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Dane 

szczegółowe:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2011 przekazanego do publicznej wiadomości dnia 

14 grudnia 2011r. w sprawie nawiązania współpracy z dystrybutorem materiałów 

budowlanych z Włoch, 

Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że dniu 08.02.2012r. została podpisana umowa handlowa 

z firmą V7Group z siedzibą w Iserni, Włochy ( umowa została zawarta w trybie 

korespondencyjnym ). 

Strony w umowie zastosowały zasadę wyłączności na rynku włoskim, San Marino i 

włoskojęzycznej części Szwajcarii.  

Kontrahent posiada rozbudowaną, aktywną sieć sprzedaży na w/w terenie liczącą ponad 200 

punktów handlowych. Na terenie Włoch zostały już wykonane pierwsze realizacje w 

Systemie HOTBLOK. Firma V7Group rozpoczęła już bardzo intensywne działania 

polegające na:  

•szkoleniu przedstawicieli handlowych oraz techników (architekci i inżynierowie pracownicy 

firm budowlanych, obsługa składów budowlanych) 

•ogólnokrajowa reklama Systemu HOTBLOK  

•uczestnictwo w targach budowlanych (Bolonia, Mediolan, Rzym, Bari, Bolzano)  

•druk materiałów reklamowych oraz umieszczenie reklam w katalogach z projektami domów 

i z materiałami budowlanymi 

•przygotowanie dedykowanej dla Systemu HOTBLOK zaprawy i tynku, oraz wykonanie 

wszystkich wymaganych certyfikatów 

•uzyskanie dodatkowego certyfikatu jakości “CASA CLIMA" dla całej gamy produktów 

(System Hotblok, zaprawa, tynk)  

W najbliższym czasie zapadną decyzje dot. terminu i skali realizacji w Systemie HOTBLOK, 

następujących inwestycji we Włoszech: 

12 obiektów w okolicy Coriano 

54 obiektów w San Marino 

80 obiektów w okolicy Pesaro 

120 obiektów w najbliższej okolicy Rzymu  

27 obiektów w okolicy Salerno  

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. 

Emitent na bieżąco w kolejnych raportach będzie informował o rozwoju współpracy 

stanowiącej przedmiot zawartej umowy. 

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i 

Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." 
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