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Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 28 marca 2016 r.
umowy dystrybucyjnej („Umowa”) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. Cambridge Chocolate
Technologies Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („CCTP”) a spółką 180 Skin Therapy (PTY) LTD
(„Dystrybutor”) z siedzibą w Johannesburgu (RPA).
Na mocy Umowy CCTP ustanowiła Dystrybutora niewyłącznym dystrybutorem produktu Esthechoc
Cambridge Beauty Chocolate („Produkt”) na terytorium państw Wspólnoty Rozwoju Afryki
Południowej, przy czym CCTP zobowiązała się nie oferować Produktu do dystrybucji na tym obszarze
innym dystrybutorom co najmniej przez okres pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania Umowy.
Dystrybutor ma prawo oferować Produkt sprzedawcom detalicznym prowadzącym sprzedaż poprzez
sklepy stacjonarne, jak również za pośrednictwem strony internetowej Dystrybutora lub sprzedaży
poprzez strony internetowe sub-dystrybutorów. Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością
jej wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron na warunkach, które nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie Dystrybutor ma prawo żądać
przedłużenia Umowy na kolejne 3 lata pod warunkiem braku naruszeń zapisów Umowy w
pierwotnym okresie jej obowiązywania.
Zgodnie z treścią Umowy Produkt ma być sprzedawany w wysokiej jakości punktach sprzedaży
detalicznej, takich jak kliniki medycyny estetycznej, salony kosmetyczne oraz ośrodki spa, jak również
w drodze sprzedaży internetowej. Produkt będzie dostarczany przez CCTP na rzecz Dystrybutora po
cenach określonych w Umowie.
Na mocy Umowy Dystrybutor zobowiązuje się na koniec każdego półrocza okresu obowiązywania
Umowy dostarczyć CCTP pisemny raport osiąganych wyników sprzedaży.
Biorąc pod uwagę założenia sprzedażowe przedstawione przez 180 Skin Therapy, szacunkowa
wartość umowy w ciągu 3 lat jej obowiązywania wyniesie ok. 1,5 mln zł. Umowa została zawarta pod
prawem Anglii i Walii.
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych
dla tego typu umów.
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