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Temat: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Tensus Medical 
Services z siedzibą w Budapeszcie 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Treść raportu: 

Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Spo łka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 5 maja 2016 r. 
pomiędzy spo łką zalez ną od Emitenta tj. Cambridge Chocolate Technologies Polska S.A. („CCTP”) 
a spo łką prawa węgierskiego Tensus Medical Services („Tensus”) z siedzibą w Budapeszcie 
(Węgry) umowy dystrybucyjnej („Umowa”). 
Na mocy Umowy CCTP ustanowiła Tensus wyłącznym dystrybutorem produktu Esthechoc 
Cambridge Beauty Chocolate („Produkt”) na terytorium Węgier, przy czym dystrybucja ma 
charakter niewyłączny w zakresie sprzedaz y prowadzonej za pos rednictwem strony internetowej 
Tensus oraz sprzedaz y poprzez strony internetowe sub-dystrybutoro w. Umowa została zawarta 
na okres 3 lat z moz liwos cią jej wczes niejszego wypowiedzenia przez kaz dą ze stron na 
warunkach okres lonych w jej tres ci, kto re nie odbiegają jednak od warunko w powszechnie 
stosowanych dla tego typu umo w. 
Zgodnie z tres cią Umowy Produkt ma byc  sprzedawany jedynie w salonach medycyny estetycznej, 
eleganckich sklepach, salonach kosmetycznych, os rodkach spa, wellness oraz za pos rednictwem 
internetu. Produkt będzie dostarczany przez CCTP na rzecz Tensus po cenach okres lonych w 
Umowie. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w walucie EUR.  
Na mocy Umowy, Tensus zobowiązuje się na koniec kaz dego po łrocza poszczego lnego roku 
obowiązywania Umowy dostarczyc  CCTP pisemny raport wskazujący ilos c  i rodzaj sprzedanych 
Produkto w oraz ilos c , rodzaj i umiejscowienie Produkto w niesprzedanych. 
Szacowana przez Zarząd Spo łki wartos c  Umowy w trzyletnim okresie jej obowiązywania, biorąc 
pod uwagę minimalne wartos ci zamo wien  wynosi ok. 1 mln zł. Umowa została zawarta pod 
prawem Anglii i Walii. 
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunko w powszechnie 
stosowanych dla tego typu umo w. 
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