
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raport miesięczny Madkom SA  

za lipiec 2012 

 
Gdynia 14 sierpnia 2012 



 

 
 

 

Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 

raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Madkom SA, 

które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych Madkom SA. 

 

W okresie miesiąca lipca działania Spółki koncentrowały się w głównej mierze na  rozmowach  

z potencjalnymi partnerami biznesowymi, którzy będą odpowiadać za dystrybucję systemu Budżet 

SIDAS.  

 

Spółka w ramach działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych służących 

sfinansowaniu rozwoju palety własnych produktów złożyła wniosek do jednego  

z funduszy kapitałowych działających w oparciu o fundusze zalążkowe pochodzące  

z programu POIG. 

Akceptacja wniosku spowoduje skierowanie pomysłu biznesowego do procesu preinkubacji,  

w którym to powstanie biznesplan przedsięwzięcia.  

Spółka w lipcu startowała w dwóch postępowaniach przetargowych, których wyniki będą znane na 

początku miesiąca sierpnia (w dniu sporządzania raportu Emitent otrzymał informację od Klientów, 

że jego oferty zostały uznane za najkorzystniejszą w obydwu postępowaniach o czym 

poinformowano w raporcie EBI 7/2012 w dniu 10 sierpnia 2012). Ponadto prowadzone są 

rozmowy handlowe z  potencjalnymi Klientami posiadającymi systemy innych dostawców na temat 

wymiany tego oprogramowania i zastąpienia ich oprogramowaniem Emitenta. 

Wszystkie te rozmowy powinny zakończyć się miesiącu sierpniu lub wrześniu. Emitent oczekuje 

także na uruchomienie trzech procedur przetargowych, które znajdują się w planach Klientów 

Emitenta, i mają mieć rozstrzygnięcie jeszcze w tym roku. 

W miesiącu lipcu Emitent ukończył realizację projektów wdrożeniowych w Urzędzie Gminy 

Pałecznica i projektu realizowanego na zlecenie spółki Technet z Radomia dla Powiatu 

Przysuskiego. Obydwa projekty były projektami wielomiesięcznymi i dopiero teraz następuje ich 

rozliczenie. 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem: 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za 

pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty: 

3/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku z dnia 23 lipca 2012 

2/2012 Złożenie Wniosku o wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect  

z dnia 10 lipca 2012 

1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI z dnia 10 lipca 2012 

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka opublikowała jeden raport, za 

pośrednictwem systemu ESPI. 

 

1/2012 Przystąpienie do systemu ESPI z dnia 18 lipca 2012 

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki www.madkom.pl 

oraz na stronie internetowej www.newconnect.pl.  

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

 

Spółka, w okresie objętym raportem, realizowała cele emisji poprzez: 

a. Nabór potencjalnych pracowników na stanowiska handlowe, wdrożeniowe  

i programistyczne w Centrali spółki oraz w oddziale w Krakowie. 

b. Rozwijała system Budżet SIDAS w związku z realizacją modułu księgowości budżetowej. 

 

4. 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: 

 

14.08.2012 - raport kwartalny za II kwartał 2012 roku 

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na NewConnect. 
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W imieniu Zarządu 

 

Grzegorz Szczechowiak 

Prezes Zarządu 
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