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Treść raportu:

Zarząd Spółki Mabion SA informuje, Ŝe w dniu 02.07.2013 podpisał umowę z firmą ONKO z siedzibą w Turcji, w
zakresie sprzedaŜy praw do dossier rejestracyjnego i sprzedaŜy produktu MabionCD20 w Turcji.
W ramach umowy Mabion będzie dostawcą dossier rejestracyjnego, know-how oraz produktu na przedmiotowe
rynki. Z kolei ONKO nabywa prawa marketingowe i dystrybucyjne na lek MabionCD20. W wyniku realizacji umowy
Mabion będzie uprawniony do płatności w wysokości 440 tys Euro rozbitych na etapy (po podpisaniu umowy,
przekazaniu dossier rejestracyjnego i po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu leku Mabion CD20) oraz dodatkowo,
po wprowadzeniu produktu do obrotu płatności pokrywających koszt wytworzenia oraz płatności liczone wg
mechanizmu dzielenia wartości sprzedaŜy w wysokości 40 % tak obliczonych wartości sprzedaŜy netto.
ONKO ma swoją główną siedzibę w Turcji. Firma powstała w 1987 i aktualnie jest jedną z wiodących firm
farmaceutycznych w Turcji specjalizującą się w produktach onkologicznych. Firma posiada zarówno swoje zakłady
produktów gotowych jak i jest dystrybutorem leków (w tym biotechnologicznych) koncernów farmaceutycznych i
biotechnologicznych.
Rynek leku MabThera, leku referencyjnego do leku MabionCD20 na przedmiotowych rynkach szacowany jest na
około 24 mln Euro rocznie i rośnie w tempie dwucyfrowym.
Spółka uznała umowę za znaczącą ze względu na płatności przysługujące Spółce na mocy ww. Umowy, które
mogą przekroczyć 10 % kapitałów własnych.
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