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TUBES Trading Update 1 juni 2020 
 
Hilversum, 4 juni 2020 
 
De directie van Creative Cloud Company (TUBES) heeft het genoegen om de beleggers van NPEX van de laatste 
succesvolle ontwikkelingen op de hoogte te brengen.  
 
Trading Update TUBES 
TUBES bottelt, produceert en distribueert wijnen en (gedistilleerde) dranken in single serve RPET (100% 
gerecycled) en glazen tubes van 100ml en 50ml. Wij onderscheiden 5 internationale verkoopmarkten voor 
onze producten: Retail (supermarkt- en slijterijketens), Sampling (producenten van wijn en andere dranken), 
Travel (luchtvaart, hotellerie, cruises, trein, en duty free), Gift (e-commerce, warenhuizen, zakelijke geschenken 
& distributiepartners zoals groothandels) en D2C (verkoop direct aan consument via eigen online platform). 
 
Sinds december 2019 leveren wij binnen de verkoopmarkt internationale Sampling aan een klant in Amerika. 
Dit bedrijf is gevestigd in Californië en verkoopt rechtstreeks aan de consument. Hun businessmodel draait 
volledig op giftboxes met tubes, die momenteel door ons bedrijf geproduceerd worden in Nederland. 
Momenteel staat er nog voor €900.000 aan orders te leveren in 2020. Na lang onderhandelen hebben wij 
afgelopen vrijdag een Letter Of Intent met dit bedrijf getekend. Hierin is bevestigd dat we voor 17 juli 
aanstaande een samenwerkingsovereenkomst gaan ondertekenen, gebaseerd op een afname projectie van 
1.400.000 tubes in 2021, 1.900.000 tubes in 2022 en 2.700.000 miljoen tubes in 2023. Deze afspraken zullen 
worden vastgelegd in een overeenkomst welke momenteel wordt opgesteld, en welke een waarde 
vertegenwoordigd van minimaal €10.000.000 omzet. Dit contract betekent ook dat wij in de tweede helft van 
2020 onze vestiging in Bordeaux zullen openen, en tevens starten met de voorbereidingen om per Q1 2021 in 
Californië een productielocatie te openen.  
 
Gezien het feit dat de inschrijvingsperiode voor onze obligatie is verlengd, wilden wij u deze laatste 
ontwikkeling niet onthouden.  
 
 Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijven wij, 
 
Hoogachtend, 
Creative Cloud Company B.V. 
 
 
 
 
G. Ritzen  
Algemeen Directeur 
 

 


