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Tytuł: Zawarcie ramowej umowy współpracy z Fundingbox Accelerator sp. z o.o. 

Treść raportu: 

 

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 

19 czerwca 2019 roku powziął informację o zawarciu ramowej umowy współpracy z Fundingbox 

Accelerator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: FBA).    

 

W ramach niniejszej umowy Emitent weźmie udział w realizowanym przez FBA projekcie akceleracyjnym 

IMPACT_Poland 2.0. (dalej jako: Projekt). Projekt realizowany jest w oparciu o dofinansowanie 

pozyskane od PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 oś priorytetowa 

II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. 

 

Na podstawie umowy FBA m. in. przeprowadzi działania promocyjne oraz związane z naborem 

uczestników do Projektu. Natomiast Emitent zobowiązany jest do wniesienia wkładu finansowego w 

wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto. 

 

Pierwszym symulatorem, realizowanym w ramach Projektu, którego Emitent jest bezpośrednim 

Odbiorcą Technologicznym będzie Outbreak Hospital Simulator, na którego realizację pozyskane zostały 

fundusze w wysokości 250.000 złotych. 

 

Po zakończonej fazie akceleracji Projektu z wybranym startupem Emitent planuje podpisać umowę na 

komercjalizację rozwiązania i wydanie finalnego produktu. Po pierwszej rundzie akceleracji Spółka ma 

w planach także uruchomienie większej ilości startupów i innowacyjnych projektów z zakresu 

symulatorów i serious games. 

 

Umowa realizowana będzie do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozostałe warunki niniejszej umowy nie 

odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów. 

 

Będzie to drugi tego typu program, w którym Emitent bierze udział jako odbiorca technologiczny. W 

2019 roku Emitent akcelerował 4 startupy w ramach programu Pilot Maker Electro ScaleUp, pozyskując 

fundusze o wartości 1,45 mln zł na stworzenie 4 symulatorów, które w 2020 roku będą finalizowane i 

komercjalizowane do pełnych produktów. 

 

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny 

wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie 

istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie 

obrotu. 

 

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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