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RAPORT BIEŻĄCY Nr 2/2016 (EBI) 
 
Zawarcie istotnych umów 
  
Zarząd Spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 3 ust. 1 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 
niniejszym informuje, iż w dniu 15 stycznia 2016 r. Spółka zawarła ze spółką zależną Emapa 
S.A. z siedzibą w Warszawie („Emapa”): 

1. Umowę o przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw do baz danych, 
2. Umowa o przeniesienie praw ochronnych na znak towarowy wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich, 
3. Umowa o współpracy wraz z porozumieniem w zakresie wzajemnych rozliczeń, 

dotyczące systemu nawigacyjnego MapaMap.  
 
Stosownie do postanowień ww. umów, Emapa z dniem 15.01.2016r. nabyła prawa do 
serwisu, oprogramowania, baz danych i znaku towarowego MapaMap. Jednocześnie 
określono, że do czasu przystosowania oprogramowania, serwisu i baz danych oraz 
zakończenia innych prac wdrożeniowych po stronie Emapa, Spółka udzielała będzie w 
imieniu Emapa licencji oraz prowadziła sprzedaż produktów MapaMap. 
 
Wynagrodzenie określone w umowie o przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw 
do baz danych częściowo zależne jest od wyników sprzedaży ww. produktów w roku 2016. W 
związku z powyższym Spółka szacuje wartość ww. umów na co najmniej 500.000 zł.  
 
Zawarcie ww. umów ma na celu zapewnienie dalszego rozwoju oprogramowania 
nawigacyjnego MapaMap w ramach grupy kapitałowej przy jednoczesnej optymalizacji 
kosztów rozwoju aplikacji i aktualizacji danych. Dzięki podpisaniu umów dane mapowe 
zostaną wzbogacone o zasoby Emapa. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone 
na częściową spłatę wierzytelności, w szczególności publiczno-prawnych i handlowych. 
 
 
Podstawa prawna: 



§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 
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