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

raport miesięczny za wrzesień 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 podpisał następujące umowy: 

Lp. ZAMAWIAJĄCY 
OKRES 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ 

KONTRAKTU 

BRUTTO 

NAZWA KONTRAKTU/ZAMÓWIENIA 

1. Certes Sp. z o.o. 

 

04.10.2013  

30.11.2013 

163 946,70 zł. Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów dla: 

 Urzędu Miejskiego w Słomnikach,  

 Urzędu Gminy Drwinia, 

 Urzędu Gminy Dobra k/Limanowej. 

 

      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. 

 

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: 

31/2013 14 września 2013 Raport miesięczny Madkom SA za sierpień 2013 r.. 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie opublikował 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 systemu Budżet SIDAS w związku z realizacją modułu księgowości budżetowej. 

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

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 III kwartał 2013 - 14 listopada 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 14 października 2013 r. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Grzegorz Szczechowiak 

Prezes Zarządu 


