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Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lutego 2016
r. Spółka podpisała umowę o współpracy z firmą Softline Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie („Softline”).

Umowa o współpracy określa ogólne zasady współpracy spółek w zakresie wzajemnego świadczenia
usług dotyczących projektowania oraz wdrażania zmian w architekturze systemów informatycznych,
bazując na zasobach eksperckich i potencjale techniczno – organizacyjny stron umowy.

Softline jest dostawcą biznesowych rozwiązań w obszarach: systemy mobilne, chmury
zewnętrzne/wewnętrzne, IoT – Internet Rzeczy. Softline od 15 lat rozwija zespoły specjalistów oraz
kompetencje w zakresie budowy systemów informatycznych i świadczenia usług IT.

EC2 S.A. specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, doradztwie przy
projektach IT. Spółka oferuje wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania zarówno jako konsultant
jak i w postaci stworzonych autorskich bibliotek oraz środowisk programistycznych i testowych. EC2
S.A specjalizuje się w kryptografii, językach programowania C++, .Net, Java, platformach Sharepoint i
.Net MVC.

Umowa o współpracy została zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2016 r. i będzie
wykonywana na podstawie bieżących pisemnych zleceń wystawianych przez strony.

Wynagrodzenie za realizację poszczególnych zleceń w ramach zadań z obszaru IT będzie każdorazowo
ustalane przez strony i będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Z kolei wynagrodzenie
za udostępnianie zasobów eksperckich zostało ustalone jako iloczyn liczby roboczogodzin oraz
wynagrodzenia netto za jedną roboczogodzinę. Na realizację usług objętych umową strony
przewidziały maksymalny wymiar do 1 500 000 zł dla każdej ze stron.

Zgodnie z umową w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zlecenia wykonawca zapłaci
zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dane zlecenie za każdy
dzień zwłoki. W przypadku, gdy wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem danego zlecenia
dłużej niż 10 dni w stosunku do terminu wykonania danego zlecenia, zamawiający uprawniony będzie
do odstąpienia od zlecenia w całości lub w części, po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy do
wykonania zlecenia i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego odpowiedniego terminu, nie
krótszego jednak niż 5 dni. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego
wykonawcy. Każda ze stron zastrzegła sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tego typu umowach.

Umowy została uznana za istotną, gdyż jej realizacja związana jest bezpośrednio z rozwojem
działalności prowadzonej przez Emitenta i będzie mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i
gospodarczą Spółki oraz jej grupy kapitałowej.
Dodatkowym kryterium uznania umowy za istotną jest jej szacowana wartość, która przekracza 20%
kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

