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Zawarcie istotnej umowy na realizację prac wykonywanych przez Emitenta
Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 października 2013 r.
otrzymał podpisaną przez zamawiającego umowę na realizację prac związanych z wdrożeniem zaawansowanego systemu
będącego narzędziem do inteligentnego przetwarzania dokumentów w postaci cyfrowej ("Umowa").
Umowa zawarta z zamawiającym podmiotem przewiduje - na obecnym etapie współpracy - wykonanie przez Spółkę usług
związanych z przygotowaniem:
a) projektów szablonów witryny internetowej;
b) specyfikacji funkcjonalnej i technicznej systemu;
c) projektów graficznych witryny internetowej;
d) projektów graficznych dla aplikacji mobilnych (iOS, Android).
Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółka zobowiązała się do przekazywania zamawiającemu bieżących informacji o postępie
prac związanych z opracowaniem przedmiotu Umowy i o wszystkich okolicznościach mogących wpływać na opóźnienie jej
realizacji. Ponadto Emitent przenosi na zamawiający podmiot wszelkie prawa na dobrach niematerialnych (w tym w
szczególności prawa autorskie, patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe) do produktów stworzonych przez siebie w
trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości
przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta, zapłaci on
zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy.
Wartość umowy wynosi: 76.260,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Emitent nie
wyklucza podpisania z zamawiającym kolejnych Umów, które będą stanowić dalszy etap prac nad narzędziem do
inteligentnego przetwarzania dokumentów w postaci cyfrowej. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją Umowy
pełnić będzie Wydział ds. aplikacji mobilnych.
Zarząd Mobile Factory S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki
i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, a ponadto wartość przedmiotu umowy przekracza 20% wartości
kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Katarzyna Czub - Członek Zarządu
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