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1. List Prezesa Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy i Partnerzy,   

 

Miniony rok 2011 był okresem kontynuacji  dynamicznych zmian w spółce M4B S.A. Był to 

okres budowania nowych kanałów sprzedaży, wprowadzania nowych produktów oraz zmian 

kapitałowych i organizacyjnych.  

 

Jednym z celów na 2011 roku było budowanie kanału sprzedaży zagranicznej w oparciu o 

relacje z partnerami z innych krajów. Działania przez nas podjęte pozwoliły na pozyskanie  

trzech firm partnerskich. Jesteśmy w trakcie realizacji wspólnych projektów sprzedażowych. 

W obecnym roku proces rozbudowy zagranicznej sieci partnerskiej będzie kontynuowany. Cel 

sprzedaży zagranicznej jest realizowany przy wsparciu z funduszy UE - działania POIG 6.1 – 

Paszport do Eksportu. W roku 2012 będziemy kontynuować ten kierunek działań. 

 

W 2011 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu Digital Signage na Stadionie 

Narodowym. Jest to obecnie jedna z największych instalacji tego typu w Europie. Projekt jest 

realizowany na przełomie lat 2011/2012. 

 
W 2011 roku wprowadziliśmy do sprzedaży nowy produkt Wave Palyer Linux. Tym samym 

nasz flagowy Produkt Wave Multimedia Everywhere jest obecnie oferowany na platformach 

Microsoft Windows i Linux  Jest to pierwszy tego typu produkt na rynku. Produkt jest już 

obrocie i stanowi poważną pozycję sprzedażową w naszej statystyce. 

 

Wszystkie te działania spowodowały bardzo istotny wzrost obrotów firmy i zysku 

.  

W roku 2011 roku firma wypracowała 6 720 947,50 ( rok 2010: 3 702 387,29 zł) obrotu zaś 

zysk netto wyniósł 412 398,34 zł ( rok 2010: 138 317,11 zł)  .  
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Przed nami rok 2012 – rok w którym chcemy, aby M4B S.A. stało się niekwestionowanym 

liderem w dziedzinie Digital Signage, oferującym zintegrowane rozwiązania dla dużych sieci 

ekranów. Zadanie to stawia przed nami wyzwania stworzenia szerokiej oferty sprzętowej 

realizowanej we współpracy z podmiotami zagranicznymi, liderami w swoich dziedzinach. 

Efekty tych działań powinny być widoczne w połowie roku 2012. 

 

Realizując strategiczne plany zapowiadane w ubiegłym roku, Zarząd M4B S.A. doprowadził 

do debiutu Spółki na rynku regulowanym GPW – New Connect, co wiązało się z 

pozyskaniem nowych Akcjonariuszy i zmianami w strukturze kapitałowej firmy. 

W roku 2012 planujemy skupić się na poszukiwaniach silnego partnera branżowego, który 

umożliwi nam pozyskanie i realizację dużych przedsięwzięć informatycznych w Digital 

Signage. 

 

Kontynuując przekształcenia organizacyjne firmy planujemy w roku 2012 stworzenie silnej 

struktury wdrożeniowo-serwisowej umożliwiającej realizację dużych projektów Digital 

Signage oraz działu R&D umożliwiającego oferowanie na rynku nowatorskich rozwiązań. 

 

Na koniec pragnę podziękować Akcjonariuszom, każdemu z Naszych Pracowników oraz 

wszystkim naszym Partnerom za możliwość wspólnego budowania dynamicznie rozwijającej 

się firmy, jaką jest M4B S.A. 
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2. Wybrane dane finansowe 

 

 Za okres                             

od 01-01-2010                    

do 31-12-2010 

 Za okres                             

od 01-01-2011               

do 31-12-2011 

 Za okres                             

od 01-10-2010               

do 31-12-2010 

 Za okres                             

od 01-10-2011               

do 31-12-2011 

 Rachunek Zysków i Strat

Przychody ze sprzedaży 3 702 387,29          6 720 947,50                 934 875,46                   1 521 678,02         

Amortyzacja 36 621,48                84 005,57                       9 247,15                        19 019,55               

Zysk / Strata ze sprzedazy 10 116,77                37 668,87                       2 554,55                        8 528,54                 

Zysk / Strata z działalności operacyjnej 134 502,86              99 330,80                       33 962,80                      22 489,31               

Zysk / Strata brutto 138 735,11              569 521,34                    35 031,46                      128 944,34             

Zysl / Strata netto 138 317,11              412 398,34                    34 925,92                      93 370,39               

 Bilans

Aktywa trwałe 271 619,09              324 928,00                    68 585,48                      73 566,38               

Aktywa obrotowe 4 151 905,59          4 406 082,21                 1 048 381,58                997 573,40             

Należności długoterminowe -                             -                                    -                                   -                            

Należności krótkoterminowe 2 010 946,95          2 591 090,69                 507 776,42                   586 644,33             

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 321 992,26              730 132,04                    81 305,02                      165 307,92             

Aktywa razem 4 423 524,68          4 731 010,21                 1 116 967,07                1 071 139,79         
-                                   -                            

Kapitał Własny 2 130 101,88          2 317 953,72                 537 863,77                   524 803,87             

Kapitał zakładowy 640 000,00              640 000,00                    161 603,92                   144 901,29             

Zobowiązania dlugoterminowe -                             197 123,00                    -                                   44 630,28               

Zobowiązania krótkoterminowe 2 289 252,14          2 158 638,68                 578 050,18                   488 733,63             

Pasywa razem 4 423 524,68          4 731 010,21                 1 116 967,07                1 071 139,79         

Pozostałe dane

Liczba akcji 6 400 000                6 400 000                       

Zysk na akcję 0,02161                   0,06444                          

Wartość księgowa na akcje 0,33283                   0,36218                          

 Stan na dzień               

31-12-2010 

 Stan na dzień                            

31-12-2011 

Tab.255/A/NBP2010 Tab255/A/NBP/2011

3,9603                      4,4168

Nazwa pozycji

Kwoty w PLN

M4B  S.A.                                                      Wybrane Dane Finansowe z Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat

Kwoty w EUR

KURS EUR
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3. Oświadczenia Zarządu 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

  

Zarząd M4B S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

       Jarosław Leśniewski    

      Prezes Zarządu M4B S.A.   

