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Prezentacja Inwestorska

Klauzula prawna
Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana, lub uzyskanie dostępu do niniejszej prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi
zastrzeżeniami i warunkami:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”).
Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne
skutki, której przedmiotem są akcje Spółki, jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Niniejsza prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej
przekazywanymi przez osoby działające w imieniu spółki (dalej łącznie również jako „Prezentacja”) została przygotowana przez spółkę pod firmą SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Wszelkie prawa do niniejszej Prezentacji oraz do
poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie utrwalanie, powielanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie niniejszej
Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w jakiejkolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej
na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto, Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w
zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym niniejsza Prezentacja zostanie przekazana lub w inny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Prezentacja ani jakakolwiek
jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Osoby zapoznające się z niniejszą Prezentacją oświadczają jednocześnie, że nie są
objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienia lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego
zezwolenia, czy zgody.
Prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna papierów wartościowych, czy jakichkolwiek innych instrumentów, albo tytułów uczestnictwa
w Spółce ani jakimkolwiek innym przedsięwzięciu. Niniejszy dokument nie stanowi także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach, ani oferty sprzedaży, czy też zaproszenia do składania ofert zakupu, czy zapisów na
akcje Spółki albo jakichkolwiek innych papierów wartościowych zarówno Spółki jak i osób trzecich. Treść Prezentacji nie stanowi i nie będzie inkorporowana przez odwołanie, żadnej umowy między Spółką a osobami trzecimi, ani nie będzie
podstawą powstania jakichkolwiek zobowiązań Spółki, osób działających w imieniu Spółki czy też osób którym została udostępniona. Osoby, którym udostępnia się niniejszą Prezentację nie powinny na niej polegać w związku z jakąkolwiek
umową, zobowiązaniem, ani zamiarem jakiegokolwiek innego działania odnoszącego się do Spółki. Prezentacja nie stanowi, ani nie zawiera kompletnej, ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Prezentacja nie przedstawia
kompletnej ani całościowej analizy pozycji Spółki ani jej perspektyw. Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności jak również
pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Osoby, którym udostępniono niniejszą Prezentację ponoszą pełną
odpowiedzialność za dokonaną przez siebie ewentualną ocenę sytuacji Spółki i dokonane prognozy jej przyszłego rozwoju. W przypadku, gdy niniejsza Prezentacja zawiera treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy
dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki – każde z takich stwierdzeń lub treści obarczone jest ryzykiem. Na ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składają się zarówno
czynniki znane jak i nieznane Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, które mogą spowodować, że faktycznie osiągnięte wyniki finansowe Spółki jak również sytuacja w branży,
w której Spółka działa mogą odbiegać od analiz przedstawionych w treści Prezentacji, w zakresie w jakim zawiera ona stwierdzenia dotyczące przyszłości. Żaden element Prezentacji nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy
zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z tej grupy osiągnie w przyszłości jakiekolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak
również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Prezentacji.
Prezentacja, ani treści w niej zawarte nie były poddawane weryfikacji przez niezależne od Spółki podmioty. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłączona jest odpowiedzialność osób wskazanych wyżej za wszelkie
oświadczenia, treści, czy stwierdzenia zawarte w Prezentacji, w tym za wszelkie szkody, jakie mogłoby spowodować zastosowanie się do tych oświadczeń, treści lub stwierdzeń przez osoby, którym Prezentację udostępniono. Żadne
oświadczenie zawarte w prezentacji nie powoduje zaciągnięcia zobowiązania przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki
zwolnieni są z odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji, danych czy stwierdzeń zawartych w Prezentacji, lub którejkolwiek jej części, niezależnie od sposobu oraz celu takiego wykorzystania. Cała odpowiedzialność za
wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Prezentacji spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub jej
przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania
niniejszej Prezentacji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia odbiorcom Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji. Żaden z zapisów zawartych w tym dokumencie nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji
dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki lub jakiekolwiek inne papiery wartościowe. Żadne z prezentowanych informacji nie stanowią prognoz w tym
zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Dokumentem Informacyjnym oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Dokumentu
Informacyjnego. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim
ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje będące przedmiotem Oferty.

Nasza wizja
Pomoc w zwiększeniu wskaźnika przeżywalności
przy chorobach nowotworowych oraz innych
chorobach przewlekłych o 30% do 2030 roku.
Współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych
technologii w obszarach zdrowotnych.

Nasza strategia
Jako pierwsza firma w Europie rozwijamy
przełomowe na skalę światową technologie
medyczne na styku i w połączeniu fotoniki
(światłowody),
biologii
molekularnej,
immunochemii oraz bioinżynierii medycznej.
Naszą strategię opieramy na tworzeniu
unikatowych w skali globalnej technologii
diagnostycznych oraz monitorujących procesy
życiowe w czasie rzeczywistym, z głównym
naciskiem na choroby nowotworowe, choroby
zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybiczne.
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Wyzwania i trendy rynkowe
Paradygmat: „Musimy pobrać tkankę (biopsja) i wysłać do badania
histopatologicznego”.
Tzw. „Złoty Standard” nie zmienił się od dziesięcioleci
„Diagnostyka In Vitro w zewnętrznym laboratorium jest niezbędna”
Przyszłość nowoczesnych terapii antynowotworowych jest już dostępna:
terapie celowane, immunoterapie, terapie genowe, CAR-T
Jeden z głównych powodów rosnącej liczby zgonów na choroby
nowotworowe: późna lub fałszywa diagnostyka
Długi czas oczekiwania na wynik – tygodnie lub miesiące
Średni wiek patomorfologów w Europie i USA jednymi z najwyższych;
stale spadająca liczba lekarzy tej specjalizacji

