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INFORMACJE O OFERCIE

INFORMACJE O EMITENCIE

Liczba oferowanych akcji: 

Cena emisyjna:

Próg emisji:

Minimalny zapis:

Rynek notowań:

105.000 akcji

40,50 zł     

25.000 akcji

50 akcji

ASO NewConnect

Cel emisji:
• Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową hali tj. prace projektowe i rozpoczęcie prac budowlanych
• Rozbudowa działu IT oraz R&D na co składają się koszt pracodawcy na wynagrodzenia dla nowo

zatrudnianych specjalistów oraz zakup sprzętu, oprgramowania i licencji.
• Prototypowanie oraz wprowadzenie do sprzedaży tj. stworzenie oraz wprowadzenie do sprzedaży  
   6 nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy
• Koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej

Nowa siedziba Spółki.

Spółka CM International S.A. działa na rynku medycyny estetycznej, skupiając sią na projektowaniu, rozwijaniu, produkcji i dystrybucji urządzeń  
wykorzystywanych podczas zabiegów kosmetycznych. Produkty oferowane przez Emitenta mają zastosowanie w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA 
na całym świecie. Od początku działalności Spółki większość generowanych przychodów pochodzi ze sprzedaży zagranicznej. Segment rynku na którym 
działa Spółka można definiować jako antycykliczny przez co akcje Emitenta mogą stanowić bardzo dobrą dywersyfikację dla portfela inwestycyjnego.  

Model biznesu Spółki zakłada współpracę z dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy w kraju. Oznacza to, iż odbiorcami  
urządzeń Emitenta są w pierwszej kolejności dystrybutorzy, którzy następnie docierają z ofertą Emitenta do swoich klientów, którymi są obiekty medycyny  
estetycznej i kosmetycznej. W dotychczasowej historii działalności Spółka dostarczyła ponad 1,5 tys. urządzeń do odbiorców finalnych (w wyniku  
współpracy z ok. 40 dystrybutorami handlowymi oraz w mniejszym stopniu poprzez własne bezpośrednie działania sprzedażowe) w ponad 50 krajach na 
całym świecie.

Od początku działalności Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz  
wprowadzanie nowych urządzeń do swojego portfolio ofertowego. Wszystkie produkty i usługi Emitenta oparte są na autorskiej i innowacyjnej technologii  
Spółki. W 2019 roku i latach kolejnych CM International S.A. zamierza rozwinąć dział B+R. Stanie się to poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników do działu  
badawczo-rozwojowego, przygotowaniu specjalistycznych stanowisk pracy oraz zakupu dodatkowych urządzeń do tego działu. W kolejnych latach Spółka  
zamierza przygotować komercyjną wersję aplikacji Skinic, a następnie planuje dodanie modułu sprzedaży detalicznej w aplikacji oraz stworzenie  działu 
specjalizującego się w realizacji zamówień z aplikacji Skinic.

Uczula się inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w 
Dokumencie Ofertowym, do których zalicza się m.in. ryzyko utraty płynności finansowej, ryzyko 
związane ze strukturą finansowania, ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, czy ryzyka 

związane z rynkiem kapitałowym.

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii D jest Dokument Ofertowy akcji 
serii D dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.cmisa.eu oraz oferującego www.pcdm.pl . Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Ofertowego.
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STRUKTURA AKCJONARIATU PRZYCHODY I  MARŻOWOŚĆ

KADRA KIEROWNICZA
Mariusz Kara
Prezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale 
Nauk Społecznych Wyższej Szkoły  
Zarządzania i Finansów we Wrocławiu 
na kierunku politologia. Pomysłodawca  
działalności gospodarczej „Cos-Medico 
Michał Sebastian” przekształconej w 2012 
roku w spółkę CM International sp. z o.o. 
(poprzednik prawny Emitenta), w której 
od początku jej istnienia pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu.

Michał Sebastian
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
W 2011 r. założył działalność gospodarczą 
„Cos-Medico Michał Sebastian”, która 
zajmowała się sprzedażą urządzeń 
kosmetycznych. Ze Spółką CM International 
S.A. związany od początku jej istnienia, gdzie 
przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu 
pracował na stanowisku dyrektora 
operacyjnego.

