta za dobu do dne 7. října 
2020 v souladu se slovenskými účetními standardy (SÚS) (Finanční výkazy): 

Klíčové informace z výkazu zisku a ztráty  
(auditované nekonsolidované finanční údaje dle SÚS, v EUR) 

za období od 3. do 7. října 
2020 

Celkové výnosy 0 
Provozní zisk -12 747 
Čistý zisk nebo ztráta -12 747 

 

Klíčové informace z rozvahy  
(auditované nekonsolidované finanční údaje dle SÚS, v EUR) 

ke dni 7. října 2020 
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Celková aktiva 175 964 
Celkový vlastní kapitál 163 253 

 
Klíčové informace z přehledu o peněžních tocích  
(auditované nekonsolidované finanční údaje dle SÚS, v EUR) 

za období od 3. do 7. října 
2020 

Peněžní toky z provozních činností 0 
Peněžní toky z finančních činností 175 964 

Nejsou k dispozici žádná finanční srovnání, protože Emitent vznikl dne 3. října 2020. 

Finanční výkazy byly auditovány auditorem Emitenta bez výhrad. Od data vzniku Finančních výkazů nebyly 
provedeny žádné transakce, které by mohly vést k zásadním celkovým změnám, ovlivňujícím aktiva, závazky 
a výnosy Emitenta v rozsahu přesahujícím 25 % a souvisejícím s jednou nebo více podnikatelskými aktivitami 
Emitenta. 

Od data vzniku Finančních výkazů nedošlo k žádným zásadním změnám ve finanční nebo obchodní situaci 
Emitenta. 

Jaká existují klíčová rizika týkající se Emitenta? 

Nejvýraznější 
rizikové faktory 
týkající se 
Emitenta 

Nejvýraznější rizikové faktory týkající se Emitenta jsou následující: 

1. Riziko, že vakcína COVIDAX (potenciální produkt v podobě profylaktické vakcíny 
proti onemocnění COVID-19) nebude komerčně úspěšná.  

2. Celá podnikatelská činnost Emitenta závisí výlučně na úspěchu jediného produktu 
určeného k prevenci šíření onemocnění COVID-19. Je možné, že negativní účinky 
onemocnění COVID-19 se projeví jako přechodné, což by eliminovalo obchodní 
využití vakcíny COVIDAX. 

3. Emitent získá licenci, která ho bude opravňovat k vývoji, výrobě a komerčnímu 
využití vakcíny COVIDAX, což je potenciální produkt v oblasti profylaxe, 
vakcinace a imunoterapie proti onemocnění COVID-19. Ovšem vakcína COVIDAX 
momentálně není schváleným produktem a negeneruje žádné tržby. 

4. Klinické studie vyžadované pro COVIDAX jsou drahé a časově náročné a jejich 
výsledek je nejistý. Pokud klinické studie nesplní v rámci posuzování požadavky 
z hlediska bezpečnosti nebo účinnosti nebo pokud dojde k významným odkladům 
těchto klinických studií, bude tím výrazně nepříznivě ovlivněna možnost komerčního 
využití produktu a zlepšení finanční situace Emitenta. 

5. Emitent nemá žádnou provozní historii, proto je obtížné posoudit vyhlídky na jeho 
budoucí životaschopnost. 

1.3 Klíčové informace o cenných papírech 

Jaké jsou hlavní charakteristiky cenných papírů? 

Typ, třída a ISIN 
cenných papírů 

Nabízené akcie jsou prioritní listinné akcie Emitenta ve formě na jméno.  

Seznam akcionářů bude evidovat Emitent, Nabízené akcie nebudou evidovány v žádném 
centrálním depozitáři. 

Nabízeným akciím nebylo přiděleno číslo ISIN. 

Měna, 
denominace, 
nominální 
hodnota, počet 
emitovaných 
cenných papírů 
a doba platnosti 
cenných papírů 

Měnou Nabízených akcií je euro (EUR).  

