AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ALÁÍRÁSÁRÓL DRÓNTECHNIKAI FEJLESZTÉS, -GYÁRTÁS, ÉS -ÉRTÉKESÍTÉS
TÁRGYÁBAN
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.,
Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton tájékoztatja T. Befektetőit, hogy a mai
napon magyar dróntechnikai fejlesztés, gyártás, és értékesítés tárgyában stratégiai
együttműködési megállapodást írt alá az iSRV Zrt. és STORK SYSTEMS Kft. (a továbbiakban
a Stork) gazdasági társaságokkal.
A Stork több alkalmazási területen bevethető drón termékcsalád fejlesztésével foglalkozik. Az
együttműködés keretében a Társaság és az iSRV Zrt. ezen fejlesztésekbe kapcsolódnak be
stratégiai partnerként, mint az AI-képalkotási és képfelismerési megoldások fejlesztői.
Az együttműködés egyik célja, hogy a drónok, a szenzorok és a felhasználói igényekre szabott
egyedi, AI alapú szoftver megoldások minél tökéletesebb összhangban, a lehető
legversenyképesebb termékek világra jöttét eredményezzék, melyek hazai és nemzetközi
projektekben is versenyképesek lehetnek. E létrejövő termékek széleskörű felhasználási
igényeket elégíthetnek ki.
Ilyen igények például, a teljesség igénye nélkül:
- biztonságtechnikai alkalmazások;
- légi járőrözés és felderítés;
- energetikai, ipari, vasúti, vízügyi létesítmények védelme és állapotfelmérése;
- erdészeti és mezőgazdasági felhasználási területek;
- egyéb növénydetektálási, objektumfelismerési és különleges feladatok ellátása.
A Társaság várakozása szerint ezen együttműködés keretében egy olyan új megoldáscsalád
kerül megalkotásra, amely megfelel a felmerült sokrétű piaci igényeknek.
A Társaság és az iSRV Zrt. a fentieken túl konzorciumként speciális viszonteladói jogokat
szerzett a Stork drón megoldásaira. E jogok közé tartozik többek között, hogy a Társaság és az
iSRV Zrt. jogosultak Latin-Amerikában dróngyártási beruházásokat, projekteket indítani a
Stork megoldásaira alapozva, melyekbe az állami- vagy magánszektor helyi szereplői is
bekapcsolódhatnak.
A felek stratégiai célja a nemzetközi piacon is innovatívnak számító, egyedi technológiai
megoldások létrehozása. Továbbá, a Társaság megítélése szerint az együttműködés keretében
fejlesztésre kerülő komplett szoftverrendszerek nem csupán a dróntechnikai megoldásokkal
közösen lesznek alkalmazhatók, hanem számos további felhasználási területen, eltérő
hardverkörnyezetben is hasznosulhatnak.
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