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Treść raportu:         

Zarząd Labocanna S.A. _dalej: "Spółka" i "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości 

informację o zawarciu w dniu 8 czerwca 2022 r. przez Spółkę Umowy o zachowaniu 

poufności _Mutual Non-Disclosure Agreement _ Non-Circumvention; dalej" Umowa"_ z 

podmiotem z Wielkiej Brytanii _dalej: "Partner"_. Partner jest podmiotem realizującym 

usługi w modelu B2B, specjalizującym się w rozwoju biznesu i nadzorowaniu jego 



zgodności z przepisami prawa, który koncentruje się na medycznej marihuanie i przemyśle 

kannabinoidów konsumenckich. Poprzez zawarcie Umowy z Partnerem Spółka ma uzyskać 

bezpośredni dostęp do zagranicznych _europejskich_ wytwórców medycznej marihuany, 

wsparcie w procesie wprowadzania medycznej marihuany na rynek krajowy, w tym due 

dilligence przyszłych dostawców, kontrolę procesów produkcyjnych, dokumentacji i 

standardów jakościowych _w tym zgodności z farmaceutycznym GMP_. 

 

Emitent zawarł niniejszą Umowę przez wzgląd na potencjał rynku medycznej marihuany, w 

którym Spółka chce partycypować przede wszystkim poprzez uruchomienie własnej 

plantacji medycznej marihuany, co stanowi priorytet strategii rozwoju Spółki. Biorąc jednak 

pod uwagę, że uruchomienie własnej plantacji medycznej marihuany jest projektem 

długoterminowym, Emitent zdecydował się rozważyć również import medycznej marihuany. 

Spółka zaznacza jednak, że zawarcie przedmiotowej umowy jest początkowym etapem 

długoterminowego procesu, w tym związanego z wyborem wiarygodnych partnerów 

handlowych, bardzo wysokim poziomem sformalizowania i koniecznością wypełnienia 

szeregu obowiązków wynikających z krajowych przepisów _porównywalnych do 

formalności związanych z planem uruchomienia plantacji medycznej marihuany, w tym 

uzyskanie odpowiednich pozwoleń_. 

 

Zawarta Umowa nie rodzi po stronie Spółki jakichkolwiek konsekwencji finansowych. W 

ślad za nią Emitent nie będzie zawierać z Partnerem innych umów, a takowe mogą zostać 

zawarte z podmiotami, z którymi Emitent podejmie za pośrednictwem Partnera docelową 

współpracę. Emitent będzie informował o innych istotnych umowach w tym zakresie. 

Zawarcie przedmiotowej Umowy nie wyłącza bezpośredniej możliwości zawierania przez 

Emitenta umów handlowych z podmiotami gospodarczymi z opisywanego obszaru. 
 

 


