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Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2015 r.
została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”).
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Spółkę usług doradztwa eksperckiego w zakresie zadań
związanych z Projektem P4 - „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie
zdrowia”, realizowanym przez Zamawiającego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 2013, Oś priorytetowa 7. „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.
Celem ww. projektu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem
do informacji w systemie ochrony zdrowia.
Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji ww. umowy wyniesie 1.079.989,20 zł brutto. Umowa
będzie realizowana począwszy od dnia jej zwarcia, tj. od 17 czerwca 2015 r. do dnia 1 września 2015
r.
Zgodnie z umową Spółka wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie tytułem należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Przywołana umowa jest kolejną zawartą w 2015 r. z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia. Informację o zawarciu pierwszej umowy z Zamawiającym Emitent przekazał do publicznej
wiadomości raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
W opinii Zarządu Emitenta zawarcie ww. umowy w sposób pozytywny wpłynie na wyniki finansowe
Spółki w 2015 r.
Emitent prowadzi działalność od 2006 roku w branży IT, w segmencie zarządzania informacją. Spółka
zajmuje się tworzeniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych, doradztwem przy projektach
IT, audytem i ulepszaniem istniejących rozwiązań oraz specyfikacją wymogów dla systemów
informatycznych. Spółka oferuje wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania zarówno
jako konsultant, jak również w postaci stworzonych przez Spółkę gotowych bibliotek i środowisk
programistycznych i testowych. Emitent świadczy usługi dla klientów z sektora administracji
publicznej, jak również dla firm komercyjnych.
Emitent uznał ww. umowę za istotną z uwagi na to, iż jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych
Spółki wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2014 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
“Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

