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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MOLECURE S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 
z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zawarcia umowy opcyjnej na zawarcie licencji [Umowa] z University of Michigan 
oraz Michigan State University [Michigan] oraz nr 35/2022 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu 
wyłączności w umowie z Michigan, informuje, że w związku z trwającym badaniem weryfikacyjnym grupy związków, 
które miałyby być przedmiotem potencjalnej umowy licencyjnej, w dniu 15 grudnia 2022 r. obustronnie podpisane 
zostało porozumienie pomiędzy Emitentem oraz Michigan, na mocy którego doszło do nieodpłatnego przedłużenia 
o kolejne dwa miesiące, tj. do dnia 11 lutego 2023 r., okresu wyłączności, w trakcie którego Emitent może 
jednostronnie zdecydować się na zawarcie globalnej umowy licencyjnej na wyłączność na uzgodnionych przez 
strony warunkach w zakresie odkrytej przez Michigan nowej klasy związków wraz z cząsteczką wiodącą.  

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O kolejnych istotnych etapach rozwoju współpracy z Michigan Spółka będzie informowała w trybie właściwych 
raportów, natomiast o ew. kolejnym przedłużeniu okresu wyłączności, ktróre nie będzie w sposób istotny wpływało 
na realizację Umowy Spółka będzie informowała w ramach raportów okresowych. 
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