1. Na jakim etapie jest realizacja planów rozwoju Emitenta, o których Emitent informował w
Dokumencie Informacyjnym?

Spółka, zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie Informacyjnym, sukcesywnie
realizuje strategię rozwoju, której podstawowymi założeniami są:


rozszerzenie oferty szkoleń dla jednostek administracji publicznej, w celu poszerzania wiedzy
pracowników administracji publicznej,



rozszerzenie oferty rozwiązań informatycznych opartych na własnym produkcie tj. platformie do
zarządzania szkoleniami,



działanie na rzecz unowocześnienia funkcjonowania jednostek administracji publicznej,



dalszy rozwój usług doradczych i konsultingowych,



rozwój działalności edukacyjnej

Do najważniejszych osiągnięć ostatniego okresu zaliczyć można:
1. Wybór Emitenta przez Gminę Białą do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Innowacyjna
jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji
realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej
administracji publicznej " - współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 - 2020. W ramach otrzymanego zamówienia publicznego Emitent
przygotuje i przeprowadzi szkolenia w zakresie:


Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obsługi podatkowej.



Orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania nieruchomościami.



Obsługi klienta w administracji samorządowej

2. Wybór Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w postępowaniu nr 87a/ORE/US/2017 na
usługi społeczne pn. "Organizacja 5 seminariów branżowych, do realizacji projekt w zakresie
organizacji konferencji we Wrocławiu oraz Poznaniu.”

Dodatkowo Emitent prowadzi negocjacje dot. realizacji projektu "Wzrost jakości świadczenia
usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego
i chodzieskiego oraz projektu "Urzędy Powiatu Bytowskiego gotowe na świadczenie
elektronicznych usług publicznych”.
Ponadto, Emitent 5 października 2017 roku podjął decyzję o rozszerzeniu planów rozwoju
Spółki i rozpoczął projekt budowy i wdrożenia platformy transakcyjnej pod roboczą nazwą:
„SINPAY”. Rozwiązanie informatyczne ma za zadanie realizować płatności elektroniczne,
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w tym płatności kryptowalutami, oraz obsługę transakcji i wsparcie raportowe sprzedawców,
a także w przypadku zainteresowania potencjalnych partnerów biznesowych funkcjonalności
umożliwiające obsługę e-kasyn i elektronicznych gier hazardowych

Decyzja Zarządu

dotycząca rozszerzenia kierunków rozwoju Spółki podyktowana została chęcią dywersyfikacji
źródeł przychodów.
W ramach realizacji projektu SINPAY, w dniu 18 marca 2018 roku Emitent ukończył pracę
nad pierwszą wersją platformy, a testowe wdrożenia u partnerów handlowych umożliwiły
stworzenie wersji SINPAY realizującej płatności elektroniczne z wykorzystaniem płatności
kryptowalutami jak również tokenami m. in.: Bitcoin; Etherum; Litecoin, Pascal czy Eracoin.
2. Jakie istotne umowy zostały zawarte przez Emitenta w ostatnim okresie?