Rynek i Wyzwania Kliniczne
Globalny rynek diagnostyki molekularnej
biomarkerów nowotworowych | $mld
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Wysoki wskaźnik wyników tzw. fałszywie +/co znacznie wpływa na tzw. “ścieżkę Pacjenta”
Techniki IHC i FISH są wymagające - wyniki mogą
się różnić pomiędzy ośrodkami
Pacjenci źle leczeni w wyniku złej diagnozy
generują ogromne koszty refundacyjne i
społeczne
Bolesne biopsje i częste procedury chirurgiczne
Opóźnienia w leczeniu do czasu otrzymania
wyników (tygodnie)
Wysoki poziom inwestycji sprzętowych
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inPROBE® - rewolucja w diagnostyce
Brak konieczności biopsji tkanki
Wyniki Numeryczne w Czasie Rzeczywistym =
Komfort Pacjentów
Badanie In Vivo (wewnątrz tkanki) przy wsparciu
USG – łatwa procedura dla Personelu Medycznego
Badanie dedykowanego związku w celu zwiększenia
skuteczności terapii celowanych
Rewolucja na rynku diagnostyki In Vitro,
wycenianego na ponad 14 mld USD rocznie

Platforma technologiczna inPROBE®
Mikrometryczny bio-sensor światłowodowy
“histopatologia na czole światłowodu”
Unikalna na skalę światową czułość
(pikogramy/ml)
Zestaw: jednorazowa mikrosonda detekcyjna,
urządzenie detekcyjne (źródło światła) oraz
akcesoria zabiegowe
Bio-sensor umożliwiający selektywną i
sensytywną detekcję nadekspresji związków
rozpuszczalnych we krwi, np. receptora HER2

Kluczowe korzyści
Pacjenci

Lekarze
Dokładne i obiektywne wyniki numeryczny
(diagnostyka nieoparta na obrazie)
Redukcja fałszywie +/- wyników diagnostycznych
Wyniki w czasie rzeczywistym (15-20 min)
Metoda łatwa w użyciu, procedura zbliżona do biopsji

Płatnik / Szpitale
Zmniejszenie kosztów diagnostycznych o min. 50%
z ok. €600 do ok. €300

Mniej bolesne badanie (brak biopsji tkanki)
Mniejszy stres w związku z natychmiastowym wynikiem
i rekomendacją terapeutyczną
Większy komfort życia w trakcie procesu terapeutycznego

Brak konieczności zakupu wielu drogich urządzeń
urządzenie detekcyjne inPROBE to jednorazowy koszt ok. €25 tys.

Uniknięcie konsekwencji prawnych w związku z fałszywymi
wynikami diagnostycznymi
często miliony $/€ w odszkodowaniach

inPROBE® vs. Złoty Standard
inPROBE® deklasuje obecnie dostępne techniki jako badanie mniej inwazyjne i w czasie rzeczywistym
inPROBE®
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Kluczowy element technologii

Biosensor Fotoniczny

Test Immunoenzymatyczny

Fluorescencyjna
Hybrydyzacja in situ

Immunohistochemia

Biosensor Fotoniczny

Wynik liczbowy (ilościowy)

Skalowalna Platforma Technologiczna
Globalny potencjał rynkowy to ponad 11 mld USD

Bio-sensor na czole światłowodu wykrywa badaną substancję w organizmie

Dwa filary modelu biznesowego
Mikrosondy inPROBE® do wykorzystania w leczeniu nowotworów piersi HER2+

#1

Produkcja i Sprzedaż Wyrobu
Medycznego (inPROBE®) – Klasa IIa

#2

Partnerstwo Korporacyjne
MedTech / Big Pharma
Skalowanie produkcji i logistyki

Szpitale i Centra Diagnostyki Nowotworowej
(w tym tzw. Centra Raka Piersi – Breast Units)

Partnerstwo Technologiczne i Komercjalizacyjne

Dystrybutorzy B2B oraz/lub Strateg Dystrybucyjny

Potencjał umów licencyjnych / model przychodów z
opłat licencyjnych

Rozpoczęcie sprzedaży Urządzenia Detekcyjnego
i jednorazowych Mikrosond do końca 2023 roku

Rozwój technologii i skalowanie / Co-Development

Produkcja własna do 50tys szt/rocznie (produkcja
pilotażowa in-house w trakcie budowy)

Szeroki dostęp do kluczowych opiniotwórców (Key
Opinion Leaders)
Wsparcie w ścieżkach regulacyjnych i
refundacyjnych (EU-MDR / FDA / CPT Coding)

Etapy Rozwoju i Pozyskany Kapitał

Kroki Milowe
Badania kliniczne (Faza I i Faza II)
Rozwój core technologii inPROBE®
Otwarcie centrum B+R w USA
Pół-przemysłowa pilotażowa produkcja biosensorów
Corporate Partnering – Co-Development/M&A
Wdrożenie i realizacja programu motywacyjnego ESOP
dla kluczowych Pracowników
Powołanie Rady Naukowo-Doradczej
Przeniesienie notowań akcji Spółki na główny parkiet GPW
lub dual-listing na jednej z giełd zagranicznych
Światłowód w technologii inPROBE® pod mikroskopem

Szeroka komunikacja z rynkiem
Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter)
Aktualne serwisy internetowe – korporacyjny / inPROBE®
Dedykowane wydarzenia branżowe oraz inwestorskie
Nagroda dla najlepszej innowacji w Europie stworzonej przez
Kobietę (2020 Innovation Radar Prize: Women-led Innovation)

Kontakt i Relacje Inwestorskie

Relacje Inwestorskie

www.sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/

@sdsoptic

Mateusz Sagan, MBA

@SDS_Optic

SVP / Chief Operating Officer

IR@sdsoptic.com
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Dziękujemy za uwagę!

