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Treść raportu:

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 września 2016 roku Emitent zakończył
negocjacje i podpisał umowę dzierżawy serwisu internetowego, działającego pod adresem www.czysiekreci.pl
wraz z domeną internetową („Serwis”).
Umowa została podpisana z DA Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a jej przedmiotem jest
wydzierżawienie JWA S.A. Serwisu w celu prowadzenia przez Emitenta działalności wykorzystującej usługi
oferowane za pośrednictwem Serwisu.
Za pośrednictwem serwisu internetowego www.czysiekreci.pl świadczone są usługi polegające na sprawdzaniu
poprawności funkcjonowania poszczególnych usług i procesów w serwisach wskazanych przez klienta.
W ramach poszczególnych pakietów możliwe jest weryfikowanie poprawności działania aplikacji, poczty e-mail,
domeny i SSL.
Na mocy Umowy Emitent jest uprawniony do wyłącznego używania i pobierania pożytków z Serwisu, w
szczególności wynikających z opłat abonamentowych uiszczanych przez użytkowników Serwisu, swobodnego
dysponowania nazwą i znakiem graficznym Serwisu, w tym umieszczania go na własnych produktach,
posługiwania się nim w celu reklamy własnych produktów i usług oraz swobodnego modyfikowania Serwisu.
Z tytułu dzierżawy Serwisu Emitent będzie płacił roczną opłatę, stałą w okresie obowiązywania umowy.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Na mocy umowy DA Management sp. z o.o. udzieliła JWA S.A. prawo pierwokupu Serwisu.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy dzierżawy Serwisu
stworzy warunki do dalszego rozwoju Spółki poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz będzie miało
wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.
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