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Comunicat
ASCENDIA S.A., simbol de tranzacționare ASC, informează Bursa de Valori București,
acționarii companiei procum și potențialii investitori, asupra următorelor aspecte legate de subscrisa:


Ascendia SA anunță un parteneriat cu Samsung Electronics Co., Ltd., menit să aducă către
aplicația EduPedia, dezvoltată de Samsung pentru platforma Tizen Smart TV, jocuri
educaționale din portalul dacobots.com al Ascendia.

Programul pilot al acestui parteneriat va fi operațional pentru început în România și reprezintă primul
pas în aducerea conținutului educațional interactiv Dacobots în fiecare casă ce are un Samsung Smart
TV.
Portalul educațional Dacobots poate fi vizitat la adresa www.dacobots.com. Acesta a fost lansat de
Ascendia la 23.08.2016 pentru testarea publică, urmând să fie extins conform planului de dezvoltare al
companiei. Limba de lansare a proiectului dacobots.com este Engleza, urmând ca alte limbi să fie
adăugate în următoarele luni.
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Proiectul Dacobots face parte din planul de extindere a afacerilor Ascendia, urmărind accesul la piața
internațională de eLearning de tip retail online, iar parteneriatul cu Samsung este un important demers în
această direcție.
O serie de alte dezvoltări sunt în planul de desfășurare a proiectului. Detalii referitoare la acestea vor fi
furnizate la momentul oportun, din considerente strategice.

Press release
ASCENDIA INC, trading symbol ASC, informs the Bucharest Stock Exchange, the company’s
shareholders and the potential investors, the following aspects related to the company:


Ascendia SA announces a partnership with Samsung Electronics Co., Ltd on bringing to the
EduPedia application, developed by Samsung for the Tizen Smart TV, eLearning games from
Ascendia’s edutainment portal dacobots.com.

The pilot program of the partnership will be operational for beginning in Romania and represents the
first step in bringing the Dacobots interactive educational content into every household owning a
Samsung Smart TV.
The Dacobots portal can be visited at www.dacobots.com. It was launched by Ascendia for public
testing at 23.08.2016; it’s development follows the production plan of the company. The language of the
content is English, more languages will be added in the coming months.
The Dacobots project is part of the company’s business expansion plan, targeting the access to the
international eLearning online retail market and the Samsung partnership is an important step in this
direction.
A number of additional developments are in the making. Relevant details will be provided in a timely
manner, strategic considerations being of concern.
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