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Raport bieżący nr 40 / 2019    

Data sporządzenia: 2019-12-19        

Temat           

Zawarcie aneksów do umowy dystrybucyjnej z Alpen Pharma AG  

Podstawa prawna         

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu:          

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, 
„Emitent”, „Biomed”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 niniejszym 
informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. otrzymał podpisane przez Spółkę Alpen 
Pharma AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria („Alpen Pharma”) osiem aneksów (od nr 
9 do 16) do umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 30 kwietnia 2007 r. (dalej: 
„Umowa dystrybucyjna”), przedmiotem których jest rozszerzenie współpracy 
między Biomed i Alpen Pharma AG w zakresie dystrybucji i promocji produktu 
leczniczego Spółki o nazwie handlowej Distreptaza („Produkt”) o następujące rynki: 
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Serbia oraz Malezja. Strony 
postanowiły, iż współpraca na każdym z wyżej wymienionych rynków będzie 
uregulowana mocą odrębnego aneksu. 

Strony uzgodniły, iż łączny minimalny wolumen Produktu, jaki Biomed będzie 
zobowiązany dostarczyć, zaś Alpen Pharma nabyć w ciągu 5 lat od zarejestrowania 
Produktu na ww. rynkach, stanowić będzie równowartość ok. 2,5 mln euro. W ocenie 
Emitenta potencjał sprzedażowy na ww. rynkach jest znacznie wyższy niż wskazane 
w aneksach wolumeny minimalne, w związku z czym oczekiwany jest skokowy 
wzrost sprzedaży tego Produktu w kolejnych latach. 

Warunkiem sprzedaży produktu leczniczego Distreptaza na wszystkich ww. rynkach 
jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie Produktu do obrotu, wydane przez 
odpowiednie władze w danym kraju. Alpen Pharma, jako podmiot wyspecjalizowany 
w procesach rejestracyjnych produktów leczniczych oraz posiadający sieć firm 
partnerskich w ww. krajach, zobowiązała się w aneksach do uzyskania pozwolenia 
na dopuszczenie Produktu do obrotu na własny koszt, przy czym koszty rejestracji 
zostaną zwrócone przez Biomed po uzyskaniu certyfikatu rejestracyjnego w formie 
rabatów od ceny Produktu. 

Powyższe działania Emitenta stanowią realizację strategii rozwoju produktu 
Distreptaza. Wsparcie Alpen Pharma w procesie rejestracji na nowych rynkach, a 
także moce dystrybucyjne partnera Emitenta pozwolą na zdobycie nowych rynków 
zbytu dla produktów Spółki, co przełoży się na zwiększenie sprzedaży i wyniki 
Emitenta w przyszłych okresach. 
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Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 (MAR). 

 

2019-12-19 Marcin Piróg Prezes Zarządu   

2019-12-19 Piotr Fic Członek Zarządu 


