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

raport miesięczny za miesiąc listopad 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 listopadzie 2012r. Emitent konsekwentnie prowadził działania promujące najnowszy system 

Budżet SIDAS. Efektem tych działań są dwie podpisane umowy wdrożeniowe. Umowa na 

wdrożenie systemu Budżet SIDAS została podpisana z Urzędem Gminy Łapsze Niżne oraz Urzędem 

Miasta Niepołomice, gdzie dodatkowo zostanie uruchomiony moduł Kancelarii systemu EZD 

SIDAS. 

 

W  Urzędzie Gminy Sułoszowa, na mocy podpisanej w listopadzie umowy, Emitent uruchomi portal 

elektronicznych usług publicznych umożliwiający interesantom załatwianie wielu spraw przez 

internet. Dodatkowo portal zostanie zintegrowany z posiadanym przez Urząd systemem EZD 

SIDAS oraz ePUAP.  

 

Z Urzędem Miasta w Dzierżoniowie, Emitent podpisał umowę na uruchomienie Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

 

W listopadzie Emitent podpisał również umowę na realizację i rozpoczął cykl szkoleń z zakresu 

obsługi systemu EZD SIDAS dla 69 Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu-

Zdroju. Kolejne dwie umowy szkoleniowe zostały podpisane z Agencją Rozwoju Aglomeracji 

Wrocławskiej. W ramach ich realizacji Emitent przeprowadzi szkolenia oraz warsztaty z Systemu 

EZD SIDAS i obsługi ePUAP w Urzędach Gminy Prusice oraz w Starostwie Powiatowym w Miliczu. 

 

Wartość podpisanych w listopadzie 2012 r. umów to 141 314 zł. 

 

Dn. 14 listopada 2012 r. Emitent otrzymał informację o pozytywnej rekomendacji Komitetu 

Inwestycyjnego Agencji Rozwoju Pomorza SA w sprawie wejścia kapitałowego i utworzenia spółki 

celowej ze środków funduszu zalążkowego ARP SA. Komitet Inwestycyjny, na podstawie 

Memorandum Inwestycyjnego i Biznesplanu oraz przedstawienia projektu przez Zarząd Madkom 

SA, podjął decyzję o wejściu kapitałowym do spółki celowej. W nowo powołanym podmiocie 
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Emitent posiadać będzie nie mniej niż 51% udziałów. Utworzenie spółki celowej jest jednym z 

kryteriów przyznawania środków. Zadaniem nowo powołanego podmiotu będzie tworzenie 

nowego oprogramowania, sprzedawanego pod marką SIDAS, wspierającego zarządzanie 

gospodarką odpadami w JST, którego wprowadzenie do oferty planowane jest w 2013 r. 

Nowe rozwiązanie informatyczne uzupełni paletę oferowanych systemów o nowe funkcjonalności, 

co uczyni ofertę Emitenta dużo bardziej atrakcyjną i kompleksową.  Wejście kapitałowe  

i zawiązanie spółki Emitenta z Inwestorem nastąpi po wyrażeniu, na ten fakt, zgody przez instytucję 

wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności 

innowacyjnej. Informacja dotycząca ostatecznych warunków wejścia kapitałowego wraz ze 

szczegółowym określeniem ilości udziałów obejmowanych przez ARP SA zostanie przekazana w 

osobnym komunikacie, po otrzymaniu wyceny aportu Pomysłodawcy i w trakcie sporządzania 

umowy inwestycyjnej. 

 

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

w okresie objętym raportem. 

W okresie sprawozdawczym Emitent opublikował, za pośrednictwem systemu EBI, następujące 

raporty: 

13/2012 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2012 z dn. 06 listopada 2012 

14/2012 Raport miesięczny Madkom SA za październik 2012 r. z dn. 09 listopada 2012 

15/2012 Odwołanie prognoz finansowych na rok 2012 z dn. 09 listopada 2012 

16/2012 Raport okresowy Madkom SA za III kwartał 2012 r. z dn. 09 listopada 2012 

17/2012 Pozytywna rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego ARP SA w sprawie wejścia 

kapitałowego do spółki celowej z dn. 15 listopada 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. 

Emitent, w okresie objętym raportem, realizował cele emisji poprzez: 

a. Nabór potencjalnych pracowników na stanowiska handlowe, wdrożeniowe  

i programistyczne w Centrali Spółki oraz w oddziale w Krakowie. 

b. Rozwój systemu Budżet SIDAS w związku z realizacją modułu księgowości budżetowej. 
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c. Rozmowy z potencjalnymi partnerami mające na celu zbudowanie sieci partnerskie. 

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. 

 

13 grudnia 2012 r. –  Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2012 r. 

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. 

Gdynia 13 grudnia 2012 r. 

 

W imieniu Zarządu 

 

 

Grzegorz Szczechowiak 

Prezes Zarządu 