Celková nominální hodnota Nabízených akcií činí 40 000 EUR. 

Každá Nabízená akcie má nominální hodnotu 1,00 EUR (jedno euro). 

Nabízené akcie jsou emitovány na neomezenou (trvalou) dobu. 

Práva spojená Nabízené akcie poskytují investorovi, inter alia (kromě jiného), (i) přednostní právo na 
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s cennými papíry příjem dividend (pokud budou vypláceny), na základě návrhu distribuce ze strany 
Emitenta a schválení jejich distribuce valnou hromadou Emitenta v souladu se 
společenskou smlouvou, v každém případě pouze tehdy, pokud Emitent dosáhne 
v příslušném účetním období kladného zisku po zdanění, přičemž držitelé Nabízených 
akcií mají nárok na dividendu ve výši 105 % hodnoty dividendy, která má být 
distribuována akcionářům držícím kmenové akcie Emitenta, dále (ii) právo na přijetí 
likvidačního zůstatku Emitenta po vypořádání jeho závazků vůči věřitelům, v míře 
úměrné jeho podílu, (iii) právo účastnit se valných hromad a předkládat návrhy a podílet 
se na diskusích v rámci těchto hromad, (iv) právo požadovat určité informace 
a vysvětlení, včetně kopií určitých dokumentů týkajících se podnikatelské činnosti 
Emitenta, (v) právo vznést u soudu námitky proti rozhodnutím valné hromady, dle 
podmínek stanovených slovenským obchodním zákoníkem, a (vi) přednostní právo upsat 
nové akcie Emitenta. 

Nabízené akcie neposkytují investorovi žádná hlasovací práva na valných hromadách 
Emitenta, s výjimkou velmi omezených okolností stanovených ve slovenském 
obchodním zákoníku.  

Práva spojená s Nabízenými akciemi podléhají zákonům Slovenské republiky. 

Relativní seniorita 
cenných papírů 
v kapitálové 
struktuře 
Emitenta 
v případě platební 
neschopnosti 

Případný likvidační zůstatek bude distribuován mezi držitele Nabízených akcií v poměru 
dle uhrazené nominální hodnoty (nikoli emisní/nabídkové ceny) jejich akcií 
v Emitentovi. Taková distribuce držitelům Nabízených akcií proběhne pari passu 
(poměrným způsobem) s distribucemi držitelům jakýchkoli jiných akcií v Emitentovi.  

Omezení volné 
převoditelnosti 
cenných papírů 

Nabízené akcie jsou volně převoditelné, pod podmínkou dodržení omezení, týkajících se 
prodeje a převodu, dle platných zákonů v určitých jurisdikcích, které se vztahují na 
převodce a/nebo nabyvatele, včetně Spojených států a Evropského hospodářského 
prostoru (EHP). 

Vzhledem k listinné podobě Nabízených akcií vyžaduje jakýkoli převod Nabízených 
akcií jejich fyzické předání a rubopisování. 

Zásady týkající se 
dividend 

Emitent neuplatňuje ve věci distribuce dividend žádné zásady a/nebo omezení. 

Dividendy, až a pokud budou vyhlášeny, budou distribuovány akcionářům na poměrném 
základě, úměrně jejich podílu na základním kapitálu Emitenta a v souladu se 
společenskou smlouvou Emitenta. Celková dividenda pro držitele Nabízených akcií bude 
představovat 105 % hodnoty celkové dividendy distribuované držitelům kmenových akcií 
Emitenta. Emitent bude jakékoli případné akcie vyplácet v EUR. 

Kde budou cenné papíry obchodovány? 

Umožnění 
obchodování 
s cennými papíry 
na regulovaném 
nebo jiném trhu 

V případě Nabízených akcií nebude umožněno obchodování na žádném regulovaném 
trhu.  

