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Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie projektu spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu
8 października 2013 roku otrzymał informację od spółki zależnej Navigo Sp. z o.o. o pozytywnej ocenie wniosku tej
spółki o dofinansowanie projektu "Automatyzacja procesów biznesowych Navigo i Partnerów w oparciu o
innowacyjne rozwiązanie informatyczne systemu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".
Spółka zależna Navigo jest podmiotem, który w ramach Grupy MIT Mobile Internet Technology (dawne PPWK im.
E.Romera,) jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych (map cyfrowych), głównie
dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w technologii GIS
wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, monitoringu pojazdów,
systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych
internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm).
Navigo jest dostawcą danych cyfrowych oraz rozwiązań mapowych dla rynku nawigacji GPS, w tym dla spółki Lark
Europe z Grupy MIT oraz oferuje również własne rozwiązania mapowo-geolokalizacyjne kierowane dla segmentu
B2B oraz B2C.
Spółka w przeszłości realizowała juz projekty finansowane z programu Innowacyjna Gospodarka na kwotę blisko
30 mln złotych.
Realizacja przedsięwzięć związanych z rozwijaniem poszczególnych obszarów aktywności Grupy MIT ma na celu
zapewnienie spójności wszystkich ofert grupy, ogniskujących się wokół technologii okołotelekomunikacyjnych
oraz sprzedaży wysoce zaawansowanego kontentu cyfrowego na urządzenia mobilne typu smartphone i tablet.
Funkcjonująca w ramach Grupy MIT Spółka Lark Europe jest jednym z trzech największych w kraju dostawców
urządzeń nawigacyjnych w systemie GPS oraz piątym dostawcą na rynek polski urządzeń typu tablet.
Grupa MIT Mobile Internet Technolgy odnotowała w pierwszym półroczu 2013 roku ponad 51 mln zł przychodów ze
sprzedaży a wskaźnik EBITDA Grupy osiągnął wartość prawie 14,5 mln.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).
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