 

              Piotr Toński                                                           Maciej Szczytkowski 

Wiceprezes Zarządu M4B S.A.                                      Wiceprezes Zarządu M4B S.A.  

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 roku  
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  

 

Zarząd M4B S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania 

tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

                                           Jarosław Leśniewski     

      Prezes Zarządu M4B S.A.   

 

              Piotr Toński                                                           Maciej Szczytkowski 

Wiceprezes Zarządu M4B S.A.                                      Wiceprezes Zarządu M4B S.A.  

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 roku  
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4. Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego 

 

Od dnia 18 kwietnia 2011 r., to jest od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku 

NewConnect Spółka wdrożyła zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na NewConnect.  

W dniu 10 maja 2011 r. raportem bieżącym nr 5/2011 Spółka opublikowała Oświadczenie 

w zakresie dobrych praktyk. Zgodnie w/w z deklaracją w 2011 roku Emitent, nie stosował 

następujących praktyk: 

 

LP. ZASADA TAK / NIE 
KOMENTARZ 

ZARZĄDU 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z  wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki 

i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając 

w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna 

zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i 

analitykami, wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji internetowej, 

umożliwiać  transmitowanie obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

Tak 

Za wyjątkiem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem 

sieci Internet, 

rejestracji 

przebiegu obrad 

i upublicznienia 

go na stronie 

internetowej 

Spółka prowadzi 

efektywną politykę 

informacyjną i stara się w 

miarę możliwości 

zapewniad inwestorom 

szeroki dostęp do 

informacji wypełniając w 

ten sposób rzetelnie 

obowiązki informacyjne. 

Emitent współpracuje 

również z Agencją Public 

Relations - Public Image 

Advisors S.A., która w 

znaczący sposób 

wspomaga Spółkę w 

kontaktach z inwestorami i 

innymi uczestnikami 

rynku. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw 

spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

Tak 

 

3.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności 

(strona startowa), 

Tak 

 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

Tak 

 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
Tak 

 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, Tak  

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki, 

Tak 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, Tak  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 

Nie 

Emitent nie publikuje tych 

informacji ze względu na 

poufność. 
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3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku 

gdy emitent publikuje prognozy), 

Nie 

Emitent nie publikuje tych 

informacji ze względu na 

poufność. 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w 

wolnym obrocie, 

Tak 

 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 

kontakty z mediami, 

Tak 

 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, Tak  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji prasowych, 

Tak 

 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz 

zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te 

powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym 

podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

Tak 

 

 3.15. (skreślony)   

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania, 

Nie 

Emitent nie publikuje tych 

informacji  

 

3.17. informację na temat powodów odwołania 

walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku 

obrad wraz z uzasadnieniem, 

Tak 

 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 
Tak 

 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka 

podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony 

internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu 

poczty elektronicznej Doradcy, 

Tak 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni 

funkcję animatora akcji emitenta, 
Tak 

 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 

spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
Tak 

 

3.22. (skreślony)   

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny 

być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na 

stronie internetowej. W przypadku pojawienia się 

nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 

zmiany informacji umieszczanych na stronie 

internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

Tak 

 

4.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 

według wyboru emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w 

tym samym języku, w którym następuje ich publikacja 

zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

Tak 

 

5.  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
Nie 

Spółka uważa, iż 

zapewnia wystarczający 
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indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 

korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną 

dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą 

na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

dostęp do informacji 

poprzez prowadzenie 

działu "Relacje 

inwestorskie" wyłącznie 

na stronie www.m4b.pl 

6.  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z 

Autoryzowanym Doradcą. 

Tak 

 

7.  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w 

ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania 

przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 

emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

Tak 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy 

dostęp do wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. 

Tak 

 

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej, 

Nie 

Emitent nie udziela takich 

informacji  

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta 

z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym 

zakresie. 
Nie 

Kwestia wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy 

jest uregulowana w 

umowie i jest sprawą 

poufną. Emitent nie może 

publikować takich danych 

bez zgody 

Autoryzowanego Doradcy. 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

Tak 

 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. 

Nie 

Emitent spotyka się z 

inwestorami, analitykami i 

mediami wg potrzeb 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji 

z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną 

albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do 

tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym 

podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

Tak 

 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 

korporacyjnych. 

Tak 

 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 

określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

Tak 
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czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego 

zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 

przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a 

w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Tak 

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

Tak 

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 

dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 

powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 

otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta 

mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 

przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 

realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 

objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające 

mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 

inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

Nie 

Emitent uważa, iż należyte 

wykonywanie 

obowiązków 

informacyjnych 

(publikacja informacji na 

stronach internetowych 

Spółki, NewConnect, 

GPW) jest wystarczające i 

nie jest konieczne 

sporządzanie 

comiesięcznych raportów 

powielających w 

większości już 

opublikowane informacje. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe  przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

Tak 

 

 

 


