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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 rozwoju eksportu Suntech S.A.
SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTCH00012)
21-09-2017

Zarząd Suntech S.A. informuje, że w dniu 21.09.2017 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisaną umowę o do�nansowaniu projektu "Rozwój
działalności eksportowej �rmy Suntech S.A. poprzez internacjonalizację marki SunVizion" współ�nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Celem projektu jest rozwój sprzedaży systemu SunVizion Network Inventory na międzynarodowym rynku rozwiązań OSS. W ramach projektu Suntech S.A. weźmie udział w
licznych imprezach targowych, prezentując swoje rozwiązania na własnym stoisku �rmowym, między innymi na najbliższych targach Futurecom 2017, które odbędą się w
Sao Paulo w dniach 2-5 października. Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku. 

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
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Informacje dla spółek ubiegających się i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect, obowiązki informacyjne, dokumenty informacyjne.
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