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Treść raportu:
Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia
2018 r. Spółka, jako licencjobiorca,zawarła ze spółką CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
(„Licencjodawca”) umowę licencyjną („Umowa”), której przedmiotem jest udzielenie Spółce przez
Licencjodawcę licencji na korzystanie z silnika Snipay pod marką własną Spółki – EraCoinPayna
warunkach wskazanych w Umowie.
Silnik Snipay stanowi podstawę aplikacji Snipay, umożliwiającej wygodne płacenie z użyciem
kryptowalut zarówno w lokalach stacjonarnych, jak i online. Jego zadaniem jest pośrednictwo
pomiędzy portfelem płacącego, a łańcuchem bloków (blockchain), używanej przez niego
kryptowaluty.
Na podstawie Umowy Licencjodawca udzielił Spółce licencji wyłącznej bez ograniczeń terytorialnych
na korzystanie z silnika Snipay pod marką własną Spółki, tj. EraCoinPay oraz reklamowania i
wdrażania rozwiązania (EraCoinPay). W okresie obowiązywania Umowy silnik Snipay będzie
udostępniany Spółce w trybie on-line do transakcji internetowych, poprzez serwery dedykowane
projektowi, jak też poprzez terminale płatnicze wykorzystywane w punktach stacjonarnych.
Intencją stron Umowy jest docelowo stworzenie sieci sprzedaży aplikacji EraCoinPay.
Z tytułu udzielonej licencji Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Licencjodawcy miesięcznej
opłaty licencyjnej, której wysokość określona została w postaci procentowego udziału w zysku
wygenerowanego ze sprzedaży usługi EraCoinPay.
Licencjobiorca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
Udzielenie przez Licencjobiorcę sublicencji wymaga uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej na
piśmie
Umowa zawarta jest na okres jednego roku z możliwością jej rozwiązania za porozumieniem stron, po
uprzednim ustaleniu terminu rozwiązania Umowy, nie krótszym niż 1 miesiąc od dnia złożenia przez
strony zgodnych oświadczeń woli. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron wyłącznie w
przypadku uchylania się przez którąkolwiek ze stron od wykonania zobowiązań względem drugiej
strony.
Emitent uznał, iż niniejsza informacja spełnia kryterium informacji poufnej z art. 17 ust. 1
Rozporządzenia MAR, gdyż zawarta umowa licencyjna stanowi element rozwoju flagowego projektu
Spółki pod nazwą EraCoin.

