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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MedApp S.A.  "Spółka"  niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26
maja 2021r. doszło do zawarcia Umowy dystrybucyjnej "Umowa"  pomiędzy Spółką i
Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Proletariacka 36, 93-563
Łódź, NIP: 7272850093, REGON 388930333, której dokumenty rejestrowe przechowuje Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Nr KRS 0898512, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 złotych
"Dystrybutor" .

Umowa dotyczy dystrybucji aplikacji CarnaLife Holo oprogramowania/softwaru  oraz sprzętu
niezbędnego do korzystania z oprogramowania  hardwaru na terytorium Polski. Umowa
zakłada wyłączność dystrybucji dla Dystrybutora na okres 1 roku od dnia zawarcia Umowy
na ww. terytorium, z zastrzeżeniem że udzielone prawo wyłączności nie ogranicza
możliwości sprzedaży produktu CarnaLife Holo na terytorium bezpośrednio przez Spółkę.
Wyłączność dotyczy prawa odsprzedaży na rzecz klientów posiadających status szpitali,
przychodni i klinik. Dystrybutor ma prawo do zawierania umów subdystrybucyjnych za zgodą
MedApp S.A.

Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na
okres kolejnych 3 lat, o ile żadna ze Stron na 6 miesięcy przed upływem pierwszego 3
letniego okresu nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o zakończeniu
współpracy. Spółka może rozwiązać Umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie w przypadku, gdy Dystrybutor nie zrealizował planu
sprzedaży za dany okres obowiązywania Umowy. Umowa przewiduje możliwość jej
rozwiązania w trybie natychmiastowym zarówno przez Spółkę jak i Dystrybutora w
przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą stroną.

Strony ustaliły plan sprzedaży na okres najbliższych 3 lat od dnia zawarcia Umowy. W
przypadku wykonania planu sprzedaży w pierwszym roku obowiązywania Umowy, prawo
wyłączności dla Dystrybutora przechodzi na kolejny rok obowiązywania Umowy. Powyższa
zasada obejmuje kolejne lata obowiązywania Umowy.

Spółka szacuje, że w przypadku gdy Dystrybutor wykona plan sprzedaży ustalony na okres
3 lat obowiązywania Umowy Spółka uzyska ze współpracy z Dystrybutorem średnioroczne
przychody na poziomie 1.997.333 EUR  wg średniego kursu NBP z dnia 25.05.2021r.
8.949.252 PLN  z tytułu sprzedaży produktu CarnaLife Holo. Łączna wartość sprzedaży



objęta 3 letnią Umową szacowana jest na kwotę 5.992.000 EUR  wg średniego kursu NBP z
dnia 25.05.2021r. 26.847.755 PLN.

W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi powinno przełożyć się pozytywnie na
wyniki finansowe MedApp S.A. oraz dalszą komercjalizację oprogramowania CarnaLife Holo
na polskim rynku.


