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Treść raportu:          

Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 sierpnia 2022 r. Spółka 

oraz Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny [łącznie: Współuprawnieni] podpisały 

umowę trójstronną dotyczącą ochrony, korzystania z praw własności intelektualnej i zasad 

komercjalizacji dwóch wynalazków, które dotyczą usprawnienia produkcji limfocytów T 

regulatorowych [Wynalazki] opracowanych wspólnie przez wymienione podmioty i objętych 

zgłoszeniami patentowymi dokonanymi przez Uniwersytet Gdański [Umowa]. 

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Współuprawnionych do Wynalazków, jak 

również do wszelkich informacji technicznych, organizacyjnych i innych informacji, które mając wartość 

gospodarczą, stanowią know – how związane z wynalazkami. 

Wynalazki, co do których toczy się obecnie postępowania patentowe dotyczą usprawnienia produkcji 

limfocytów T regulatorowych, które pozwalają na szybszą produkcję bardziej skutecznego preparatu 

limfocytów T regulatorowych [informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w prospekcie 

emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 października 2021 r., str. 85].   

Zgodne z Umową udział Spółki we wspólności prawa do/z patentu na Wynalazki, jak również udział we 

wszelkich innych prawach i obowiązkach wynikających z Umowy oraz dochodach z tytułu 

komercjalizacji pośredniej/bezpośredniej, jak też udziały we wszelkich korzyściach uzyskanych z 

Wynalazków został uzgodniony na 10%. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do refundacji dokonanych 

przed zawarciem Umowy wydatków i opłat związanych ze zgłoszeniami patentowymi Wynalazków w 

wysokości odpowiadającej jego ww. udziałowi we wspólności Wynalazków. Zgodnie z Umową każda 

ze stron jest uprawniona do przeprowadzenia komercjalizacji Wynalazków, przy czym w przypadku 

zamiaru zawarcia przez pozostałych Współuprawnionych umowy komercjalizacji, Umowa przyznaje 

Spółce prawo pierwszeństwa, które polega na tym, że w takim przypadku Spółka może złożyć 

bezpośrednio lub poprzez wskazany podmiot trzeci ofertę zawarcia umowy komercjalizacji na 

warunkach nie gorszych od przedstawionych przez Współuprawnionego. 

W pozostałym zakresie Umowa zawiera standardowe zapisy powszechnie stosowane dla tego typu 

umów.  

Podstawy naukowe Wynalazków zawartych w zgłoszeniach patentowych zostały opublikowane w tym 

roku przez naukowców z Poltreg S.A w prestiżowym piśmie Nature Communications ‘Mesenchymal 

stem cells transfer mitochondria to allogeneic Tregs in an HLA-dependent manner improving their 

immunosuppressive activity’ [link do artykułu (dostęp bezpłatny): 

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28338-0]. 
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