Pierwszy SPZOZ w Polsce planujący
debiut na Rynku NewConnect.

Oferta akcji serii D
Zapisy na akcje
10-21.12.2015 r.

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W OPEN?

1. Rozbudowa placówki – dynamiczny rozwój skali i zakresu
działalności
2. Nowoczesne usługi związane z remisjami i profilaktyką
chorób nowotworowych
3. Planowana ekspansja Spółki poza Wielkopolskę
PODSTAWOWA DZIAŁAŁNOŚĆ OPEN

Planowane usługi:

Kompleksowe nowoczesne
usługi w zakresie

 rozwiązania dla pacjentów, którzy obecnie
znajdują się w fazie remisji po zakończonym

genetyki,
profilaktyki,
diagnostyki
leczenia

leczeniu choroby nowotworowej,
 pakiety sprofilowanych badań dla osób
indywidualnych oraz rodzin, chcących

nowotworów złośliwych

wdrożyć postępowanie profilaktyczne w
zakresie ryzyka onkologicznego.

PERSPEKTYWY ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY DO 2020 R.

Prognoza występowania nowotworów
złośliwych w Polsce w 2020 roku
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PLANY ROZWOJU
 Rozbudowa budynku Ośrodka zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego,
 Rozszerzenie zakresu świadczeń w zmodernizowanym i rozbudowanej placówce,
 Wdrożenie nowych usług dla osób po leczeniu chorób nowotworowych ,
 Realizacja badań związanych z ryzykiem onkologicznym,
 Ekspansja terytorialna poza Wielkopolskę,
 Pakiety usług profilaktyki i diagnostyki onkologicznej dla klientów korporacyjnych.

INFOMACJE O OFERCIE
HARMONOGRAM OFERTY

Cena emisyjna: 1,25 zł
Liczba oferowanych akcji: 8 300 000

4.12.2015 r.

Rynek notowań – ASO NewConnect
Akcje serii D będą docelowo stanowić 51,28%
kapitału zakładowego i liczby głosów na WZ

od 7.12.2015 r.
do 9.12.2015 r.

ZAPISY NA AKCJE

9.12.2015 r.

Publikacja Memorandum
Informacyjnego oraz Ceny
Maksymalnej akcji
Budowa księgi popytu
Publikacja ceny emisyjnej

od 10.12.2015 r.
do 21.12.2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat od
inwestorów

do 22.12.2015 r.

Zamknięcie Oferty.
Przydział Akcji w obu transzach

Emitent

Oferujący

Kontakt dla mediów

+48 61 851 86 27
ośrodek@open.poznan.pl
www.open.poznan.pl

+48 22 330 68 88
biuro@dmcp.com.pl
www.dmcp.com.pl

+48 61 661 60 08
biuro@profile.poznan.pl
www.profile.poznan.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii D jest memorandum
informacyjne akcji serii D dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych spółki: www.open.poznan.pl oraz
oferującego: www.dmcp.com.pl
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