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Tytuł 
 

Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży Genomtec® ID. 
 

   

Podstawa 

prawna: 

 
Art. 17 MAR ust. 1  – informacje poufne 

   

Treść Raportu:  Zarząd Genomtec S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 

2022 r. podpisał umowę z Atropos Ltd, dystrybutorem mającym siedzibę na terytorium 

Grecji (”Kontrahent”) na dostarczenie flagowego produktu Genomtec® ID („Umowa”). Na 

mocy Umowy po spełnieniu przez Produkt określonych warunków, w tym otrzymaniu 

dopuszczenia do sprzedaży, Kontrahent zobowiązał się do złożenia minimalnego 

zamówienia zarówno na analizator jak i na karty reakcyjne służące do diagnostyki  infekcji 

dróg oddechowych („Produkt”) o łącznej wartości 350 000 EUR w okresie 3 lat. Kontrahent 

będzie miał prawo wyłączności dystrybucyjnej na terytorium Grecji. 

Kontrahent jest specjalistycznym dystrybutorem rozwiązań w zakresie biologii molekularnej 

z ugruntowaną pozycją na rynku.  

 

Na mocy Umowy, po dostarczeniu powyższego zamówienia, Kontrahent może zwiększyć 

wolumen zamówień ponad minimalną ilość Produktów. Pozostałe postanowienia Umowy nie 

odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju transakcji. 

 

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Umowy za informację poufną, ponieważ Kontrahent 

zadeklarował, iż w przypadku dopuszczenia Produktu do obrotu rynkowego oraz 

zadowalających wyników działania urządzenia, gotów będzie składać dalsze zamówienia o 

większym wolumenie, a zatem istnieją przesłanki, że realizacja ww. Umowy może mieć 

istotny wpływ na przyszłą sytuację przychodową Emitenta, jak również na popularyzację  

technologii i Produktu Spółki.  Z tego względu, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria 

informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR. 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Michał Wachowski 

Członek Zarządu 
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Signing a commercial agreement to sell Genomtec® ID 

 

The Management Board of Genomtec S.A. ("Issuer", "Company") announces that today, i.e. 29 April 2022, it signed an agreement with 

Atropos Ltd., a distributor of laboratory reagents and in vitro diagnostic products based in Greece ("Contractor") for the supply of its 

flagship product Genomtec® ID ("Agreement"). Under the Agreement, once the Product meets certain conditions, including receipt of 

a CE mark, the Contractor agreed to place a minimum order for both the analyzer and  the respiratory panel infection reaction card 

("Product") with a total value of 350 000 EUR in the period of 3 years. The Contractor will have the right of exclusive distribution on 

the territory of Greece.  

 

The Contracting Party is a specialist distributor of molecular biology solutions with an established position on the market.  

 

Pursuant to the Agreement, upon the delivery of the aforementioned order, the Contracting Party may increase the volume of orders 

beyond the minimum quantity of Products. The remaining provisions of the Agreement do not differ from typical conditions for this 

type of transactions. 

 

The Management Board of the Company considered the conclusion of the Agreement to be confidential information, because the 

Contractor declared that in the case of release of the Product to the market and satisfactory performance of the device, it will be ready 

to place further orders of greater volume, and therefore there are premises that the implementation of the above-mentioned 

Agreement may have a significant impact on the future revenue situation of the Issuer, as well as on the popularization of the 

technology and the Company's Product. 

 Therefore, in the opinion of the Management Board, this information meets the criteria of confidential information within the meaning 

of Article 17.1 MAR. 

 


