
 

SPRAWOZDANIE  

ZARZĄDU M4B  Spółka Akcyjna  

Z DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI  ZA  ROK OBROTOWY 2011. 

 

I.   Charakterystyka  Spółki  

Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na podst. Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 12 maja 

2008r. Rejestracja M4B S.A. została dokonana 25 lipca 2008r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS pod nr 0000310813. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 

640 000,-  zł i składa się z 6 400 000 akcji po 0,1 zł każda, z czego: 

 3.323.410 akcji uprzywilejowanych (2 głosy na akcję) – seria A, 

 408.277 akcji zwykłych – seria B, 

 488.313 akcji zwykłych – seria C. 

Rok obrotowy 2011 w Spółce rozpoczął się  1 stycznia 2011r, a zakończył się w dniu 31 grudnia 2011 

roku. 

Spółka posiada wpis do systemu identyfikacji podmiotów gospodarczych i ma numer statystyczny 

REGON 140006971. 

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5222763008 nadany przez Urząd Skarbowy 

Warszawa Bemowo.  

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i tego tytułu rozlicza się z Urzędem 

Skarbowym  Warszawa Mokotów. 

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w 25 lipca 2008r.  

W zakresie obsługi bankowej Spółka korzysta z usług banku Fortis Bank S.A. BPH S.A. oraz Raiffeisen 

Bank Polska S.A.  



 
 

 

II.  Struktura i Organizacja Spółki 

Spółka jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, jest własnością prywatną i funkcjonuje 

jako Spółka prawa handlowego. 

 II.A. Akcjonariat. 

W dniu 29 marca 2011 roku na podstawie Uchwały Nr 395/2011 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect zostały następujące akcje spółki M4B S.A.: 

1) 3.323.410 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

2) 408.277 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

3) 488.313 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Pierwszym dniem notowania ww. akcji był dzień 18 kwietnia 2011 roku.: 

 

Struktura udziałowa akcjonariatu na koniec okresu obrotowego wyglądała następująco: 

Stan aktualny 

akcjonariatu M4B S.A. -

ostatnia aktualizacja 

25.04.2011r. 

  
      

Akcje 

niezdematerializowane.        

        

        
Seria Ilość akcji nominał 

zł 

wartość zł ilość 

głosów 

Akcjonariusz % akcji % 

głosów 

A 1 744 000,00 0,1 174 400,00 3 488 000 
Jarosław 

Leśniewski 
27,25% 40,65% 

A 327 000,00 0,1 32 700,00 654 000 Piotr Toński 5,11% 7,62% 

A 109 000,00 0,1 10 900,00 218 000 
Wojciech 

Kowalczyk 
1,70% 2,54% 



 
 

 

II.B Rada Nadzorcza. 

 W skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wchodzili: 

 Adam Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Truchel, 

 Bartosz Radziszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Kowalczyk, 

 Mirosław Kowalski, 

  II.C. Zarząd. 

Skład Zarządu Spółki stanowili: 

 Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu, 

 Piotr Toński – Wiceprezes Zarządu. 

 Maciej Szczytkowski – Wiceprezes Zarządu 
 

Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki 

uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  

II.D. Zatrudnienie. 

W roku obrotowym 2011 Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. 

II.E. Inne. 

Spółka nie posiada oddziałów ani jednostek wyodrębnionych. 

III. Ocena sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.  

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność w zakresie produkcji oprogramowania  

i handlową obejmującą sprzedaż usług informatycznych oraz sprzętu komputerowego. 

Tak jak w poprzednich okresach Spółka prowadziła aktywną sprzedaż produktu Wave Multimedia 

Everywhere, co w znaczący sposób wpłynęło na znaczący wzrost obrotów Spółki. 

Głównym powodem zwielokrotnienia poziomu przychodów ze sprzedaży Spółki w 2011 roku, było:  

 realizacja dużego projektu dla sieci handlowej Tesco. Projekt Digital Signage wdrażany  

dla sieci handlowej  Tesco jest największym tego typu projektem realizowanym na przełomie 

roku 2010/2011 w Polsce.  

 Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy Spółki było ukończenie kilku 

mniejszych projektów rozpoczętych w roku 2010. 



 
 

 Rozpoczęcie i częściowe wykonanie nowego projektu dostawy systemu DS dla firmy  – 

operatora telekomunikacyjnego. 

 W dniu 7 października 2011 roku Spółka podpisała umowę sprzedaży 5.000.000 akcji 

Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Szymona Pikuli - Prezesa Zarządu 

Call2Action S.A. Spółka Call2Action S.A. notowana jest w alternatywnym systemie obrotu  

na rynku NewConnect. Łączna kwota sprzedaży wyniosła 750.000,00 zł, 

 Realizacja dostawy, zamontowania oraz uruchomienia systemu Digital Signage na terenie 

Stadionu Narodowego w Warszawie 

 Sprzedaż poprzez kanał partnerski – realizacja mniejszych projektów 

 

 Dane  finansowe Spółki za okres 01.01.2011-31.12.2011 zamykają się: 

 bilansem wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę: 4 763 950,81 zł, 

 rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w kwocie: 412 398,34  zł. 

przy czym Zarząd Spółki podjął decyzję, iż w roku finansowym 2011 będzie prezentować 

odmiennie przychody ze sprzedaży. Są to przychody ze sprzedaży produktów, na które 

składają się: licencje oraz urządzenia typu monitory, komputery i drobne akcesoria 

elektroniczne. W latach poprzednich te pozycje były prezentowane jako przychody  

ze sprzedaży towarów. 

W roku 2011 powołano Spółkę Wave Interaktive Sp. z o.o. w której M4B S.A. posiadała 60% udziałów 

w pełnym kapitale o wys. 40.000 zł.  

IV. Możliwości płatnicze Spółki. 

Spółka w okresie sprawozdawczym charakteryzowała się prawidłową płynnością finansową  

i na bieżąco regulowała zobowiązania.  

W okresie sprawozdawczym Spółka nie korzystała z kredytów i pożyczek. W okresie 

sprawozdawczym istniał limit debetowy w rachunku bieżącym Spółki o wartości 150 000 zł z którego 

Spółka korzystała sporadycznie. 

 

             V. Kierunki rozwoju Spółki. 

W roku obrotowym 2011 Spółka prowadziła sprzedaż usług do małych i średnich firm.  

W roku obrotowym 2012 planowany jest dalszy rozwój sprzedaży usług do małych i średnich. 

Równocześnie Spółka planuje pracę nad rozwinięciem sprzedaży rozwiązań do dużych 

przedsiębiorstw oraz do kontrahentów zagranicznych. 



 
 

W roku 2011 w Spółce funkcjonowały wyodrębnione Działy: 

 Handlowy pod kierownictwem Macieja Szczytkowskiego obsługujący całość sprzedaży, 

 Serwisu i Wdrożeń pod kierownictwem Piotra Tońskiego, 

 Rozwoju Oprogramowania również pod kierownictwem Piotra Tońskiego 

W roku 2012 Spółka skupiać się będzie tworzeniu na sprzedaży i rozwoju produktów z dziedziny 

digital signage. 

 

Warszawa , dnia 06.06.2012 r.  

       Zarząd Spółki : 

1. Jarosław Leśniewski - Prezes Zarządu .………………….…………………… 

2. Piotr Toński - Wiceprezes Zarządu ……...........………….......................  

3.  Maciej Szczytkowski – Wiceprezes Zarządu ……………………………….. 


