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Strategia (https://gpw.pl/strategia-i-misja)
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Ochrona prywatności (ochrona-prywatnosci)
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Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
Nowe zasady dotyczące cookies.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub
wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w "Polityce Prywatności" oraz w "Polityce Cookies".

Podpisanie umowy o do�nansowaniu projektu SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA
(PLSNTCH00012)
29-08-2017

Zarząd Suntech S.A. informuje, że w dniu 29.08.2017 r. otrzymał z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych podpisaną umowę o do�nansowaniu projektu ?
Internacjonalizacja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS? współ�nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III ?
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości? Działania 3.2 ?Internacjonalizacja MŚP? Poddziałania 3.2.2 ?Modele biznesowe? Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest promocja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS. Efektem projektu będzie wzrost sprzedaży zagranicznej rozwiązań do planowania i
inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej, podpisanie kontraktów z nowymi klientami zagranicznymi oraz poprawa rozpoznawalności marki SunVizion na świecie.
Do�nansowanie projektu wynosi 191441 PLN przy jego całkowitej wartości wynoszącej 470920 PLN. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect". 

Piotr Saczuk - Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Kontakt

Informacje dla spółek ubiegających się i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect, obowiązki informacyjne, dokumenty informacyjne.
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emitenci@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 
Autoryzowani Doradcy

+48 22 537 71 36 
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