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Numer 20/2015 

Data sporządzenia: 13.10.2015 roku 

Temat: Podpisanie umowy dystrybucyjnej z NAN03H w Korei 

Zarząd Airway Medix S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 12 października 

2015 roku Emitent zawarł umowę dystrybucyjną z NAN03H z siedzibą w Seulu (Republika Korei). Na 

podstawie umowy Airway Medix S.A. ustanowiła NAN03H wyłącznym dystrybutorem produktów 

Airway Medix Closed Suction System (Zamknięty System Czyszczący) oraz Airway Medix Irrigator 

(dalej jako „Produkty”) na terenie Republiki Korei (Korei Południowej). W ramach umowy NANO3H 

zobowiązało się do zakupu, w latach 2016-2018, minimalnej ilości Produktów w liczbie 64.000 sztuk. 

W przypadku niespełnienia przez NANO3H wymagań dotyczących minimalnej ilości zamówień, 

NANO3H będzie zobowiązane w terminie 30 dni do uzupełnienia zamówienia zgodnie z wymogami 

umownymi. Do 31 października każdego roku kalendarzowego NANO3H przedstawi Airway Medix 

S.A. kwartalny plan sprzedaży Produktów, w tym prognozy i strategie sprzedaży. W ramach umowy 

NAN03H zobowiązała się do rozpowszechniania Produktów m.in. poprzez dystrybucję katalogów na 

odpowiednich rynkach oraz wystawiania Produktów na odpowiednich targach i kongresach. Strony 

uzgodniły, że płatności za Produkt dokonywane będą w walucie Euro. Umowa weszła w życie z dniem 

podpisania i pozostaje w mocy przez okres 5 lat. Po upływie powyższego okresu, umowa zostanie 

automatycznie przedłużona o kolejny rok, chyba że którakolwiek ze stron umowy naruszy jej 

postanowienia lub którakolwiek ze stron wypowie umowę w terminie 90 dni przed datą wygaśnięcia. 

Wartość przedmiotu umowy za okres 3 lat szacuje się na kwotę ok. 3 mln zł. W trakcie trwania umowy 

każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy za pisemnym wypowiedzeniem obejmującym 

okres nie mniej niż 45 dni w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku lub postanowienia umowy 

przez drugą stronę i niepowodzenia naprawienia tego naruszenia w terminie 45 dni. Umowa została 

poddana prawu polskiemu. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
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