Emitent nepožádal o umožnění obchodování s Nabízenými akciemi na regulovaném 
trhu ani jiném obdobném trhu a neučiní tak ani v budoucnosti. 

Jaká existují klíčová rizika týkající se cenných papírů? 

Nejvýraznější 
rizikové faktory 
týkající se cenných 
papírů 

Nejvýraznější rizikové faktory týkající se Nabízených akcií jsou následující: 

1. S Nabízenými akciemi nejsou spojena žádná hlasovací práva. 

2. Neexistuje žádná záruka, že u Nabízených akcií budou vypláceny dividendy. 

3. Investované prostředky nejsou nijak chráněny. Pokud se Emitent dostane do 
platební neschopnosti, investoři velmi pravděpodobně získají zpět nižší částku, než 
jakou činila jejich původní investice, a může se stát, že nezískají zpět částku 
žádnou. 

4. Investorů se dotkne okamžité zředění investice v důsledku toho, že Nabídková cena 
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přesáhne čisté obchodní jmění.  

5. Investor nebude moci před nabytím Nabízených akcií v listinné podobě převést 
žádné Nabízené akcie, protože jakýkoli převod Nabízených akcií vyžaduje jejich 
fyzické předání a rubopisování. 

6. Nabízené akcie nebudou obchodovány v žádném obchodním systému a je velmi 
pravděpodobné, že pro Nabízené akcie nebude k dispozici žádný trh zajišťující 
likviditu. 

7. Cenu a hodnotu Nabízených akcií, podobně jako dividendy nebo jiné příjmy 
vyplácené z Nabízených akcií, mohou v případě investorů, jejichž hlavní měnou 
není EUR, ovlivnit výkyvy směnných kurzů. 

1.4 Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů a/nebo o umožnění obchodování na 
regulovaném trhu  

Za jakých podmínek a v jakém časovém období lze do cenného papíru investovat? 

Pravidla 
a podmínky veřejné 
nabídky 

Nabízené akcie budou nabídnuty veřejnosti ve Slovenské republice, v Polsku, 
Maďarsku, České republice, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, 
Španělsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku, Itálii, Finsku, Švédsku, Dánsku, 
Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku a možná také v dalších členských státech EU nebo 
Evropského hospodářského prostoru, a to všem kategoriím investorů. Nabídka podléhá 
Nařízení EU o prospektu a platným omezením prodeje a platným zákonům 
v příslušných jurisdikcích, v nichž budou Nabízené akcie nabízeny (Nabídka).  

Investoři budou Emitentem osloveni přímo, zejména prostřednictvím prostředků 
komunikace na dálku. Při využití komunikace na dálku může investor upsat Nabízené 
akcie Emitenta podepsáním smlouvy o úpisu, v rámci procesu upisování on-line na 
webu Emitenta na adrese https://www.covidax.eu/. 

Pro účely Nabídky ve Slovenské republice a v České republice udělil Emitent souhlas 
s použitím Prospektu ze strany zprostředkovatelů finančních produktů.  

Nabídková cena jedné Nabízené akcie činí 1 000 EUR (jeden tisíc eur). 

Minimální částka, na jejímž základě bude mít investor nárok na úpis a koupi 
Nabízených akcií, je stanovena na 1 000 EUR (jeden tisíc eur). To znamená, že 
minimální částka objednávky investora je stanovena dle emisní ceny aspoň jedné 
Nabízené akcie. Maximální částka objednávky není omezena. 

Emitent si vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoli investora na základě výsledků 
prověření KYC (Know Your Customer) a vyhrazuje si právo učinit takové odmítnutí 
v jakékoli fázi procesu upisování on-line, včetně období po podepsání smlouvy o úpisu 
a dokončení platby; v takovém případě Emitent vrátí investorovi všechny prostředky, 
po odečtení případných nákladů na transakci a na převod měn. 

