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Data sporządzenia: 2020-02-03 
 
Temat: Istotne informacje dotyczące projektu realizowanego przez Blind Warrior sp. z o.o. 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Treść: 
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., Zarząd spółki SimFabric S.A. z 
siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r. powziął informację o wniesieniu 
wpłaty przez ASI RDS Fund sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: ASI RDS FUND) na objęcie 24 udziałów w 
spółce Blind Warrior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Blind Warrior). 
 
Na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2019 r. dotyczącej 
podwyższenia kapitału zakładowego Blind Warrior z kwoty 5.050,00 zł do kwoty 6.250,00 zł, tj. o kwotę 1.200,00 
zł ASI RDS FUND objęła 24 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1.200,00 zł. 
Zobowiązała się jednocześnie do pokrycia ich wkładem pieniężnym po cenie wyższej od wartości nominalnej, tj. 
za łączną kwotę 216.050,00 zł, zaś nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w łącznej kwocie 214.850,00 
została przelana na kapitał zapasowy Blind Warrior. Wpłata została dokonana w dniu 30 stycznia 2020 r. 
 
Po podwyższeniu kapitału zakładowego, ASI RDS FUND posiadać będzie 25 udziałów w Blind Warrior, 
stanowiących 20,00% podwyższonego kapitału zakładowego Blind Warrior i 20,00% ogólnej liczby głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników. SimFabric S.A. posiada 31 udziałów w Blind Warrior, które stanowić będą  24,80% 
podwyższonego kapitału zakładowego Blind Warrior i 24,80% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników.  
 
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 stycznia 2020 r. zawarto umowę o wsparcie pomiędzy Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju, RDS FUND sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: RDS FUND), ASI RDS FUND 
oraz Blind Warrior. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez RDS FUND spółce Blind Warrior grantu 
w wysokości 855.879,00 zł na realizację projektu SAR pn.: "Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami 
sztucznej inteligencji" w ramach Programu POIR 1.3.1: „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie 
preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”. Warunkiem przyznania wsparcia było wniesienie 
wkładu przez ASI RDS Fund w wysokości 216.100,00 zł, stanowiącego wkład własny do projektu. Pierwsza transza 
grantu zostanie przekazana Blind Warrior w przeciągu 31 dni od dnia wniesienia wspomnianego wkładu, tj. do 
dnia 1 marca 2020 r. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy.  
 
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na 
kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta. 
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