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Data sporządzenia: 2019-12-18 
 
Temat: Zawarcie dwóch umów na realizację prac dla spółki Englishsquare.pl sp. z o.o.     
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Treść: 
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 
18 grudnia 2019 roku powziął informację o zawarciu dwóch umów na realizację prac dla spółki 
Englishsquare.pl sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Umowy zostały zawarte w ramach grantu Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. Tytuł dwóch projektów to "Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych 
z Filozofii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum", 
oraz  "Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Geografii dla czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum". 
 
Przedmiotem wspomnianych umów jest wykonanie przez Emitenta nagrań lektorskich w języku 
polskim na potrzeby tworzenia e-materiałów dydaktycznych z geografii i filozofii dla 4-letniego liceum 
ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, dostosowanych dla uczniów niepełnosprawnych. 
 
Z tytułu realizacji obu zawartych umów Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie stanowiące 
iloczyn zrealizowanych nagrań lektorskich stron maszynopisu i kwoty za jedną stronę maszynopisu, a 
jednocześnie nieprzekraczające sumy 493.554,72 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące 
pięćset pięćdziesiąt cztery złote 72/100) brutto. Umowy zostały podpisane na czas określony i 
obowiązują do dnia 16 sierpnia 2020 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od ogólnie przyjętych 
dla tego typu umów zawieranych na rynku. 
 
Oba projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, powołany przez Emitenta w czerwcu 2019 r, 
którego celem jest rozwijanie działalności B+R (badawczo-rozwojowej) w obszarze produkcji gier oraz 
usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie i kontrahentów instytucjonalnych. 
 
Zarząd Emitenta 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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