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Zastrzeżenia prawne
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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.
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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.

Zastrzeżenia prawne



Naszą wizją jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności
w zachorowaniach na nowotwory oraz inne choroby
przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie
przyszłości z zakresu przełomowych technologii
w obszarach zdrowotnych
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Nasza wizja



 Rozwijamy przełomowe na skalę światową
technologie medyczne na styku i w połączeniu
optoelektroniki światłowodowej (fotoniki), biologii
molekularnej, immunochemii oraz nowoczesnych
technik bioinżynierii medycznej.

 Nasza strategia oparta jest na tworzeniu
unikatowych na skalę światową technologii urządzeń
diagnostycznych oraz monitorujących procesy
życiowe w naturalnym stanie i w czasie
rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby
nowotworowe, choroby zakaźne, wirusowe,
bakteryjne oraz grzybiczne.
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Nasza strategia



 Przełomowa, stworzona w USA, opracowana i rozwijana w Europie, wielokrotnie nagradzana Platforma Technologiczna
– “Disrupter” i “Game Changer” na bardzo atrakcyjnym rynku diagnostyki IVD wycenianym na ponad 14 mld USD

 Połączenie Fotoniki, Biologii Molekularnej, Chemii i Bioinżynierii Medycznej w jednej unikalnej platformie
technologicznej

 Ponad 43 mln PLN pozyskanego kapitału – udziałowego i grantowego, w tym największy w historii polskich MŚP grant
Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon2020 (€4mln)

 Jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów w obszarze innowacji medycznych w Europie

 Jedyny tak multidyscyplinarny zespół R&D, składający się z biologów, fizyków, chemików, bioinżynierów medycznych,
wsparty silnymi kompetencjami w obszarach Biznes&Admin

 Silnie zabezpieczona własność intelektualna oraz wdrożona polityka zarządzania własnością przemysłową (IPR Strategy)

Przełomowy i wielokrotnie nagradzany Innowator z obszaru zastosowania Fotoniki w Medycynie

5

SDS Optic – kim jesteśmy? co tworzymy?
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SDS Optic jest zarządzany przez zespół ekspertów z szerokimi doświadczeniami w zarządzaniu innowacjami

Naukowiec i ekspert w dziedzinie biologii
molekularnej i immunochemii. Wieloletni
pracownik Harvard Medical School
w Bostonie, MA (USA) oraz PAN Wrocław.
Obywatelka USAi Polski.

Doświadczony naukowiec oraz inżynier
z zakresu nauk technicznych, uczestnik
programów badawczych przy współpracy
z NASA. Absolwent Uniwersytetu Akron.
Obywatel USA i Polski

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska
prof. KUL / Pomysłodawca / Dyrektor Naukowa

Marcin Staniszewski, Msc. Eng.
Pomysłodawca i Prezes Zarządu

Mateusz Sagan, MBA
Akcjonariusz / Zarządzający / Business Officer

Ekspert z zakresu zarządzania innowacyjnymi
projektami badawczo-rozwojowymi, ponad
20 lat doświadczenia pracy w środowisku
korporacyjnym, w firmach rodzinnych oraz
technologicznych startupach na całym
świecie

Leadership Team
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Centrum R&D w Lublinie



Zwycięzca prestiżowego konkursu Innovation Radar Prize Komisji Europejskiej w 2020
Najważniejsza nagroda w UE przyznawana innowacyjnym MŚP
Po raz pierwszy w historii przyznana polskiej firmie
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Women-led Innovation 2020



Paradygmat – wysoki wskaźnik tzw. fałszywie +/- wyników diagnostycznych
“Musimy pobrać tkankę i wysłać ją do zewnętrznego laboratorium w celu
obrazowej analizy biologicznej. Diagnostyka In Vitro jest niezbędna.”
“Złoty Standard nie zmienił się od kilkudziesięciu lat”

Przyszłość i nowoczesne terapie antynowotworowe już są dostępne –
ale wymagają celowanej diagnostyki molekularnej zmiany nowotworowej
- Główny powód rosnącej ilości zgonów na choroby nowotworowe:

PÓŹNA lub FAŁSZYWA diagnostyka
- Terapie Celowane-Immuno-Gen-Komórkowe/CAR-T
- Największe firmy farmaceutyczne rozwijają i koncentrują się TYLKO

na nowoczesnych terapiach

Wyzwania w obszarze histopatologii – czas oczekiwania na wynik to często
tygodnie
- Duże inwestycje kapitałowe w zaplecza laboratoryjne i sprzętowe
- Średni wiek patmorfologów w Europie jednym z najwyższych oraz stale

spadająca liczba lekarzy tej specjalizacji – świat diagnostyki bije na alarm
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Wyzwania i mega trendy



 Brak konieczności biopsji tkanki

 Wyniki 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
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Nasze rozwiązanie – Platforma inPROBE® 
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 Mikrometryczny bio-sensor
światłowodowy “histopatologia
na czole światłowodu”

 Unikalna na skalę światową czułość
(pikogramy/ml – pg/ML)

 Zestaw składający się z jednorazowej
mikrosondy detekcyjnej, urządzenia
detekcyjnego będącego również
źródłem światła oraz akcesoriów
diagnostycznych

 Bio-sensor umożliwiający
selektywną i sensytywną detekcję
nadekspresji związków
rozpuszczalnych w krwi, 
m.in. receptora HER2

Mikrometryczna mikrosonda bio-światłowodowa
Platforma technologiczna inPROBE® 



12

Parametr Charakterystyczny inPROBE® ELISA FISH IHC ForteBIO Octet

Biopsja Tkanki NIE TAK TAK TAK TAK

Wynik w czasie rzeczywistym TAK NIE NIE NIE NIE

Rodzaj badania In vivo – point of 
care

In vitro – zewn. lab In vitro – zewn. lab In vitro – zewn. lab In vitro – zewn. lab

