Raport 13/2013
Realizacja projektu w ramach Konsorcjum z Politechniką Wrocławską
Zarząd MGM Systems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wejściu w życie istotnej
umowy warunkowej zawartej pomiędzy Emitentem (zwanym również „Konsorcjantem biznesowym”)
a Politechniką Wrocławską („Liderem Konsorcjum”). Warunkiem podpisanej umowy było uzyskanie
przez Politechnikę Wrocławską dofinansowania projektu w ramach Działania 1.3 „Wsparcie
projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie
1.3.1. „Projekty rozwojowe”.
Celem Konsorcjum jest realizacja Projektu pod nazwą „Platforma optymalizacji procesów
biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych” finansowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Wartość przyznanego Politechnice Wrocławskiej dofinansowania wynosi
8.308.312 złotych.
Na podstawie przedmiotowej umowy, Emitent we współpracy z Liderem Konsorcjum realizował
będzie część zadań badawczych przewidzianych w projekcie, a także uzyskuje wyłączne prawo do
dysponowania prawami majątkowymi pochodzącymi z uzyskanych wyników badań przemysłowych
lub prac rozwojowych, będących efektem działalności Lidera Konsorcjum w ramach projektu.
Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie Metodyki elastycznego doboru metod
analizy, planowania i optymalizacji procesów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w
dziedzinowych systemach informacyjnych oraz opracowanie odpowiedzialnych za realizację
Metodyki programowych komponentów systemu złożonego i ich integrację w ramach Platformy
optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych.
W wyniku wdrożenia wyników prac badawczych realizowanego projektu do działalności MGM
Systems S.A., Emitent będzie w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług
informatycznych poprzez dostęp do innowacyjnych metod modelowania, analizy i optymalizacji
systemów informacyjnych i informatycznych, w tym wykorzystujących nowoczesne techniki
informacyjno-komunikacyjne. Planowane wykorzystanie wyników prac obejmować będzie m.in.
świadczenie na rzecz podmiotów zewnętrznych innowacyjnej usługi polegającej na optymalizacji
procesów transportowych dla obszarów miejskich i pozamiejskich w zakresie transportu drogowego
oraz tworzenie dedykowanych systemów optymalizacyjnych procesy zarządzania zasobami
transportowymi, wykorzystujące opracowaną w ramach projektu Metodykę.
Przedmiotowa umowa została uznana za znaczącą z uwagi na jej istotny wpływ na przyszłe wyniki
finansowe Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

