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Raport bieżący nr 20 / 2020    

Data sporządzenia: 2020-04-08         

Temat           

Istotna umowa  

Podstawa prawna         

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu:          

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, 
„Emitent”, „Biomed”), niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. Spółka 
powzięła informację o podpisaniu przez turecką firmą farmaceutyczną VALENTIS 
LABORATUVARLARI ILAC SAN ve TIC ANONIM SIRKETI z siedzibą w Stambule 
(dalej: „Dystrybutor”, „Valentis”) umowy dotyczącej współpracy w zakresie 
rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Spółki o nazwie handlowej 
ONKO BCG 100 (dalej: „ONKO” lub „Produkt”). 

Na podstawie Umowy Emitent udzieli Dystrybutorowi prawa do sprzedaży i 
dystrybucji ONKO na terytorium Turcji („Terytorium”), po uzyskaniu rejestracji 
Produktu na tym rynku. 

Spółka współpracuje z Valentis od 2016 roku sprzedając Produkt na zasadzie import 
permit, tj. bez rejestracji Produktu w Turcji, co w ocenie Emitenta istotnie ogranicza 
możliwości sprzedażowe Produktu. 

Na mocy Umowy Valentis zarejestruje Produkt na rynku tureckim, a następnie 
Biomed będzie dostarczać Produkt do Dystrybutora, zaś Dystrybutor będzie go 
sprzedawać na Terytorium. Strony określiły umownie prognozowany roczny 
poziom zamówień Produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, który 
zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym 
roku obowiązywania Umowy Dystrybutor składać będzie plan kroczący (rolling 
forecast) na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed 
będzie uznawany za wiążący. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 
latach obowiązywania Umowy po rejestracji Produktu, została określona przez 
strony na poziomie 40 mln zł. 

Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (okres podstawowy) począwszy od 
daty uzyskania rejestracji Produktu na rynku tureckim, a następnie będzie 
automatycznie przedłużać się na kolejne 5-letnie okresy dodatkowe. Każda ze stron 
może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem co najmniej 6 miesięcy 
przed końcem okresu podstawowego lub odpowiednio okresów dodatkowych. 

Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona naruszy istotne warunki 
Umowy, lub jeżeli Produkt nie uzyska rejestracji na rynku tureckim. 
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Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych 
przy tego typu umowach. 

W opinii Zarządu Emitenta podpisanie Umowy pozwoli na rejestrację Produktu na 
rynku tureckim. a następnie na skokowy wzrost sprzedaży oraz na dywersyfikację 
kanałów sprzedaży Produktu ONKO BCG, zgodnie z przyjętą strategią Spółki. 
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