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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce („Emitent”, „Spółka”) informuje że w dniu 
dzisiejszym tj. 01 marca 2019 roku otrzymał pismo z firmy Health Product Group Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 
00-116 Warszawa („Pismo”) z żądaniem zaprzestania dystrybucji i sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej 
wyrobu medycznego Enterosgel wytwarzanego w oparciu o patent nr PL/EP.2116564 („Patent”), w związku z 
nieprawomocną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 roku o 
unieważnieniu wyżej wymienionego patentu. Patent dotyczy wynalazku pt. „Absorbent i sposób jego wytworzenia”, 
którego właścicielem jest firma Bioline Pharmaceutical AG z siedzibą w Szwajcarii. Spółka informuje, że do dnia 
dzisiejszego nie była w posiadaniu informacji o toczącej się sprawie o unieważnienie Patentu. Emitent wskazuje 
również, iż nie był i nie jest bezpośrednio stroną postępowania.
Emitent zwrócił się do wytwórcy wyrobu medycznego Enterosgel - Bioline Products s.r.o. z prośbą o wyjaśnienie 
sytuacji prawnej i praw własnościowych patentu dotyczącego wytwarzania wyrobu medycznego Enterosgel. 
Według wstępnych informacji otrzymanych od Bioline Products s.r.o., w ich ocenie, pismo firmy Health Product 
Group Sp. z o.o. jest bezzasadne. W najbliższym czasie Emitent wystąpi również do Spółki Health Product Group 
Sp. z o.o. z zapytaniem o wyjaśnienie kwestii roszczeń co do praw patentowych i praw pokrewnych, jak również 
udokumentowania podstaw prawnych i posiadania praw dla wyżej wymienionego patentu. 
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, gdyż sprzedaż produktu Enterosgel ma wiodący 
udział w przychodach Spółki, w związku z tym istnieje ryzyko, iż w przypadku zerwania współpracy z producentem, 
może nastąpić istotny spadek przychodów Emitenta. Jednocześnie, po konsultacjach z kancelarią prawną oraz 
rzecznikiem patentowym zaangażowanym w sprawę, Emitent informuje, że nie jest stroną w toczącym się sporze 
patentowym i w związku z tym nie widzi podstaw prawnych do zaprzestania dystrybucji w chwili obecnej. O 
postępach w sprawie Spółka będzie informować na bieżąco, w momencie gdy zajdą ku temu uzasadnione 
przesłanki.
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