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

raport miesięczny za lipiec 2013 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 Emitenta. 

 

W miesiącu objętym raportem Emitent zakończył realizację poniższych projektów: 

Lp. ZAMAWIAJĄCY 
OKRES 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ 

KONTRAKTU 

BRUTTO 

NAZWA KONTRAKTU/ZAMÓWIENIA 

1. MZO Tychy 

 

10.05.2013  

08.07.2013 
34 317,00 zł 

Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów 

2. 

Samorządowy 

Ośrodek Kultury z 

siedzibą w 

Miękini 

19.06.2013 

11.07.2013 
7 367,70 zł 

Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów 

3. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

-- 147 599,82 zł 
Realizacja etapu IVb – umowy na dostawę Regionalnego 

systemu BIP i Cyfrowego Urzędu 

 

      W miesiącu objętym raportem Emitent kontynuował realizację poniższych projektów: 

 Budowa regionalnego BIP dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

 Dostawa elektronicznej Platformy eUsług (SIDAS CU) w Urzędzie Miasta w Gdyni 

 Prace związane z produkcją produktu na zlecenie Wolters Kluwer Polska S.A. 

W miesiącu objętym raportem Emitent nie podpisał żadnych nowych umów na wdrożenia. 

 Dnia 1 lipca został opublikowany  ranking wniosków które uzyskały dofinansowanie  

w konkursie PBS organizowanym przez NCBIR. W konkursie złożono 1 483 wniosków na 

kwotę ponad 3,97 miliarda złotych, przekraczającą ponad 16-krotnie alokację środków 

przeznaczoną na dofinansowanie projektów, która zgodnie z pkt. II.1. Regulaminu II 

konkursu wynosi 240 mln. złotych. 

Wniosek złożony przez Emitenta w konsorcjum naukowym z Politechniką Warszawską nie 

został zakwalifikowany do dofinansowania. Pomimo bardzo wysokiej oceny wniosku 

zabrakło wnioskowi Emitenta 1,87 pkt. – (kwalifikowały się wszystkie wnioski powyżej 28 
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pkt.). Po wprowadzeniu zmian do projektu zwiększających potencjalną ocenę punktową 

wniosek zostanie ponownie złożony w kolejnym naborze programu PBS) 

 Uprzejmie informujemy, że w naborze do projektu EUREKA 1/2013 organizowanym przez 

NCBIR wpłynęło 19 wniosków złożonych przez polskich wnioskodawców. Ocena formalna 

wniosków dokonywana była przez NCBR. Wniosek Emitenta działającego w konsorcjum 

zagranicznym z dwoma partnerami został zaakceptowany do oceny merytorycznej. 

 

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: 

26/2013 15 lipca 2013 Raport miesięczny Madkom SA za czerwiec 2013 r. 

25/2013 4 lipca 2013 Podpisanie umowy z Wolters Kluwer Polska S.A. 

24/2013 3 lipca 2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Emitenta w dniu 2 lipca 2013r. 

W okresie sprawozdawczym Emitent opublikował następujące raporty za pośrednictwem systemu 

ESPI,  

8/2013 9 lipca 2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 lipca 2013r. 

Raporty 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. Rozwój oferty poprzez budowę Systemu Gospodarowania Odpadami w ramach Emdesoft 

Sp. z o.o. 

b. Rozwój systemu Budżet SIDAS w związku z realizacją modułu księgowości budżetowej. 

c. Zainicjował proces budowy partnerstw urzędów na rzecz udziału w projekcie POKL 5.2.1 

d. Podjęcie rozmów w sprawie przejęcia obszaru biznesowego jednego ze swoich klientów w 

celu prowadzenia w pełni obsługi tego obszaru wraz z przejęciem klientów, systemów oraz 

obsługi serwisowej. 

http://www.madkom.pl/
http://www.newconnect.pl/
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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. 

Raport kwartalny za II kwartał 2013 – publikacja w dniu 14 sierpnia 2013 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. 

Gdynia 12 sierpnia 2013 r. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Grzegorz Szczechowiak 

Prezes Zarządu 