Wynik liczbowy (ilościowy) TAK NIE NIE NIE TAK

Średnia inwestycja zakupowa 
urządzania (-ń) (€k) 30 80 110 260 120

Kluczowy element technologii 
Biosensor 
Fotoniczny

Test 
Immunoenzymatyc

zny

Fluorescencyjna 
Hybrydyzacja in situ Immunohistochemia Biosensor Fotoniczny

inPROBE® deklasuje obecnie dostępne techniki jako badanie mniej inwazyjne i w czasie rzeczywistym
Przewagi konkurencyjne
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Ochrona własności intelektualnej IP

 Przemyślana i opracowana strategia ochrony IP oraz 
zarządzania kluczowym know-how Spółki

 Ochrona wybranych elementów opracowanych 
rozwiązań technologicznych

 Wszystkie kluczowe znaki towarowe zarejestrowane 
na całym świecie (m.in. EU, USA, Szwajcaria, Japonia)

1 przyznany 
patent

3 zgłoszenia 
patentowe

kolejne 
wnioski w 

opracowaniu



 Social Media (FB, Instagram, LinkedIn, Twitter)

 Dedykowany odcinek na National Geographic

 Obecność na dedykowanych wydarzeniach inwestorskich i branżowych
(konferencje, targi)

 Aktualny serwis internetowy – korporacyjny i dedykowany inPROBE®
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Szeroka komunikacja z kluczowymi interesariuszami



Skalowanie technologii inPROBE®

Fotoniczne rozwiązania medyczne na skalę globalną
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Globalny Potencjał Rynkowy ($mld)

NOWY RYNEK

SDS-probe 25%

SEPSA 
Rynek Diagnostyki

2020  $627 M
30m przypadków / 5m zgonów

Diagnostyka Biomarkera HER2

(Rak Piersi)
2020  8,47mln testów

Trastuzumab 
Rynek Monitorowania Leczenia

2020  11mln dawek
$7mld sprzedaży

Zakaźne (CoV-2) 
Rynek Diagnostyki

2020 500mln testów 

Rynek Diagnostyki Molekularnej
z wyłączeniem Covid-19

2020  $14,1 mld

Rynek diagnostyki biomarkerów
(molekularna / genetyczna)

2020  $18,01 mld 

2020  $1,08 mld

SARS-CoV-2 
Rynek Diagnostyki RT-PCR

2020  $6 mld 

2020  $5,2 mld

Platforma inPROBE 
Globalny Potencjał Rynkowy

2020  $11,6 mld 

OKULISTYKA
Rynek Diagnostyki

2020 $3,6 mld

ENDOSKOPIA
Rynek Diagnostyki

2020 $31,8 mld

Globalny potencjał rynkowy to ponad 11 mld USD
Skalowanie inPROBE®

Biomarkery nowotworowe – diagnostyka in vivo
Nowotwory prostaty, płuc, żołądka, jelita grubego, itp.

Monitorowanie leczenia in situ
Mikrosonda mierząca stężenie docierającej w okolice zmiany
chorobowej cząsteczki aktywnej leku (nowotwory, choroby
zakaźne, immunoterapie, terapie komórkowe, terapie genowe)

Ciekłe (Płynne) Biopsje
Diagnostyka markerów i komórek nowotorowych z krwi
(tzw. CTCs)

Choroby Zakaźne
Szybka i masowa diagnostyka koronawirusów, sepsy, chorób
grzybicznych, itp.

Chirurgia Onkologiczna
Diagnostyka ex-vivo w czasie rzeczywistym podczas zabiegów
chirurgii onkologicznej (guzy, wartownicze węzły chłonne, itp.)

Endoskopia
Przełomowa diagnostyka molekularna w trakcie badań
endoskopowych (inPROBE inside)

Diagnostyka siatkówki oka (m.in. marker VEGF)
Zwyrodnienie plamki żółtej oka (AMD) – osoby starsze
oraz chorzy na cukrzycę
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Największy w historii grant przyznany polskiej firmie MŚP z Komisji Europejskiej 
w ramach Horizon2020 (€4mln)

Rozwój wspierany dotacjami z funduszy UE
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Droga na giełdę
Runda pre-IPO

 11 mln PLN – Q2’21

 Emisja akcji serii D

 Subskrypcja 
prywatna inwestorzy 
kwalifikowani
(+€100tys.)

 Emisja objęta przez 
prestiżowe fundusze 
TFI oraz inwestorów 
prywatnych (HNWI) 

 Uchwalony
i wprowadzony 
program ESOP 
(akcje serii E)

Upublicznienie

 Rozpoczęcie procesu 
upublicznienia Q3’21

 Złożona
dokumentacja oraz
wnioski do GPW, 
KDPW oraz KNF 
(ESPI)

 Wprowadzenie akcji
na rynek
NewConnect

 Pierwszy dzień 
notowań na 
przełomie ’21 i ‘22

Runda IPO

 Emisja akcji serii F

 Oferta publiczna
do nieoznaczonego
adresata

 do 11 mln PLN

 Planowana na Q2’22

GPW

 Intencją Spółki jest 
docelowe 
przeniesienie 
notowań na rynek 
regulowany 

 Rozważany jest 
również wariant dual 
listingu za granicą

 Przeniesienie 
notowań / dual 
listing połączony
z ofertą publiczną

 Planowany do końca 
2023 r.



KONTAKT
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Mateusz Sagan, MBA

SVP / Chief Operating Officer

IR@sdsoptic.com

Relacje Inwestorskie
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www.sdsoptic.pl

@sdsoptic

@SDS_Optic

/company/sds-optic



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


