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Treść raportu:

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S.A.(Spółka) informuje o znaczącym nasileniu w ostatnim okresie na rynku 
polskim nielegalnego importu i sprzedaży produktu Spółki (Enterosgel). Wraz z rosnącym zainteresowaniem 
klientów produktem Enterosgel, na rynku pojawiła się tożsama wersja produktu nielegalnie sprowadzana do 
Polski z innych krajów członkowskich UE oraz z poza Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja). Spółka 
wskazuje, że jest wyłącznym i jedynym legalnym dystrybutorem produktu Enterosgel w Polsce i każda inna droga 
dostaw produktu na rynek polski poza Spółką K&K Herbal Poland S.A. jest nielegalna. Zarząd Spółki informuje 
ponadto, że jest jedyną firmą w Polsce, która może korzystać z zastrzeżonego znaku i nazwy „Enterosgel”. Spółka 
wraz z wytwórcą produktu zwalcza nielegalne wprowadzanie wyrobu medycznego na rynek, poprzez zgłaszanie 
nielegalnych dystrybutorów do odpowiednich służb państwowych. Spółka wprowadza  obecnie , w porozumieniu z 
wytwórcą produktu firmą Bioline Products s.r.o (Czechy) , system stałego monitoringu rynku, zakupów 
kontrolowanych podejrzanych produktów oraz działań prawnych i administracyjnych w celu wyeliminowania 
nielegalnego procederu, który w negatywny sposób wpływa na poziom cen na rynku, bezpieczeństwo obrotu 
produktu i wolumen sprzedaży oraz marży generowanej przez Spółkę. 
Spółka wraz z Wytwórcą produktu jest na etapie wdrażania systemu zabezpieczeń mających na celu pełną 
kontrolę łańcucha dostaw od wytwórcy do klientów detalicznych. W bieżącym kwartale zostanie również 
wprowadzony system znakowania hologramami  produktu. Spółka przeprowadziła w październiku i listopadzie br. 
inwentaryzację produktu u swoich kontrahentów oraz akcję informującą dla klientów detalicznego informującą o 
nielegalnym produkcie na rynku.
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