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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ma dwie nowe spółki

'Hemms' oraz „Apli Media” to kolejne spółki w portfelu Funduszu "Inwestycje Kapitałowe"
prowadzonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Hemms planuje podbić rynek innowacyjnymi rozw iązaniami w zakresie automatyki budynku, opartymi o
autorski produkt „Click2Control”. C2C to nowoczesność, bezpieczeństwo, komfort i co ważne…
oszczędność. System pozwala nie tylko zarządzać instalacjami (elektryczną, gazową, wodną, grzewczą)
oraz elementami wyposażenia (m.in. bramy, rolety, alarm) budynków, ale będzie w stanie określić
aktualne oraz oszacować prognozowane zużycie , energii elektrycznej oraz wody, a także
informować o bieżącym statusie efektywności energetycznej budynku lub mieszkania. Taka optymalizacja
zużycia energii cieplnej i elektrycznej pozwoli na oszczędność 15% do 30% energii wykorzystywanej w
budynku.

O wsparciu przez  „Inwestycje Kapitałowe” Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego projektu
systemu „Click2Control” zadecydował innowacyjny oraz proekologiczny charakter technologii oraz jej
wysoka atrakcyjność ekonomiczna dla klientów. W nową spółkę MARR zainwestuje 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 oferować będzie swoim
klientom m–przewodniki, czyli turystyczne przewodniki mobilne. Pobranie m-przewodnika na telefon
będzie możliwe dzięki innowacyjnej aplikacji mobilnej przystosowanej do korzystania na telefonach
komórkowych. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w trakcie w ielomiesięcznej współpracy z
pomysłodawcami obok wejścia 2 kapitałowego, dodatkowo wsparła firmę współfinansując wykonanie
aplikacji do prototypu m – przewodnika.

W nową spółkę zainwestujemy łącznie 650 tysięcy złotych, obejmując 49,92 % udziałów. Przypomnijmy,
że MARR w ramach  „Inwestycje Kapitałowe” poszukuje ciekawych, innowacyjnych rozw iązań,
które mogą znaleźć komercyjne zastosowanie w biznesie. Innowacyjne pomysły na biznes, pozytywnie
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ocenione przez ekspertów, zostają wdrożone w życie, zaś MARR obejmuje udziały do 200 tysięcy euro.
Po osiągnięciu przez firmę dojrzałości biznesowej, agencja wycofuje udziały, odsprzedając je
wspólnikom, inwestorow i strategicznemu lub w drodze oferty publicznej na GPW.
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