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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 lutym w otoczeniu rynkowym Emitenta nie miały miejsca tendencje i zdarzenia, które
mogłyby mieć w przyszłości skutki dla jego kondycji finansowej, a także osiąganych wyników
finansowych.
Spółka w omawianym okresie kontynuowała realizację zawartych umów wdrożeniowych oraz
prace wiążące się z obsługą serwisową klientów, który posiadają już wdrożone systemy.

Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem.
Raport bieżący EBI 3/2018 z 14.02.2018 „Raport miesięczny za styczeń 2018”
Raport bieżący EBI 4/2018 z 14.02.2018 „Raport za IV kwartał 2017”

Informacje na temat realizacji celów emisji.
W lutym 2018 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 marcu 2018 nie są planowane żadne zdarzenia, które mogą być istotne z punktu widzenia
inwestorów.
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