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Art. 17 MAR ust. 1  – informacje poufne 

   

Treść Raportu:  Zarząd Genomtec S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 sierpnia 

2022 r. podpisał umowę („Umowa”) z Partnerem komercyjnym, Spółką działającą w Polsce 

oraz jej zależną Spółką z siedzibą w Taipei, Tajwan (”Partner”) na identyfikację perspektyw i 

możliwości biznesowych, prowadzących do zawarcia lokalnych umów handlowych celem 

wprowadzenia na Tajwański rynek („Terytorium) platformy Genomtec® ID („Produkt”). Na 

mocy Umowy, Partner będzie wspierał Emitenta w szczególności w zakresie kwalifikowania 

potencjalnych partnerów chcących zawrzeć umowę handlową obejmującą dystrybucję, 

sprzedaż, odsprzedaż Produktu(ów) na Terytorium, prowadzenia działań marketingowych 

oraz pomoc w doradztwie regulacyjnym skutkującym dopuszczeniem do sprzedaży 

Produktu na Terytorium. 

 

Partner to innowacyjna, polsko-japońska firma biotechnologiczna specjalizującą się we 

wprowadzaniu na rynek Azji Wschodniej produktów nutraceutycznych oraz wyrobów do 

diagnostyki medycznej. Poza diagnostyką działania Partnera koncentrują się również na 

badaniach i rozwoju oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze 

biotechnologii. Partner działa na skalę międzynarodową, ściśle współpracując z najlepszymi 

japońskimi i tajwańskimi dostawcami i ekspertami m.in. w dziedzinie biotechnologii.  

 

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Umowy za informację poufną, ponieważ 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 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

EN 
 

Signing of commercial partnership agreement for Genomtec® ID sales in Taiwan 

 

The Management Board of Genomtec S.A. ("Issuer", "Company") announces that today, i.e., 10 August 2022, it signed an agreement 

(the "Agreement") with a Commercial Partner, a Company operating in Poland with its subsidiary headquartered in Taipei, Taiwan (the 

"Partner"), pertaining business opportunities identification that should lead to local commercial agreements signing for market 

adoption of the Genomtec® ID platform (the ”Product”) in Taiwan (the “Territory”). Pursuant to the Agreement, the Partner will support 

the Issuer qualifying the leads and their propensity in signing commercial agreements for distributorship, wholesale, re-sale of the 

Products on the Territory, along with Partner’s in-field marketing activities, and regulatory consulting for the Product sales 

authorisation in the Territory.  

 

The Partner is a renowned innovative, Polish-Japanese biotechnology firm that specialises in the go-to-market strategy especially for 

South Asia, focusing on the nutraceuticals and medical diagnostics devices. In addition to diagnostics, Partner's activities focus on R&D 

and commercialization of innovative solutions in the field of biotechnology. The Partner operates internationally, working closely with 

top Japanese and Taiwanese suppliers and experts in the field of biotechnology. 

 

The Company's Management Board considered the fact of concluding the Agreement to be confidential information, as the 

implementation of the aforementioned Agreement may have a significant impact on the Issuer's future revenue situation, as well as 

on the popularization of the Company's technology and Product. 

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

meaning of Article 17 (1) of MAR. 

 


