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Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej przez Greiner Bio-One GmbH 
Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu 
 

Zarząd PZ Cormay S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 21 marca 2017 r. otrzymał oświadczenie 
Greiner Bio-One GmbH _"GBO"_ o rozwiązaniu przez GBO ze skutkiem na 20 marca 2017 r. umowy 
dystrybucyjnej _"Umowa"_ łączącej GBO z Emitentem, dotyczącej dystrybucji przez Emitenta 
produkowanego przez GBO systemu próżniowego pobierania krwi.  
Na podstawie zapisów ww. Umowy GBO będzie nadal, pomimo jej rozwiązania dostarczał Emitentowi swoje 
produkty w zakresie potrzebnym do realizacji przez Emitenta zobowiązań wynikających z dotychczas 
zawartych umów w tym wynikających z zamówień publicznych. W okresie pierwszych 9 miesięcy 2016 r. 
udział przychodów ze sprzedaży ww. próżniowego systemu produkcji GBO w łącznych przychodach ze 
sprzedaży Emitenta ukształtował się na poziomie 9,8%. Jednocześnie Emitent informuje, że ww. system 
próżniowy pobierania krwi jest towarem handlowym dystrybuowanym przez Emitenta wyłącznie na terenie 
kraju, a uzyskiwane z tytułu jego sprzedaży marże są istotnie niższe w stosunku do marż realizowanych przez 
Emitenta z tytułu sprzedaży innych grup asortymentowych towarów handlowych oraz produktów Emitenta. 
Spółka od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do zwiększenia generowanej marży na rynku 
polskim poprzez przebudowę portfela produktowego i większej koncentracji na sprzedaży i obsłudze rynku 
w zakresie najważniejszych dla Spółki grup produktowych, w szczególności tych, których produkcję sama 
prowadzi. W związku z otrzymaniem ww. oświadczenia od firmy GBO, działania te ulegną odpowiedniemu 
przyspieszeniu tak, aby rezultaty osiągane przez Spółkę na rynku polskim nie odbiegały od wcześniej 
zaplanowanych. 
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