Od dnia wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta na rynek NewConnect, Emitent
zawarł szereg umów. Do najważniejszych z punktu widzenia prowadzonej działalności oraz
dalszego rozwoju Emitenta Zarząd zalicza:
1. Umowę o współpracy zawartą ze spółką BitEvil S.A. dotyczącą wykorzystania kryptowaluty Eracoin
w platformie płatności elektronicznych o roboczej nazwie SINPAY. Zgodnie z Umową, za
pośrednictwem platformy transakcyjnej planowane jest świadczenie usług polegających na
realizacji płatności anonimowych oraz obsłudze kryptowalut,
2. Umowę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na organizację przez Emitenta konferencji we Wrocławiu.
które odbyły się w dniach 12 -13 grudnia 2017 r.
3. Umowę z Gminą Białą na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Innowacyjna jakość
obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji
realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej
administracji publicznej " - współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zobowiązany jest do
przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w zakresie orzecznictwa prawnego i administracyjnego
dla obsługi podatkowej, orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania
nieruchomościami oraz obsługi klienta w administracji samorządowej. Termin realizacji szkoleń to
I kwartał 2018 r.
4. Umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji programu
partnerskiego, którego celem jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług
administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i
oświęcimskiego województwa małopolskiego. Zadania Emitenta jako Partnera w związku z
realizacją Umowy obejmują koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym,
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organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń
Projektu. Łączna wartość realizowanego Projektu opiewa na kwotę 1.489.344 zł,
5. Umowy partnerskiej z Orange Polska S.A. "Moje Okazje" platformy Orange Digital Ecosystem.
6. Umowy z Extreme Hobby, której przedmiotem jest wdrożenie przez Emitenta na rzecz Extreme
Hobby platformy płatności elektronicznych SINPAY,
7. Umowy o współpracy ze spółką GIAP sp. z o.o., której przedmiotem jest dystrybucja i sprzedaż
przez GIAP sp. z o.o. rozwiązania informatycznego służącego do generowania przez samorządy
terytorialne raportów WPF (Wieloletnich Prognoz Finansowych). Umowa zakłada, że minimalne
przychody Emitenta z tytułu sprzedaży rozwiązań informatycznych służących do generowania
raportów WPF w roku 2018 będą nie niższe niż 250.000 zł.
3. Czy Zarząd może przybliżyć informacje na temat portalu o kryptowalutach oraz technologii
blockchain?

Uruchomienie przez Emitenta portalu internetowego kryptomapa.pl stanowi kolejny etap
związany z uruchomieniem platformy SINPAY i w opinii Zarządu przyczyni się do zbudowania
większej świadomości użytkowników w zakresie rynków kryptowalut oraz technologii
blockchain, jak również będzie odpowiedzią na pojawiające się trendy rynkowe.
Planowane do wdrożenia funkcjonalności portalu będą umożliwiły m. in.:
1. wyszukiwanie punktów handlowych, które umożliwiają płatności kryptowalutami, blockchain
oraz tokenami;
2. publikowanie kursów kryptowalut;
3. wymianę opinii użytkowników i ocenę punktów handlowych, które umożliwiają płatności
kryptowalutami, blockchain oraz tokenami;
4. pozycjonowanie promocje i marketing ww. punktów.

4. SINPAY jakie plany? Czy oprócz podmiotów z polski rozmawiacie z podmiotami z zagranicy
na wdrożenie waszego systemu?
Przeprowadzone dotychczas prace informatyczne oraz testowe wdrożenia u partnerów handlowych
umożliwiły stworzenie wersji alfa platformy płatności elektronicznych SINPAY.
Zakończenie prac umożliwia Emitentowi rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych
SINPAY oraz poszukiwanie partnerów biznesowych na terenie Polski jak również poza jej granicami.
Spółka planuje dalszy rozwój platformy SINPAY. O dalszych działaniach Emitenta, w ww. zakresie
Emitent będzie informował w ramach raportów bieżących.
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5. Czy system płatności SINPAY jest oparty o waszą technologię i know-how jeśli chodzi
o blockchain oraz czy planujecie jakiej inne projekty związane z tą technologią?
System płatności SINPAY jest oparty o technologię autorską Emitenta, a prace programistyczne
związane z realizacją platformy były realizowane przez spółkę JWA S.A. Wszelkie prawa autorskie do
platformy SINPAY, zgodnie z postanowieniami umowy, leżą po stronie CWA S.A.
W zakresie technologii blockchain Emitent rozważa w przyszłości wdrożenia technologii
w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szczególnym zainteresowaniem Emitenta są obszary

związane z poświadczeniem niezaprzeczalności dokumentu, Notariatem i wszystkimi usługami
obecnie realizowanymi z wykorzystaniem podpisów kwalifikowanych, które zdaniem Emitenta mogą
zostać wyparte poprzez zastosowanie blockchain.
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