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Treść  raportu:

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka", “Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia br. osiągnął wstępne 
porozumienie ws. warunków współpracy ze spółką Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej “LabPi”) oraz ewentualnego przejęcia pakietu większościowego tej spółki od 98% udziałowca i 
prezesa w/w spółki Pana Jacka Kwaśniaka.  
Współpraca między Emitentem a LabPi dotyczyć ma projektu “Funbox – mobilna szafa grająca”.  Projekt ten 
rozwijany jest przez LabPi i bazuje na mobilnej aplikacji muzycznej działającej na zasadzie szafy grającej, z 
wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w danym 
obiekcie należącym do partnera handlowego. Zgodnie z założeniami Projektu Funbox, stworzona przez LabPi 
aplikacja mobilna ma umożliwiać klientom partnerów handlowych, za okreś loną opłatą, sterowanie znajdującym 
się w lokalu serwerem muzycznym, poprzez publiczne odtworzenie w lokalu partnera handlowego wybranego 
przez klienta utworu z zamieszczonej na serwerze muzycznym playlisty. Emitent zajmowałby się pozyskiwaniem 
klientów dla w/w usługi, dostarczaniem sprzętu (serwery muzyczne) oraz kontentu muzycznego, pobierając 
ustalone przez strony prowizje i opłaty od w/w czynności. W założeniach model biznesowy zakłada rozwój usługi 
poprzez abonamentowy system sprzedaży do partnerów handlowych Emitenta oraz nowych, pozyskanych w tym 
celu obiektów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z opłat ponoszonych przez finalnych użytkowników 
aplikacji Funbox. Spółka LabPi jest we wczesnej fazie rozwoju i zajmuje się przygotowaniem i developmentem 
aplikacji Funbox, na który to cel spółka ta pozyskała dotację unijną w wysokości 433 tys. zł. Strony porozumienia 
ustaliły, że Emitent posiadać będzie opcję zakupu większościowego pakietu udziałów w LabPi (między 70% a 
100%), wykonywalną najwcześniej po upływie 2 lat od daty podpisania finalnej umowy inwestycyjnej i nie później 
niż w ciągu 5 lat od daty podpisania wspomnianej umowy inwestycyjnej. Cena nabycia udziałów wstępnie 
ustalona została jako krotność zysku netto przypadajacego na nabywane udziały, nie mniej jednak niż okreś lona w 
porozumieniu kwota środków pieniężnych. Jednocześnie strony zastrzegły, że w toku prowadzonych dalej 
negocjacji możliwa jest zmiana ustalenia ceny nabycia jak również opłat i prowizji na rzecz Emitenta z tytułu 
sprzedaży usługi Funbox. Opcja zakupu nie wiąże się z jakimikolwiek wydatkami ani zobowiązaniami po stronie 
Emitenta. Strony wyraziły wolę do finalnego zakończenia negocjacji i podpisania wcześniej wymienianej finalnej 
umowy inwestycyjnej do dnia 31 marca 2015 r. O zakończeniu negocjacji Spółka poinformuje osobnym 
komunikatem.
Celem współpracy i ewentualnego przejęcia LabPi jest poszerzenie rodzaju usług audio świadczonych przez 
Grupę IMS oraz zwiększenie liczby klientów, w szczególności lokalizacji abonamentowych. W średnioterminowej 
perspektywie, przy powodzeniu przedsięwzięcia, przełożyć się to powinno na wzrost przychodów i zysków Grupy 
Emitenta w najbardziej stabilnym, abonamentowym obszarze działalności.
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