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Treść raportu:

Zarząd MOLECURE S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 
16/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia Umowy Współpracy z Międzynarodowym Instytutem 
Biologii Molekularnej i Komórkowej [MIBMiK] w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych 
modulujących funkcje RNA oraz negocjacji licencyjnych, jak również informacji przekazywanych w tym zakresie w 
raportach okresowych, informuje, że w dniu 9 września 2022 r., wobec przeprowadzonego przez Emitenta 
badania due diligence obejmującego programy komputerowe RNA-Frag-Finder oraz RNA-Drug-Binder, Spółka 
podjęła decyzję o przesunięciu procesu negocjacyjnego odnośnie zawarcia umowy License Execution Agreement 
z MIBMiK, którą objęte miały być ww. programy komputerowe, do czasu ich optymalizacji w oparciu o wyniki 
uzyskane w trakcie trwających i planowanych prac badawczych. W związku z powyższym Spółka zadecydowała o 
zawieszeniu negocjacji i przesunięciu decyzji o nabyciu ww. programów do momentu zakończenia realizacji 
założonych zadań w ramach Umowy Współpracy. Wyżej opisane przesunięcie w czasie zawarcia License 
Execution Agreement nie ma wpływu na harmonogram realizowanych prac w ramach platformy RNA.

Zarząd Emitenta wskazuje, że jednocześnie z ww. decyzją podjął również decyzję o kontynuacji współpracy 
naukowej z MIBMiK w ramach umowy z dnia 16 czerwca 2021 r., o której zawarciu informował raportem bieżącym 
nr 16/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. 

O kolejnych istotnych etapach rozwoju współpracy z MIBMiK Spółka będzie informowała w trybie właściwych 
raportów. 
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