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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
TÁJÉKOZTATÓJA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSAINAK 

FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 
 
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-
10-046724, a továbbiakban a Társaság) jelen tájékoztatója útján kívánja a T. Befektetőit értesíteni arról, 
miszerint a Társaság az alábbiak szerint elvégezte az utóbbi években kötött együttműködési 
megállapodásainak felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a T. Befektetők mindenkor aktuális 
információkkal rendelkezzenek a Társaság üzleti tevékenységét illetően. 
 
A Társaság által megkötött együttműködési megállapodások közé azon szerződések sorolhatók, amelyek 
nem közvetlenül eredményezték projektek, vállalkozási feladatok teljesítését, hanem sokkal inkább 
megalapozhatták, hogy a jövőben hagyományos üzleti szerződések jöjjenek létre az adott országban, 
régióban. E megállapodások sokszor megkerülhetetlen szükségszerűségek voltak a Társaság egyes – 
főként távoli – célpiacainak jogrendjéből, politikai berendezkedéséből, üzleti kultúrájából adódóan. 
 
A Társaság a felülvizsgálat keretében megállapította, hogy az alábbiakban ismertetett együttműködési 
megállapodások nyomán hagyományos üzleti megrendelésekre, illetve szerződéskötésekre mindezidáig 
nem került sor. Ezen körülményre, valamint a Társaság jövőbeli várakozásaira, továbbá a Társaság új 
projektjeire és fókuszterületeire is figyelemmel az alábbi együttműködési megállapodások a nem 
meghatározó szerződések közé kerültek átsorolásra:  
 
(1) a Társaság és az iSRV Zrt. által 2017. október 20. napján Kolumbiában, Bogotában aláírt 
háromoldalú együttműködési szerződés az Empresa para la Seguridad Urbana társasággal. Ezen 
együttműködés keretében a felek együttesen szándékoztak vénaszkennerre alapuló biztonságtechnikai 
megoldásokat értékesíteni a nagyobb kolumbiai városokban; 
 
(2) a Társaság által 2018. március 23. napján öt afrikai ország képviselőivel aláírt együttműködési 
szerződés. Az együttműködési megállapodás tárgya szerint a szerződő országok fizetős orvosi ellátási 
szolgáltatások igénybevételére Magyarországra utaztattak volna magán ellátást igénybe vevő 
pácienseket, amely folyamatban közreműködő partnerként vett volna részt a Társaság, és a szükséges 
magas biztonságú betegadat (GDPR konform) kezelő megoldásokat és vénaszkenner alapú 
betegazonosító rendszereket biztosított volna. 
 
A Társaság a jövőben is elvégzi a hagyományos üzleti szerződései, valamint az együttműködési 
megállapodásai fentiek szerinti felülvizsgálatát, és amennyiben ezek megítélésében változás következik 
be, úgy arról tájékoztatni fogja a T. Befektetőit. 
 
Budapest, 2020. május 20. 
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