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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 S.A. a câștigat Licitația de manuale școlare tipărite și digitale pentru clasa a V-a
organizată de Ministerul Educației Naționale pentru disciplinele :
o Educație socială – clasa a V-a;
o Educație tehnologică și aplicații practice – clasa a V-a.

Manualele Ascendia au obținut cel mai mare punctaj tehnico-economic la ambele materii, calitatea
manualelor dezvoltate de companie fiind una excepțională, lucru punctat ca atare de către
specialiștii Centrului Național de Evlauare și Examinare (CNEE).
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Ascendia urmează să livreze manualele școlare tipărite și digitale în toamnă, odată cu începerea noului
an școlar. Contractul va viza livrarea de astfel de manuale pe o perioadă de 4 ani șolari.
Pe termen lung Ascendia își va extinde portofoliul de astfel de produse, odată cu creșterea gradului de
digitizare a învațământului, la nivel global.

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 won the Tender for printed and digital textbooks for 5-th grade organized by
the National Ministry of Education in Romania for the school subjects :
o Social education – 5-th grade;
o Technological education and practical applications – 5-th grade.

Ascendia’s textbooks obtained the highest tehnico-economical scoring for both subjects, the quality
of the developed textbooks being an exceptional one, as noted by the National Center of
Evaluation and Examination (CNEE) specialists.
Ascendia will deliver the school digital and printed textbooks starting this fall, at the beginning of the
school year. The contract will be in place for 4 scholar years.
On the long run, Ascendia will extend its portfolio with similar products, in pace with the increasing
digitization level of the educational systems, worldwide.
CEO
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