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii D jest Dokument Ofertowy akcji 
serii D dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.cmisa.eu oraz oferującego www.pcdm.pl . Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Ofertowego.

Przed emisją Serii D Udział w kapitale 
zakładowym

Udział w ogólnej 
liczbie głosów

Mariusz Kara  660 000  1 320 000 54,86% 65,90%

Michał Sebastian  52 000  104 000 4,32% 5,19%

Weremczuk Holding sp. z o.o.  140 000  140 000 11,64% 6,99%

Certus Investment sp. z o.o.  150 000  150 000 12,47% 7,49%

Pozostali  201 000  289 000 16,71% 14,43%

Łącznie  1 203 000  2 003 000 100,00% 100,00%

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 3Q2019*

PRZYCHODY NETTO  
ZE SPRZEDAŻY 2 217 256,68 3 667 089,60 12 790 163,08 12 412 443,71

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI  
OPERACYJNEJ 2 047 660,77 3 371 498,90 10 871 402,12 10 350 595,80

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 169 595,91 295 590,70 1 918 760,96 2 061 847,91

MARŻA BRUTTO  
ZE SPRZEDAŻY 7,65% 8,06% 15,00% 16,61%

ZYSK NETTO 135 092,29 215 684,22 1 332 797,34 1 488 331,73

MARŻA ZYSKU NETTO 6,09% 5,88% 10,42% 11,99%

Przychody CMI wykazują bardzo dużą dynamikę. Rosły one odpowiednio  
o +65,4% i +248,8% za lata 2016-2018. Spółka po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 
osiągnęła 12,4 mln zł przychodów dzięki czemu ta pozycja rachunku zysków i strat została  
poprawiona o prawie 49% w układzie rok do roku. Trend wzrostu przychodów ze sprzedaży jest  
w stanie się utrzymać w związku z wprowadzeniem do sprzedaży nowych  
produktów, które są w początkowej fazie cyklu życia oraz dzięki pozyskaniu nowych  
dystrybutorów. Mówimy tutaj o produktach Protheus, Nuximia, Nexus, które zostały  
wprowadzone do sprzedaży w 2019 roku. Starsze produkty M3 i BFC przynoszą jeszcze  
przychody ale ich znaczenie maleje.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta
* Dane za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

TEZY INWESTYCYJNE
Stała i powtarzalna dynamika poprawy wyników

Antycykliczny charakter gamy produktowej Oprogramowanie pomagające zarządzać salonem kosmetycznym – SKINIC

Park produkcyjny zapewniający zwiększenie skali 
działalności produkcyjnej

Plany wejścia na rynek regulowany GPW

Wzrostowy charakter spółki i jej przychodów – atrakcyjna wycena z 
dyskontem do rynku oraz możliwe kupno solidnych perspektyw spółki
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Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogolnej
liczbie głosów

Struktura akcjonariatu

Mariusz Kara Michał Sebastian

Weremczuk Holding sp. z o.o. Certus Investment sp. z o.o.

Pozostali

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogolnej
liczbie głosów

Struktura akcjonariatu

Mariusz Kara Michał Sebastian

Weremczuk Holding sp. z o.o. Certus Investment sp. z o.o.

Pozostali

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogolnej
liczbie głosów

Struktura akcjonariatu

Mariusz Kara Michał Sebastian

Weremczuk Holding sp. z o.o. Certus Investment sp. z o.o.

Pozostali

Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w ogolnej 
liczbie głosów

Struktura akcjonariatu

Mariusz Kara Michał Sebastian

Weremczuk Holding sp. z o.o. Certus Investment sp. z o.o.

Pozostali

Spółka z bogatym doświadczeniem w realizacji 
projektów od podstaw

Produkty wyposażone w technologię IoT (ang. Internet of Things ) oraz  
dostępne dla klientów m.in. w modelu zakupu Pay-As-You-Go
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