
As se co Po land | Ota go,
spół ka za le żna As se co Po -
land, bę dzie świad czy ło
usłu gi asy sty tech nicz nej
i kon ser wa cji Zin te gro wa -
ne go Sys te mu Wspo -
 ma ga nia Za rzą dza nia
Mia stem dzia ła ją ce go
w Urzę dzie Mia sta Byd -
gosz czy. War tość kon -
 trak tu to 1,12 mln zł. DWOL

ATM SI | Spół ka zwo ła ła
na 19 mar ca nad zwy czaj -
ne wal ne zgro ma dze nie
ak cjo na riu szy, któ re zde -

cy du je o zmia nie na zwy
na Aten de. Udziałowcy
zde cy du ją też o zmia nach
w ra dzie nad zor czej.
Zmia na na zwy ozna cza ła
bę dzie ze rwa nie
ostatnich wię zi łą czą -
cych ATM SI z ATM,
z któ re go integra cyj -
na firma wy dzie li ła się
w 2012 r. DWOL

Co march | Kra kow ska
spół ka pod pi sa ła kon trakt
z wło skim Uni Cre dit
na do sta wę i wdro że nie
au tor skie go roz wią za nia
mo bil ne go Co march
Smart Fi nan ce. Łą czy
w so bie funk cje ban ko wo -
ści in ter ne to wej oraz
za rzą dza nia fi nan sa mi
oso bi sty mi. Co march nie
ujaw nia war tości umo wy,
ani w któ rych kra jach,
gdzie wło ska gru pa jest
obec na, apli ka cja zo sta nie
wykorzystana. Sys tem
dzia ła już u kil ku klien tów
w Pol sce. DWOL

En ter pri se In ve stors |
EVF I, fun dusz ven tu re
ca pi tal za rzą dza ny przez
En te r pri se In ve stors, na -
był, kosz tem 9 mln
zł, 49-proc. pa kiet ak cji
(no wych) w spół ce EP
Ser wis. Pod miot dzia ła
od 1994 r. Fir ma zaj mu je
się wy naj mem, na pra wą 
o raz ob ro tem i re cy klin -
giem pa let. W 2012 r. EP
Ser wis miał 40 mln zł
przy cho dów i 0,15 mln zł
zy sku net to. W 2013 r. ob -
ro ty ma ją po więk szyć się
o 10–20 proc., a zysk net -
to po dwo ić się. DWOL
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