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[English version follows] 
Warszawa, dn. 28 lutego 2020r. 

 
Do wszystkich Klientów, Dostawców, Partnerów Biznesowych PZ Cussons Polska S.A.  

 

 

Finalizacja transakcji sprzedaży i dystrybucji  
 

Szanowni Państwo, 
 
Jak podawaliśmy w naszym komunikacie sprzed kilku dni, spółka Sarantis uzyskała niezbędne zgody instytucji 
antymonopolowych w wymaganych krajach, w tym w Polsce. W związku z tym w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 
2020 roku, PZ Cussons i Sarantis sfinalizowały transakcję sprzedaży marki Luksja oraz umowę na dystrybucję 
marek PZ Cussons (m.in. marek Carex, Original Source i Morning Fresh) w Polsce oraz krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. 
 
Jak pamiętają Państwo z poprzedniego komunikatu, procesy sprzedaży i dystrybucji nie przewidują okresu 
przejściowego, co oznacza, że z dniem 28 lutego 2020 roku Sarantis przejmuje sprzedaż wyżej wymienionych 
marek w regionie. 
Spółka Sarantis staje się tym samym właścicielem marki Luksja oraz dystrybutorem pozostałych marek  
na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. 
 
W związku z powyższym PZ Cussons Polska S.A. rozpocznie proces zamykania swojej działalności w Regionie. 
 
Kierownicy PZ Cussons Polska S.A. mogą się z Państwem kontaktować w najbliższym czasie, aby uzgodnić 
proces zamknięcia naszej współpracy. W przypadku pilnych zapytań prosimy o kontakt z dotychczasową osobą 
w PZ Cussons Polska S.A. 
 
Przy okazji niniejszego pisma chciałbym – w imieniu całego Zespołu PZ Cussons Polska S.A. i Zespołu naszego 
Biura Reprezentacyjnego w Moskwie – wyrazić naszą wdzięczność za Państwa wieloletnie wsparcie, wkład  
w rozwój naszego wspólnego biznesu oraz w realizację naszych ambicji bycia silnym graczem i liderem 
rynkowym.  
 
Dziękujemy Państwu za korzystną współpracę. Ufamy, że spotkamy się ponownie w kolejnych etapach życia 
zawodowego. 
 
 
 
Z poważaniem, w imieniu PZ Cussons Polska S.A.,   
 
 
 
 
 
 
Marek Modzelewski 
Dyrektor Jednostki Biznesowej – Polska/Europa Środkowa i Wschodnia 
Poland/CEE Business Unit Director 
PZ Cussons Polska S.A. 
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Warsaw, the 28th of February, 2020  

 
To All Customers, Supplier and Business Partners of PZ Cussons Poland  

 

 
Completion of the sale and distribution transactions 

 

Dear Sirs, 
 
As we announced a few days ago Sarantis obtained all the necessary Approvals from the Antitrust Authorities  
in the relevant territories, including Poland. As a result today, i.e. on the 28th of February, 2020, PZ Cussons 
and Sarantis completed the sale of the Luksja brand and the Distribution Agreement for the distribution  
of PZ Cussons’ brands (including Carex, Original Source, Morning Fresh) in Poland and Central and Eastern 
Europe has commenced. 
 
As you remember from our previous communications, there is no transitional period in this process so  
as of the 28th of February, 2020, Sarantis takes over the sale of the aforementioned Brands in the region.  
Sarantis is thus the owner of the Luksja brand and the distributor of other Brands in Poland and Central and 
Eastern Europe.  
 
PZ Cussons Polska S.A. will now start a process of winding down its operations in the Region. 
 
Our Managers may contact you in the nearest time to agree a process for closing our co-operation with you.  
If you have any immediate queries please pass them to your usual contact person at PZ Cussons Polska S.A.  
 
Let me take this opportunity to speak for the entire Team of PZ Cussons Polska S.A. and its Representative 
Office in Moscow and express our gratitude for your continued support and contribution to our joint business 
development and to achieving our ambitions to be a strong market player and leader over the years.  
 
Thank you for our beneficial cooperation with you. We do believe we will meet again in our further working 
lives. 
 
 
 
Yours Faithfully, on behalf of the PZ Cussons Polska S.A., 
 
 
 
 
 
 
 
Marek Modzelewski 
Poland/CEE Business Unit Director 
PZ Cussons Polska S.A. 
 


