
Komisja Nadzoru Finansowego 
ESPI: 2/2018  
Data sporządzenia: 16-03-2018 
Spółka: BitEvil S.A. 
Temat: Podpisanie porozumienia o współpracy z Microsoft sp. z o.o. 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – Informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 
roku Spółka podpisała porozumienie o współpracy z Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(„Microsoft”). 
 
Głównym celem współpracy jest zintegrowanie działań Microsoft i Bit Evil S.A. wokół wspólnie 
wybranych projektów oraz bieżąca wymiana kompetencji i wiedzy, która pozwoli na określenie ram 
dalszego rozwoju wybranych projektów w ramach przyszłej umowy określającej szczegółowe warunki 
współpracy. 
 
Kluczowymi projektami rozwijanym w ramach współpracy będą platformy Spółki: Eracoin i Brand 
Sabbath.  
 
Zawarcie porozumienia umożliwi nawiązanie przez strony ścisłej współpracy w obszarach wsparcia 
technologicznego, merytorycznego, strategicznego oraz marketingowego rozwoju platform Eracoin i 
Brand Sabbath w oparciu o rozwiązania oferowane przez firmę Microsoft sp. z o.o., szczególnie Azure 
oraz Coco Framework, będące innowacyjnymi infrastrukturami usprawniającymi tworzenie 
nowoczesnych rozwiązań.  
 
Zakreślone w Porozumieniu obszary współpracy Stron obejmą, m.in. doradztwo i wsparcie w 
implementacji wybranych rozwiązań oraz serwisów, odpowiadających potrzebom produktów Bit Evil 
S.A., dostarczenie i rekomendacja partnerów sprzedażowych  dla  rozwiązań Bit Evil S.A., wsparcie w 
promocji przyjętych rozwiązań podczas eventów dedykowanych branży Retail w ramach każdorazowo 
uzgadnianych planów, umożliwianie widoczności dla produktów Bit Evil S.A., szczególnie w zakresie 
międzynarodowym, wsparcie w nawiązywaniu partnerstw krajowych i międzynarodowych oraz 
wsparcie w zakresie informowania o najnowocześniejszych rozwiązaniach oferowanych przez 
Microsoft. 
 
Zadania Bit Evil S.A. w związku z realizacją współpracy w ramach przyszłej umowy będą obejmować, w 
szczególności: spełnienie wymogów technicznych niezbędnych do efektywnego wdrożenie wybranych 
rozwiązań Microsoft w możliwie najszerszym zakresie, rzetelne wdrożenie wewnętrznych ekspertów 
w technologię wybranych rozwiązań, zarówno z zakresu technologii jak i rozwiązań związanych z 
kryptowalutami i technologią Blockchain, przygotowane merytoryczne niezbędne do rozwoju nowego 
biznesu wewnątrz firmy oraz wspólna reprezentacja rozwiązań przed podmiotami wewnętrznymi, 
prezentowanie Microsoft jako partnera na stronach internetowych produktów, działania 
marketingowe we własnym zakresie i komunikacja o partnerstwie. 
 
Strony postanowiły, iż w ramach wyznaczonych obszarów współpracy będą prowadzić negocjacje 
zmierzające do zawarcia umowy określającej szczegółowe zasady współpracy. Zawarcie porozumienia 
nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia umowy. 
 
Podpisanie Porozumienia przyczyni się do nawiązania przez Strony współpracy technologicznej oraz do 
wzajemnego wsparcia biznesowo-merytorycznego, co w ocenie Zarządu Emitenta będzie miało 
potencjalny wpływ na sytuację ekonomiczną oraz strategię rozwoju Spółki. 



 
O podpisaniu umowy o zachowaniu poufności i rozpoczęciu rozmów w Microsoft Emitent 
poinformował w raporcie ESPI nr 6/2017 z dnia 12 października 2017 roku. 
 
 


