
Numer 11/2016 

Data sporządzenia: 9.02.2016 roku 

Temat: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Sky City Technology 
Development Ltd z siedzibą w Hongkongu 

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

Treść raportu: 

Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2016 r. 

umowy dystrybucyjnej („Umowa”) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. Cambridge Chocolate 

Technologies Ltd z siedzibą w Cambridge (Wielka Brytania) („CCT Ltd”) a spółką Sky City Technology 

Development Ltd („Sky City”) z siedzibą w Hongkongu. 

Na mocy Umowy CCT Ltd ustanowiła Sky City wyłącznym dystrybutorem produktu Esthechoc 

Cambridge Beauty Chocolate („Produkt”) na terytorium Chin, w tym Hongkongu oraz Makau, przy 

czym dystrybucja ma charakter niewyłączny w zakresie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem 

stron internetowych Sky City lub sprzedaży poprzez strony internetowe sub-dystrybutorów. Ponadto, 

wyłączność dystrybucji na terytorium Hongkongu oraz Makau uzależniona jest od określonych w 

umowie minimalnych wyników sprzedażowych do zrealizowania przez Sky City w ciągu pierwszych 

dwóch lat obowiązywania Umowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej 

wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron na warunkach, które nie odbiegają od warunków 

powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Zgodnie z treścią Umowy, Produkt ma być początkowo sprzedawany w wysokiej jakości punktach 

sprzedaży detalicznej, takich jak sieć Wanda czy Parkson. Zakłada się jednak, że w ciągu pierwszego 

roku obowiązywania Umowy sieć dystrybucyjna zostanie poszerzona w szczególności o salony 

kosmetyczne, ośrodki spa oraz apteki. Produkt będzie dostarczany przez CCT Ltd na rzecz Sky City po 

cenach określonych w Umowie. 

Na mocy Umowy Sky City zobowiązuje się na koniec każdego półrocza okresu obowiązywania Umowy 

dostarczyć CCT Ltd pisemny raport osiąganych wyników sprzedaży. 

Biorąc pod uwagę założenia sprzedażowe przedstawione w Umowie, szacunkowa wartość jej 

przedmiotu w pierwszym roku obowiązywania wynosi ok. 1,5 mln zł. Jednocześnie mając na uwadze 

założenia sprzedażowe przedstawione w Umowie przez Sky City oraz zakładając realizację Umowy 

zgodnie z tymi założeniami w 5-letnim okresie obowiązywania Umowy szacunkowa wartość jej 

przedmiotu przekroczy wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. 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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