ASCENDIA S.A.
J40/6604/2007, CUI RO21482859
Sediu social : Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et. 1, Sector 2, Bucuresti
Corespondenta: Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sector 3, Bucuresti
www.ascendia.ro ; office@ascendia.ro

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

ASC 4493/06.07.2020

RAPORT CURENT
Activitate LIVRESQ Martie-Iunie 2020
Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017,

Raport curent in conformitate cu

Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului

06.07.2020

Denumirea entitatii emitente

ASCENDIA S.A.

Sediul social

Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon/fax/email

Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro

Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.

RO 21482859

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/6604/30.03.2007

Capital social subscris si varsat

144.444,40 RON aferent 1.444.444 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium

Cod LEI

315700DLIITW8APMVF93

Eveniment important de raportat

În conformitate cu regulamentele privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aducem la
cunoștința acționarilor și a persoanelor interesate informații cu privire la utilizarea LIVRESQ
(www.livresq.com), unealta Ascendia S.A. pentru crearea de module de training în format eLearning, pe
perioada Martie-Iunie 2020. Amintim că Ascendia S.A. oferă gratuit cadrelor didactice licențe pentru
acest instrument.
Atașăm prezentului raport Comunicatul de presa.
Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu
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Profesori din peste 4000 de instituții educaționale din România
dezvoltă lecții interactive online pe LIVRESQ
Pe parcursul pandemiei, pentru a continua activitatea educațională, profesorii din România
beneficiază de acces gratuit la LIVRESQ, editorul românesc de lecții digitale.
Ascendia S.A. pune la dispoziție editorul LIVRESQ și webinariile de formare pentru a ajuta profesorii să
continue activitatea didactică în mediul online. Lecțiile LIVRESQ se construiesc și se publică fără a avea
nevoie de cunoștințe de programare.
Rezultate din perioada 01.03.2020-01.07.2020:
1. Profesori din peste 4000 de instituții educaționale au realizat conturi în platformă;
2. Au fost publicate 1409 lecții interactive;
3. Au fost instruiți prin intermediul webinariilor peste 3000 de profesori din România și Republica
Moldova;
4. A fost lansat programul de certificare “Creator de software educațional LIVRESQ” pentru profesori.
“Data deschiderii școlilor este incertă și modul în care vor funcționa acestea este neclar. Mulți profesori
înțeleg riscul și apelează la platforma LIVRESQ pentru a continua actul educațional în online. Ce facem diferit?
Pe lângă a oferi gratuit acces la editorul LIVRESQ, formăm cadrele didactice pentru a utiliza cât mai bine
tehnica modernă.” a declarat Alex Mălureanu, Co-Fondator Ascendia S.A.
Lecțiile realizate în LIVRESQ se pot publica și folosi în funcție de nevoi, astfel:
- pe site-uri ale școlilor (pentru a fi vizualizate direct de acolo)
- în platforme de învățare (LMS)
- în blog-uri
- se pot descărca pentru uz fără internet
- în Biblioteca Virtuală LIVRESQ
Biblioteca Virtuală LIVRESQ conține lecții publicate gratuit de către profesori. Oricine poate intra și folosi
aceste lecții în activitatea didactică, fără a fi nevoie de crearea unui cont în platformă.
Despre Ascendia
Ascendia activează pe piața de eLearning din anul 2007, fiind unul dintre principalii dezvoltatori de software
și conținut digital pentru sfera educațională din România. Ascendia oferă cadrelor didactice instrumente
digitale, astfel încât acestea să-și ajute elevii să-și dezvolte abilitățile, obiceiurile și mentalitățile necesare
succesului la școală și nu numai.
Despre LIVRESQ
LIVRESQ este un editor de conținut educațional. Este folosit de către profesori pentru a realiza lecții
interactive și de către companii medii și mari pentru a realiza cursuri eLearning. Planurile companiei sunt să

continue dezvoltarea editorului de software educațional LIVRESQ, oferind unelte noi pentru creatorii de
conținuturi. Una din dezvoltările importante aflate in lucru este posibilitatea de a adăuga lecțiilor ghizi
virtuali - avatar-uri dotate cu abilitatea de a transforma textul in vorbire, precum și inteligență artificială,
pentru a putea interacționa contextual cu cursanții. Pe plan extern compania discuta posibilitatea utilizării
LIVRESQ în mai multe proiecte de anvergură, editorul fiind în acest moment funcțional în limbile română,
engleză, portugheză, chineză, arabă și coreeană.
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