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Podstawa 

prawna: 
Art. 17 MAR – informacje poufne 

  

Treść 

Raportu: 

Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym koryguje 

omyłkę techniczną w numeracji raportu ESPI z dnia 10 sierpnia 2022 roku o tytule "Podpisanie 

umowy partnerstwa dotyczącej komercjalizacji platformy Genomtec ID na terenie Tajwanu." 

 

Było: 

Raport z dnia 10 sierpnia 2022 r. o numerze 16/2022  

 

Powinno być: 

Raport z dnia 10 sierpnia 2022 r. o numerze 18/2022 

 

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i została ponownie wskazana poniżej: 

 

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 Produktów 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.%. 
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