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Raport Bieżący nr 19/2016
Zarząd GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 w sprawie
przyznania nansowania z programu INNOMED informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 r. powziął informację o podpisaniu
umowy o do nansowanie projektu Spółki („Umowa”). Do nansowany projekt Spółki („Projekt”) zakłada rozwój terapii
celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (ang. Triple Negative Breast Cancer - “TNBC”) w oparciu o
innowacyjne inhibitory białka STAT-3 oraz rozwój testów, opartych na metodach immunochemicznych, do szybkiej
diagnostyki nowotworu TNBC i monitorowania skuteczności terapii, opracowanej przez GLG Pharma, u pacjentek
chorych na TNBC.

Umowa została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), w ramach Działania 1.2 - „Sektorowe
programy B+R” - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współ nansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i określa zasady udzielenia przez NCBiR do nansowania realizacji
Projektu, a także prawa i obowiązki stron umowy, związane z realizacją Projektu. Kwota wydatków kwali kujących się do
wsparcia jest równa całkowitemu kosztowi realizacji Projektu i wynosi ok. 13,6 mln zł. Poziom do nansowania projektu
przez NCBiR wynosi ok. 10 mln zł. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest
wystawiony przez Spółkę weksel własny in blanco, opatrzony klauzulą „nie na zlecenie”, wraz z deklaracją wekslową.

Zarząd Spółki przypomina, że szczegółowe informacje na temat Projektu zostały przekazane do publicznej wiadomości w
raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Umowa została uznana przez Zarząd Spółki za istotną ze względu na jej wartość, która przekracza 20% kapitałów
własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Więcej na: http://biznes.pap.pl (http://biznes.pap.pl) i http://biznes.pap.pl/espi (http://biznes.pap.pl/espi)
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl (http://www.biznes.pap.pl)
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