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Treść raportu:  

Zarząd spółki pod firmą Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że spółki 

zależne Emitenta – Spyrosoft Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Spyrosoft Solutions S.R.L. z 

siedzibą w Timisoara, Rumunia („Spółki Zależna Emitenta”) zawarły w dniu 17.11.2022 r. na okres do 

dnia 28 lutego 2025 r. ze spółką z grupy Magna International Inc. („Klient”), umowę współpracy w 

zakresie świadczenia usług IT inżynierii oprogramowania zaawansowanych systemów wspomagania 

kierowcy („Usługi IT”) w modelu BOT (Build Operate Transfer) („Umowa Współpracy"). 

Umowa Współpracy może być wypowiedziana w każdym czasie jej obowiązywania wyłącznie przez 

Klienta z dowolnego powodu bez prawa do odszkodowania po stronie Spółek Zależnych. 

Zakres Usług IT świadczonych przez Spółki Zależne obejmuje w szczególności usługi IT inżynierii 

oprogramowania w zakresie tzw. systemów ADAS, czyli w szczególności projektowanie, tworzenie, 

implementowanie, wdrażanie oraz testowanie oprogramowania, a także analizowanie zmian 

wprowadzonych w oprogramowaniu. 

Spółki Zależne Emitenta w trakcie świadczenia Usług IT będą nieustannie dążyły do zatrudnienia 

kolejnych pracowników IT, którzy będą wykonywali Usługi IT, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. 

Postanowienia Umowy Współpracy przewidują możliwość przejęcia pracowników Spyrosoft Solutions 

S.R.L. w zamian za opłatę z tego tytułu wyliczaną na zasadach określonych w Umowie Współpracy. 

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług IT będzie płatne w oparciu o liczbę pracowników 

dedykowanych do świadczenia Usług IT, stawkę godzinową pracy danego pracownika oraz liczby 

godzin świadczonych Usług IT. Emitent szacuje, że łączna wartość przychodów z tytułu świadczenia 

Usług IT na rzecz Klienta nie przekroczy wartości 30% (trzydziestu procent) przychodów za okres 

ostatnich czterech kwartałów. Emitent zastrzega, że z uwagi na charakter świadczenia Usług IT, podana 

wartość ma wyłącznie charakter szacunkowy, a jego ostateczna wysokość w każdym roku świadczenia 

Usług IT może się różnić od przyjętych założeń. 

Emitent uznał zawarcie Umowy Współpracy przez Spółki Zależne za umowę istotną dla Emitenta z 

uwagi na wartość przychodów dla Emitenta, jaka może zostać uzyskana w trakcie współpracy z 

Klientem oraz fakt, że zawarcie Umowy Współpracy jest przejawem rozpoczęcia realizacji przez 



Emitenta jego strategii na lata 2022-2026, przede wszystkim w obszarze rozwoju centrów R&D w 

innych lokalizacjach niż Polska. Realizacja Umowy Współpracy stanowi katalizator do wzrostu liczby 

pracowników Emitenta w Rumunii i oznacza wzmocnienie jego pozycji rynkowej w tym regionie, także 

po zakończeniu współpracy z Klientem. 


