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Treść:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu
10 grudnia 2019 roku powziął informację o zakwalifikowaniu projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej
rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji" (dalej jako: Projekt) do dofinansowania w ramach
Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund Sp. z o.o. (dalej jako: Fundusz RDS Fund).
W ramach Projektu powstanie pierwsza Spółka Celowa Emitenta o roboczej nazwie Blind Warrior sp. z
o.o., która będzie realizowała zakwalifikowany Projekt. Podstawowym celem Projektu jest stworzenie
platformy rozszerzonej rzeczywistości SAR łączącej rzeczywisty swobodny ruch człowieka w przestrzeni
3D ze stworzonym wirtualnym otoczeniem oraz rozpoznającej i analizującej w czasie rzeczywistym ruch
człowieka i jego interakcje z obiektami wirtualnymi. Platforma będzie również optymalizować, w
ramach zadanych kryteriów, ruch człowieka oraz umożliwiać zwrotną korektę i usprawnianie
rzeczywistych kompetencji ruchowych użytkownika.
W ramach dalszych prac Rozwojowych Projektu, Spółka Celowa będzie realizować prace
deweloperskie, mające na celu wykorzystanie powstałej technologii SAR do stworzenia pierwszego
symulatora, przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących, ale także dla osób sprawnych,
do interakcji bez użycia wzroku – o roboczej nazwie Samuraj AR.
Łączna kwota dofinansowania Projektu wynosi 1.080.500,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt
tysięcy pięćset złotych), co odpowiada jego całkowitemu kosztowi. Finansowanie jest udzielane przez
Fundusz RDS Fund w ramach realizacji programu POIR 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczorozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa" i stanowi połączenie
środków prywatnych oraz dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt będzie realizowany
przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Funduszem RDS Fund.
Emitent publikuje niniejszą informację, z uwagi na przyszły potencjalny wpływ przedmiotowego
dofinansowania na rozwój i wyniki finansowe Spółki.
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