Emitent si vyhrazuje neomezené právo bez udání důvodu zamítnout nebo redukovat 
individuální úpisy. Redukce mohou být způsobeny zejména tím, že poptávka převýší 
nabídku. 

Emitent smí kdykoli předčasně ukončit Nabídku a/nebo redukovat úpisy Nabízených 
akcií. Emitent bude vždy zveřejňovat informace o ukončení nebo pozastavení Nabídky 
ve zvláštní části na svém webu na adrese https://www.covidax.eu/ v části 
„Dokumenty“. 

Nabízené akcie budou emitovány na průběžném a individuálním základě v průběhu 
Nabídkového období, po provedení úhrady emisní ceny ze strany investora za 
Nabízené akcie, které tento investor upíše. S Nabízenými akciemi nelze před jejich 
emisí a doručením investorovi obchodovat.  

Nabízené akcie budou doručeny Emitentem nebo příslušným zprostředkovatelem 
finančních produktů jednotlivým investorům pouze osobně. Investoři, kteří nebudou 
moci převzít Nabízené akcie osobně, souhlasí s tím, že jejich Nabízené akcie budou 
drženy v úschově u Emitenta.  

https://www.covidax.eu/
https://www.covidax.eu/
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Tato Nabídka není určena investorům v jurisdikcích, v nichž může být nezákonná nebo 
z jiných důvodů nepřípustná. Nabízené akcie zejména nebyly a nebudou 
zaregistrovány dle zákona USA o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933, 
v platném znění, a nesmějí být, kromě určitých velmi omezených výjimek, nabízeny, 
prodávány, přenechávány, děděny ani doručovány v rámci Spojených států 
amerických. 

Očekávaný 
harmonogram 
Nabídky 

Nabídkové období, během kterého budou Nabízené akcie k dispozici k úpisu, začne 
dne 28. října 2020 a skončí dne 22. října 2021. 

Nabízené akcie budou emitovány na průběžném a individuálním základě v průběhu 
Nabídkového období, po provedení úhrady emisní ceny ze strany investora za 
Nabízené akcie, které tento investor upíše. 

Konečné výsledky Nabídky by měly být zveřejněny přibližně dne 29. října 2021. 

Očekává se, že k zaevidování zvýšení základního kapitálu Emitenta v obchodním 
rejstříku, dle slovenských zákonů, dojde do dne 31. prosince 2021. 

Jakékoli změny očekávaného harmonogramu budou zveřejněny ve zvláštní části na 
webu Emitenta na adrese https://www.covidax.eu, část „Dokumenty“. 

Podrobnosti 
k umožnění 
obchodování na 
regulovaném trhu 

Emitent nepožádal ani nepožádá o umožnění obchodování s Nabízenými akciemi na 
regulovaném trhu. 

Plán distribuce 
cenných papírů 

Neexistují žádné konkrétní plány na rozčlenění nebo distribuci Nabízených akcií dle 
konkrétních jurisdikcí nebo typů investorů. Objednávky a úpisy budou posouzeny 
a schváleny dle času jejich přijetí. 

Částka 
a procentuální 
podíl okamžitého 
rozředění, 
vyplývajícího 
z nabídky  

V době před Nabídkou činí základní kapitál Emitenta 160 000 EUR, v podobě 160 000 
akcií o nominální hodnotě 1,00 EUR, které jsou ve výlučném vlastnictví Stávajícího 
akcionáře, společnosti Axon Neuroscience SE. V rámci Nabídky plánuje Emitent 
emitovat dalších 40 000 prioritních akcií o nominální hodnotě 1,00 EUR (jedno euro), 
což představuje 20 % základního kapitálu a 0 % hlasovacích práv v Emitentovi. 

Stávající akcionář se vzdal přednostního práva na nákup Nabízených akcií. Zředění 
ovlivní Stávajícího akcionáře, který si v návaznosti na Nabídku zachová 80% podíl na 
základním kapitálu a 100 % hlasovacích práv v Emitentovi (za předpokladu, že budou 
upsány všechny Nabízené akcie).  

