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

raport miesięczny za sierpień 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: 

 Zakończono realizację projektu dla Gminy Wielowieś – wartość projektu 227 295,96 zł 

brutto 

      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. 

 

Emitent w miesiącu którego dotyczy raport uczestniczył w przetargu, którego rozstrzygnięcie 

planowane jest na początek września. W przypadku wyboru oferty Emitenta do grona klientów 

dołączą trzy urzędy z woj. małopolskiego. 

W dniu 9 sierpnia wygasła umowa Emitenta z Autoryzowanym Doradcą, od tej chwili obowiązki 

informacyjne  w pełni spoczywają na Emitencie. 

 

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: 

30/2013 Raport okresowy Madkom SA za II kwartał 2013r. 

29/2013 Raport miesięczny Madkom SA za lipiec 2013 r. 

28/2013 Korekta raportu nr. 27/2013 - Informacja o wygaśnięciu umowy z Autoryzowanym 

Doradcą. 

27/2013 Informacja o wygaśnięciu umowy z Autoryzowanym Doradcą. 
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W okresie sprawozdawczym Emitent nie publikował raportów za pośrednictwem systemu ESPI,  

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. Realizację założeń programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej 

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. 

 

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 14 września 2013 r. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Grzegorz Szczechowiak 

Prezes Zarządu 


