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Treść raportu:

Zarząd K&K HERBAL POLAND S. A. z siedzibą w Wieliczce ("Spółka") informuje, o podjęciu strategicznej decyzji o
wprowadzeniu do oferty własnej marki elektronicznych wyrobów medycznych pod nazwą Synergica. Spółka we
współpracy z Shenzen Brav Electronic Technologies Co., Ltd. z siedzibą w Chinach i firmą Weony Industrial
Limited z siedzibą w Chinach opracowała serię urządzeń medycznych które będą sukcesywnie wprowadzane
przez spółkę do jej oferty. Spółka informuje, że zakończyła proces opracowywania i wprowadzenia do obrotu
pierwszego z tych produktów: bezdotykowego termometru na podczerwień Synergica Elegance SG 1000.
Termometr Synergica Elegance SG 1000 jest wysokiej jakości wyrobem medycznym w pełni bezpiecznym
produktem pozwalającym na pomiar temperatury ciała dorosłych i dzieci oraz temperatury powierzchni
następujących substancji: mleka w butelce, temperatury wody do kąpieli dla dziecka czy temperatury otoczenia.
Dzięki zastosowaniu podświetlanego ekranu termometr umożliwia dokonywanie i odczytywanie wyniku w nocy.
Doskonała dokładność odczytu oraz najszybszy na rynku czas pomiaru na poziomie 0,5 sekundy.
Planowane wprowadzenie termometru do oferty spółki to czerwiec 2017 roku.
Spółka planuje systematycznie rozszerzać własną markę produktów dodając kolejne elektroniczne wyroby
medyczne. Spółka jest na etapie planowania, wyboru producentów i produktów oraz negocjowania warunków
zakupu i dostawy wyrobów medycznych.
Wprowadzenie nowej marki Synergica zostanie sfinansowanie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F i
stanowi jeden z jej celów.
Zarząd spółki ocenia, że wprowadzenie nowej marki Synergica na rynek ma istotne znaczenie dla rozwoju Spółki i
będzie miało pozytywny wpływ na przychody i zyski w 2017 roku i latach kolejnych.
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