K datu Finančních výkazů tvoří čisté jmění Emitenta hotovostní rezerva z úhrady 
počátečního základního kapitálu ze strany Stávajícího akcionáře, společnosti Axon 
Neuroscience SE, v celkové výši 163 253 EUR. Čisté obchodní jmění na akcii před 
Nabídkou činí 1,02 EUR.  

Za předpokladu, že by všechny Nabízené akcie byly emitovány k datu Finančních 
výkazů, a za předpokladu, že by čistý výnos z Nabídky činil 36,25 milionu EUR, by 
čisté obchodní jmění na akcii činilo 182,07 EUR. 

Toto čisté obchodní jmění na akcii by bylo o 817,93 EUR nižší než Nabídková cena, 
což představuje v případě každého investora okamžité zředění na Nabízenou akcii.   

Odhad celkových 
nákladů na emisi 
a/nebo na Nabídku 

 

Emitent nebude investorům v souvislosti s úpisem Nabízených akcií účtovat žádné 
poplatky. 

Poplatky účtované zprostředkovateli finančních produktů, kterým Emitent udělí 
souhlas s použitím Prospektu a kteří nejsou v době schválení Prospektu, stejně jako 
další podmínky týkající se nabídky, budou investorům sděleny příslušnými 
zprostředkovateli finančních produktů v době nabídky Nabízených akcií. 

Proč tento Prospekt vznikl? 

Odhadovaná čistá 
výše výnosu a jeho 

Čistý výnos z Nabídky bude použit za účelem vývoje vakcíny COVIDAX, vývoje 
diagnostických řešení pro onemocnění COVID-19 a rozšíření průzkumu o diagnostická 

https://www.covidax.eu/
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využití řešení a léčivé látky jiných infekčních onemocnění a dále za účelem klinických studií 
zaměřených na jakékoli takové potenciální produkty a pokračování v procesu úředního 
schvalování u regulačních úřadů v různých zemích. Hlavním cílem je úspěšné získání 
úředního schválení pro komerční využití. 

Emitent se může v budoucnosti podílet na akvizicích, pokud bude takový postup 
považovat za postup v jeho nejlepším zájmu. Může se jednat například o získání určité 
technologie, materiálu či jiného výlučného duševního vlastnictví, know-how nebo 
patentů, nebo o účast na akvizici s cílem získat určité pracovníky s jedinečnou 
kvalifikací, kteří by mohli být přínosem pro činnost Emitenta. Emitent může kromě 
toho považovat za přínosné použít výnos k diverzifikaci nebo k investování do 
alternativního směru výzkumu, pokud bude takový postup považovat za postup v jeho 
nejlepším zájmu, vzhledem ke změně okolností nebo jiným momentálně 
nepředvídaným událostem. 

Očekávaná celková výše poplatků a výdajů (včetně právních, marketingových 
a distribučních nákladů a nákladů na audit a vývoj softwaru), splatných Emitentem 
v souvislost s Nabídkou, se pohybuje v rozmezí od 500 000 EUR do 8 000 000 EUR, 
na základě indikativních provizí splatných Emitentem ve prospěch zprostředkovatelů 
finančních produktů a v závislosti na objemu Nabízených akcií, který bude 
prostřednictvím zprostředkovatelů finančních produktů upsán. 

Odhadovaný čistý výnos z Nabídky činí 36 250 000 EUR, za předpokladu celkových 
poplatků a nákladů ve výši 3 750 000 EUR. 

Závazky týkající se 
úpisu 

Žádný subjekt na sebe nevzal jednoznačný závazek upsat Nabízené akcie. 

Významný střet 
zájmů týkající se 
Nabídky  

K datu vydání tohoto Prospektu nejsou známy žádné významné střety zájmů týkající se 
emise a nabídky Nabízených akcií. 
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