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Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych emitenta.
W listopadzie w otoczeniu rynkowym Spółki nie miały miejsca tendencje i zdarzenia, które
mogłyby w przyszłości wpłynąć na kondycję finansową oraz osiągane wyniki finansowe przez
Spółkę. Emitent realizował dotychczas zawarte umowy wdrożeniowe, a także prace
polegające na obsłudze serwisowej klientów, którzy posiadają już wdrożone systemy.
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka podpisała umowę na o dofinansowanie
projektu "Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego
rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością
procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza
sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA." w ramach działania 1.1.1. PO IR,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa
została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W efekcie realizacji projektu ma
powstać innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które poszerzy ofertę XPLUS.

Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem.
Raport bieżący ESPI 14/2017 z 10.11.2017 „Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji”
Raport bieżący EBI 21/2017 z 14.11.2017 „Raport miesięczny za październik 2017”
Raport kwartalny EBI 22/2017 z 14.11.2017 „Raport kwartalny za III kwartał 2017”
Raport bieżący ESPI 16/2017 z 29.11.2017 „Podpisanie umowy o dofinansowanie”

Informacje na temat realizacji celów emisji.
W listopadzie 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
W grudniu 2017 nie są planowane żadne zdarzenia, które mogą być istotne z punktu widzenia
inwestorów.
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