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Zarząd Spółki KCSP S.A.(„Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gliwicach, działając w oparciu o postanowienia 
punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym 
do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2012 roku.

1. 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 KCSP S.A. – wrzesień 2012 r.

Emitent w okresie objętym raportem podjął strategiczną współprace z istotnymi podmiotami na rynku 
telekomunikacyjnym oraz informatycznym. Współpraca z firmą telekomunikacyjną Netia S.A. pozwoli na 
wykorzystanie częstotliwości WiMAX w środowisku naturalnym dla produktów i usług Emitenta. 
Równocześnie współpraca ta ma potencjał do rozwoju na innych obszarach. KCSP S.A. nawiązało także 
współpracę z firmą Emitel Sp. z o.o. w zakresie rozwiązań i technolgii dla Smart Metering oraz wykorzystania 
potencjału technicznego firmy Emitel dla potrzeb w/w rozwiązań. Współpraca z firmą LGBS Energia Sp. z o.o. 
pozowli Spółce na umocnienie swojego rozwiązania smart metering na rynku utlity poprzez wspólne 
przedsięwzięcia. Emitent nawiązał różwnież współpracę z firmami technologcznymi na Białorusi dotyczącą 
sprzedaży rozwiązań KCSP na tamtejszym rynku, współpraca może dotyczyć także obszaru produkcyjnego dla 
rozwiązań Emitenta. 

We wrześniu Emitent prowadził aktywną działalność prosprzedażową bepośrednio z Klientami oraz 
pośrednio poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez społeczne przedsięwzięcia tj. 
Konserwatorium Inteligentna Energetyka oraz Konwent Związku Gmin.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące w systemie EBI:

● Raport Bieżący z dn. 2012-09-03 r. nr 35/2012 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii E
● Raport Bieżący z dn. 2012-09-04 r. nr 36/2012 – Podpisanie istotnego listu intencyjnego
● Raport Bieżący z dn. 2012-09-19 r. nr 37/2012 – Raport Miesięczny za sierpień 2012 roku
● Raport Bieżący z dn. 2012-09-20 r. nr 38/2012 – Powołanie nowego członka Zarządu
● Raport Bieżący z dn. 2012-09-20 r. nr 39/2012 – Wyjaśnienie do raportu nr 32/2012
● Raport Bieżący z dn. 2012-09-26 r. nr 40/2012 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

na dzień 22 października 2012 r.
● Raport Bieżący z dn. 2012-09-26 r. nr 41/2012 – Wyjaśnienie do raportu nr 40/2012

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

Emitent w okresie objętym raportem prowadził prace badawczo-rozwojowe zgodnie z obraną przez Spółkę 



strategią rozwoju, co wiąże się z celem emisji.

4. Kalendarz inwestora

● Do 15 listopada 2012 r. – raport miesięczny za październik 2012 r.
● 14 listopada 2012 r. - raport kwartalny za 3 kwartał 2012 r.
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