
 

Raport bieżący ESPI nr 7/2020 

Tytuł: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 

Treść raportu: 

 

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

przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. Korekta jest wynikiem 

omyłki pisarskiej przy wskazaniu siedziby spółki VEO sp. z o.o. Siedzibą VEO sp. z o.o. jest Gdynia, a 

nie jak wskazano w ww. raporcie Gdańsk. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostała treść 

raportu nie uległa zmianie. W związku z powyższym poniżej przedstawiono pełną treść raportu 

bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. przed i po korekcie. 

 

Treść przed korektą: 

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

5 lutego 2020 r. otrzymał oświadczenie od partnera wiodącego spółki VEO sp. z o.o. z siedzibą 

w Gdańsku (dalej jako: VEO) o uruchomieniu z dniem 1 lutego 2020 r. projektu badawczo-

rozwojowego „Nowatorski algorytm wyznaczania trasy morskiej w oparciu o dane pogodowe dla 

żeglarzy i kapitanów statków, działający na nietonącym urządzeniu mobilnym”, realizowanego w 

ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy, Działania1.1. Ekspansja przez innowacje, 

Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (dalej jako: 

Projekt).  

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum na podstawie zawartej umowy o partnerstwie, gdzie Emitent 

występuje jako Partner, a VEO jako Partner wiodący. Emitent odpowiedzialny jest za realizację części 

zadań określonych w Projekcie. Wkład własny konsorcjum w Projekt wynosi 537.310,80 zł, w tym 

wkład Emitenta wynosi 148.122,00 zł. Emitent wpłaci wkład do dnia 1 kwietnia 2020 r. Łączne 

dofinansowanie Projektu wynosi 1.403.017,20 zł, w tym dla Emitenta przypada 209.898,00 zł. Łączna 

wartość Projektu to 1.942.628,00 zł, z czego wartość dla Emitenta wynosi 358.020,00 zł. Termin 

zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.05.2021 r.  

 

Strony konsorcjum ustaliły, iż Emitentowi przysługiwać będzie 15% zysków ze sprzedaży produktu 

powstałego w wyniku realizacji Projektu, w przypadku rozpoczęcia jego sprzedaży, przy czym podział 

zysków może zostać zmieniony odrębnym porozumieniem. 

 

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. 

 

Treść po korekcie: 

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

5 lutego 2020 r. otrzymał oświadczenie od partnera wiodącego spółki VEO sp. z o.o. z siedzibą 

w Gdyni (dalej jako: VEO) o uruchomieniu z dniem 1 lutego 2020 r. projektu badawczo-rozwojowego 

„Nowatorski algorytm wyznaczania trasy morskiej w oparciu o dane pogodowe dla żeglarzy i 

kapitanów statków, działający na nietonącym urządzeniu mobilnym”, realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy, Działania1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (dalej jako: Projekt).  



 

Projekt realizowany jest w konsorcjum na podstawie zawartej umowy o partnerstwie, gdzie Emitent 

występuje jako Partner, a VEO jako Partner wiodący. Emitent odpowiedzialny jest za realizację części 

zadań określonych w Projekcie. Wkład własny konsorcjum w Projekt wynosi 537.310,80 zł, w tym 

wkład Emitenta wynosi 148.122,00 zł. Emitent wpłaci wkład do dnia 1 kwietnia 2020 r. Łączne 

dofinansowanie Projektu wynosi 1.403.017,20 zł, w tym dla Emitenta przypada 209.898,00 zł. Łączna 

wartość Projektu to 1.942.628,00 zł, z czego wartość dla Emitenta wynosi 358.020,00 zł. Termin 

zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.05.2021 r.  

 

Strony konsorcjum ustaliły, iż Emitentowi przysługiwać będzie 15% zysków ze sprzedaży produktu 

powstałego w wyniku realizacji Projektu, w przypadku rozpoczęcia jego sprzedaży, przy czym podział 

zysków może zostać zmieniony odrębnym porozumieniem. 

 

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. 

 

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Osoby reprezentujące Emitenta  

• Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu 

 


