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Tytuł: 
Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Wielkiej Brytanii  

 

Treść: 

Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 roku doszło do 

obustronnego podpisania „Distribution Agreement” (dalej: „Umowa”) z firmą Griffiths & Nielsen Limited  (dalej:  

„Dystrybutor”) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firma Griffiths & Nielsen Limited zajmuje się m.in. produkującą 

innowacyjnych wyrobów medycznych oraz jest jednym z liderów zarządzania odpadami klinicznymi (obsługuje 

placówki medyczne zarówno państwowe, jak i prywatne)  na terenie Wielkiej Brytanii.  

 

Zgodnie z zapisami Umowy, głównym produktem oferowanym na w/w rynku przez Dystrybutora będzie 

Urządzenie „BRASTER Pro” (dalej: „Urządzenie”). Urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym 

skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysoko marżowych badań. 

 

Przedmiotowa Umowa określa progi sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez Dystrybutora w Wielkiej 

Brytanii. Biznes plan zakłada sprzedaż Urządzeń w pierwszym roku sprzedaży na poziomie 400.000 GBP i 

osiągnięcie w trzecim roku sprzedaży  na poziomie 1.600.000 GBP. Sprzedaż Urządzeń rozpocznie się w pierwszej 

połowie 2020 roku po dopełnieniu formalności rejestracyjnych na tamtejszym rynku. 

 

Zgodnie z zapisami Umowy Dystrybutor będzie odpowiedzialny za dokonanie rejestracji Urządzenia BRASTER na 

terytorium Wielkiej Brytanii oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane. W całej procedurze związanej z 

rejestracją Urządzenia, Emitent będzie wspierał Dystrybutora. Umowa nie zawiera szczegółowych postanowień 

dotyczących kar umownych przewidzianych na wypadek niewywiązywania się bądź nienależytego wykonania 

zobowiązań którejkolwiek ze stron.  

 

Dodatkowo Umowa nakłada na Dystrybutora odpowiedzialność za działania marketingowe i Public Relations 

związane z Urządzeniem po wcześniejszych uzgodnieniach z Emitentem.  

 

Nawiązanie współpracy z kolejnym podmiotem na terenie Wielkiej Brytanii jest ważnym elementem ekspansji 

zagranicznej Spółki.  Wprowadzenie Urządzenia na tak wymagający rynek jakim jest Wielka Brytania, w oparciu 

o współpracę z liczącym się na tamtym rynku Dystrybutorem, stanowi referencję dla dystrybutorów w innych 

krajach, a w konsekwencji może mieć wpływ na rozwój współpracy międzynarodowej Spółki i przyszłość 

finansową Spółki. 

 

 

 


