Informacja prasowa

Sygnity wcześniej rozliczyło kontrakt z PKO BP
Warszawa, 8 września 2016 r. - Spółka Sygnity S.A., jeden z czołowych podmiotów na rynku
rozwiązań IT dla sektora bankowego w Polsce, 8 września br. podpisała aneks do umowy z
jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. W wyniku tego aneksu Sygnity
otrzyma prawie 60 mln zł brutto od PKO BP S.A. pod koniec września tego roku, co zostanie
odzwierciedlone w wynikach za rok obrotowy 2015/2016.
Zmiana harmonogramu płatności będzie miała istotny wpływ na sprawozdania finansowe Sygnity
oraz Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 października 2015 roku i
zakończy się 30 września 2016 roku w szczególności w zakresie przepływów pieniężnych z
działalności operacyjnej oraz stanu środków pieniężnych.
Umowa, której dotyczy aneks została podpisana pod koniec października zeszłego roku i dotyczy
dostarczenia licencji firmy Microsoft Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania
produktów Microsoft w ramach Programu licencyjnego "Enterprise” oraz licencji firmy Microsoft
Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania produktów Microsoft, w ramach
Programu licencyjnego Select Plus.
Ponadto Sygnity na podstawie tej umowy świadczy dodatkowe usługi wsparcia technicznego w
zakresie licencji i produktów dostarczonych bankowi.
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O Sygnity
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą usług informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe
produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od konsultingu, poprzez realizację projektów
informatycznych dla dużych i średnich firm z najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji
publicznej, aż do outsourcingu. Więcej informacji na stronie sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż
polskiej gospodarki – zarówno komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity może poszczycić
się jednym z najliczniejszych zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia biznesu. Firma tworzy
trwałe relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami m.in. pracownikami, klientami, partnerami
biznesowymi, jak i inwestorami, które są oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.

Sprawdź ofertę Sygnity na sygnity.pl

Budujemy sukces naszych Klientów

