w ydarzenia

w Europie Środkowo-Wschodniej oraz

przychodów do 17,6 mln zł a zysku

W ramach projektu powstał super-

realizację przejęć konsolidacyjnych

EBITDA do 2,048 mln zł, co powinno

nowoczesny budynek o powierzchni

na rynku polskim. Fundusze przezna-

przełożyć się na około 1,5 mln zł

2350 m kw., w którym na czterech

czone zostaną także na prace nad

zysku netto.

piętrach znajdują się centra wydruków
i korespondencji masowej, digitalizacji, certyfikacji klucza publicznego,

ZPAV r ozp o c z y na
walkę z p2p

przetwarzania danych i archiwizacji
elektronicznej. Ponadto świadczone
tam będą usługi kolokacji, hostingu

Fot. Paul Piaseczny

Producenci nagrań dźwiękowych,

i ASP (Application Service Provider).

zrzeszeni w Związku Producentów

Prezes Zarządu Unizeto Technolo-

Audio Video, rozpoczęli we wrześniu

gies – Andrzej Bendig-Wielowiejski

kampanię edukacyjną o zagrożeniach

poinformował, że Departament Bez-

związanych z korzystaniem z sieci

pieczeństwa Teleinformatycznego

projektami związanymi z Mobilnym

p2p. „Dzieciaki, muzyka i Internet” to

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-

Podpisem Elektronicznym oraz realiza-

broszura-przewodnik po p2p, skiero-

nego potwierdził wykonanie wszyst-

cję wewnętrznych projektów techno-

wany przede wszystkim do rodziców.

kich zaleceń i wytycznych dla ochrony

logicznych. Zwiększony zostanie także

Broszurę rozesłano już do 700 gim-

kapitał obrotowy spółki.

nazjów i 300 szkół podstawowych
w całej Polsce. O projekcie poinfor-

realizacji celów emisyjnych – sądzę, że

mowani zostali drogą elektroniczną

już w najbliższym czasie inwestorzy

dyrektorzy 7,5 tys. szkół, a także

Fot. Unizeto Technologies

– Intensywnie przygotowujemy się do

będą mogli obserwować efekty tych

kuratorzy oświaty we wszystkich

działań. Jeszcze w tym roku chcemy

województwach. Broszura będzie

zrealizować przynajmniej jedną akwi-

dodatkowo dystrybuowana w skle-

zycję zagraniczną firmy o modelu

pach muzycznych na terenie całego

systemów i sieci teleinformatycznych

biznesowym podobnym do One-2-

kraju. Na stronie www.zpav.pl/dfc

przeznaczonych do przetwarzania

One. Przygotowujemy się też do

udostępnione zostało także bez-

informacji niejawnych (do klauzuli

realizacji wewnętrznych projektów

płatnie stworzone przez Między-

ściśle tajne włącznie) zgodnie z wyma-

technologicznych – mówi Tomasz Dłu-

narodową Federację Przemysłu

ganiami prawnymi i technicznymi.

giewicz prezes One-2-One SA.

Fonograficznego IFPI oprogramowa-

Posiadane certyfikaty, m. in. Systemu

Spółka oferowała 1 milion 300 tys.

nie „Digital File Check”, pozwalające

Zarządzania Jakością ISO 9001: 2001,

akcji po cenie 10 zł – inwestorzy

łatwo i bezpiecznie zidentyfikować

Systemu Jakości AQAP 2110: 2003,

chcieli kupić ponad 37 milionów

nielegalne treści na prywatnym kom-

Systemu Zarządzania Bezpieczeń-

akcji. Redukcje dla inwestorów, któ-

puterze oraz odinstalować oprogra-

stwem Informacji PN-I-07799-2:

rzy zapisali się na akcje w trakcie

mowanie p2p. ZPAV zapowiada także,

2005, Świadectwo Bezpieczeństwa

book-buildingu (tworzenia księgi

że będzie podejmować kroki prawne

Przemysłowego oraz Świadectwo

popytu) sięgnęły 96,15 proc., nato-

przeciwko serwisom, które zajmują

Wiarygodności Krajowego Dyrek-

miast dla inwestorów, którzy nie

się nielegalną dystrybucją utworów

tora ds. Uzbrojenia, a także towa-

skorzystali z book-buildingu aż

muzycznych.

rzyszące głównemu – oddalone od

98,07 proc.). Zapisy przyjmowane

niego o 12 km – zapasowe Centrum

były przez dom maklerski IDM SA.

Danych przy ul. Królowej Korony Pol-

W 2005 roku przychody grupy
One-2-One wzrosły o 107 proc. do
9,2 mln zł. Firma wypracowała
985 tys. zł zysku EBITDA oraz 558 tys.

W Szczecinie
powstało
supercentrum
danych

skiej, gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo usług Centrum. Projekt
współfinansowany był przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zł zysku netto wobec, odpowiednio:
234 tys. zł i 221 tys. zł rok wcześniej.

Zakończył się projekt budowy i orga-

Na 2006 rok zakładany jest wzrost

nizacji Centrum Danych w Szczecinie.

Opracował: Michał Koralewski
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