
Zawarcie przez MedApp S.A. i Insight Direct Limited z 
siedzibą w Sheffield, Wielka Brytani (UK), spółką zależną 
Insight Enterprises Inc. Umowy partnerskiej w celu 
komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania 
CarnaLife Holo i SurgeonEye oferowanego  przez MEDAPP 
S.A. 

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Treść raportu: 
Zarząd spółki MedApp S.A.  "Spółka"  niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2021 r. doszło do zawarcia 
Umowy partnerskiej pomiędzy Spółką a Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka Brytania. 
 
Umowa ma charakter ramowy. W ramach Umowy Insight Direct Limited może nabywać od MedApp S.A. 
określone w umowie produkty, w tym przypadku oprogramowanie CarnaLife Holo oraz SurgeonEye wraz z 
wymaganym do obsługi oprogramowania sprzętem komputerowym, które następnie będzie dostarczane klientom 
Insight Direct Limited. Strony będą współdziałać w celu składania ofert w przetargach publicznych na terytorium 
Wielkiej Brytanii. 
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każda ze Stron ma możliwość rozwiązania umowy z 
zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa przewiduje możliwość rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w ściśle określonych okolicznościach. 
 
Umowa podlega prawu angielskiemu, a Strony poddały się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w 
odniesieniu do wszelkich sporów powstałych w związku z nią. 
 
W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy partnerskiej z Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka 
Brytani UK powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe MedApp S..A oraz dalszą komercjalizację 
oprogramowania CarnaLife Holo oraz SuregeonEye na rynkach zagranicznych. 
 
O Insight Direct  UK  Ltd: 
 
Insight Direct  UK  Ltd dostarcza rozwiązania sprzętowe, softwarowe i technologiczne. Firma oferuje swoim 
klientom platformę cyfrową, rozwiązania chmurowe, centra danych, optymalizację łańcucha dostaw i inne 
rozwiązania technologiczne. Insight Direct  UK  Ltd obsługuje klientów na całym świecie i jest częścią Insight 
Enterprices Inc. Więcej informacji dostępnych jest na: www.uk.insight.com 
 
Insight Enterprises, Inc jest globalnym dostawcą rozwiązań IT  lista Fortune 500 , pomagającym firmom każdej 
wielkości – od małych i średnich spółek po globalne przedsiębiorstwa, rządy, szkoły i organizacje opieki 
zdrowotnej. Powstała w 1998 roku spółka prowadzi globalną działalność, a jej biura mieszczą się w 21 krajach na 
całym świecie. Insight Enterprises Inc jest spółką notowaną na Nasdaq  symbol NSIT , a jej kapitalizacja wynosi 
około 2,8 mld dolarów. Więcej informacji dostępnych jest na: www.insight.com 
 


