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'Hemms' oraz „Apli Media” to kolejne spółki w portfelu Funduszu "Inwestycje Kapitałowe"
prowadzonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
Hemms planuje podbić rynek innow acyjnymi rozw iązaniami w zakresie automatyki budynku, opartymi o
autorski produkt „Click2Control”. C2C to now oczesność, bezpieczeństw o, komfort i co w ażne…
oszczędność. System pozw ala nie tylko zarządzać instalacjami (elektryczną, gazow ą, w odną, grzew czą)
oraz elementami w yposażenia (m.in. bramy, rolety, alarm) budynków , ale będzie w stanie określić
aktualne oraz oszacow ać prognozow ane zużycie gazu , energii elektrycznej oraz w ody, a także
informow ać o bieżącym statusie efektyw ności energetycznej budynku lub mieszkania. Taka optymalizacja
zużycia energii cieplnej i elektrycznej pozw oli na oszczędność 15% do 30% energii w ykorzystyw anej w
budynku.
O w sparciu przez Fundusz „Inw estycje Kapitałow e” Małopolskiej Agencji Rozw oju Regionalnego projektu
systemu „Click2Control” zadecydow ał innow acyjny oraz proekologiczny charakter technologii oraz jej
w ysoka atrakcyjność ekonomiczna dla klientów . W now ą spółkę MARR zainw estuje łącznie 546 tysięcy
złotych, obejmując 49,91% udziałów .
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Drugą z firm, która dołączyła do portfela spółek MARR jest Apli Media. Spółka oferow ać będzie sw oim
klientom m–przew odniki, czyli turystyczne przew odniki mobilne. Pobranie m-przew odnika na telefon
będzie możliw e dzięki innow acyjnej aplikacji mobilnej przystosow anej do korzystania na telefonach
komórkow ych. Małopolska Agencja Rozw oju Regionalnego w trakcie w ielomiesięcznej w spółpracy z
pomysłodaw cami obok w ejścia 2 kapitałow ego, dodatkow o w sparła firmę w spółfinansując w ykonanie
aplikacji do prototypu m – przew odnika.
W now ą spółkę zainw estujemy łącznie 650 tysięcy złotych, obejmując 49,92 % udziałów . Przypomnijmy,
że MARR w ramach projektu „Inw estycje Kapitałow e” poszukuje ciekaw ych, innow acyjnych rozw iązań,
które mogą znaleźć komercyjne zastosow anie w biznesie. Innow acyjne pomysły na biznes, pozytyw nie
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ocenione przez ekspertów , zostają w drożone w życie, zaś MARR obejmuje udziały do 200 tysięcy euro.
Po osiągnięciu przez firmę dojrzałości biznesow ej, agencja w ycofuje udziały, odsprzedając je
w spólnikom, inw estorow i strategicznemu lub w drodze oferty publicznej na GPW.
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