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

raport miesięczny za październik 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. 

Zarząd Emitenta poinformował, w dniu 28 października 2013 r o podjęciu uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 460.000 zł w drodze emisji 4.600.000 akcji zwykłych na 

okaziciela nowej emisji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,11 zł każda. 

Zarząd jednocześnie podjął uchwałę o wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości a akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej jednemu 

inwestorowi tj. QUMAK SA. Zarząd podjął decyzję o pozbawieniu praw poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy działając na podstawie art. 431, 432 oraz 446 § 1 i § 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych oraz statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w ramach kapitału docelowego z § 10 Statutu Spółki oraz: 

 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia inwestycyjnego z QUMAK SA 

 Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej MADKOM SA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie 

podwyższenie kapitału zakładowego MADKOM SA, wyłączenie prawa poboru akcji nowej 

emisji serii D, skierowanie emisji akcji do wybranego inwestora,  

 Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej MADKOM SA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie 

zgody na szczegółowe warunki emisji akcji serii D zgodnie z propozycją Zarządu Spółki 

zawartą we wniosku skierowanym do rady Nadzorczej z dnia 23.10.2013 r. stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały.  

Emisja na rzecz Qumak S.A. jest celowa i zasadna w punku widzenia interesów Spółki, gdyż 

podmiot ten z uwagi na swoją pozycję rynkową może generować strumień zamówień dla Spółki, a 

także stać się znaczącym akcjonariuszem Spółki w przyszłości. W związku z podpisanym 

porozumieniem inwestycyjnym Qumak uzyskuje możliwość dalszego obejmowania akcji Madkom 

SA tj. w terminie kolejnych 18 miesięcy może objąć do 10 000 000 akcji Spółki. 

 

Mając na uwadze budowanie długotrwałych relacji biznesowych oraz wzmocnienie pozycji Spółki 

poprzez powiązanie kapitałowe Zarząd Emitenta podjął decyzję, w której upatruje długofalowego 

efektu współpracy i synergii na płaszczyźnie oferty. Spółki dotychczas wspólnie zrealizowały kilka 
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projektów informatycznych, w których Qumak SA pełnił rolę integratora rozwiązań zaś Madkom SA 

był dostawca oprogramowania, powyższa współpraca będzie dalej pogłębiana przez obie spółki. 

 

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. 

 Dostawa i wdrożenie systemu SIDAS EZD dla gmin Dobra, Drwinia i Słomniki 

       W miesiącu objętym raportem Emitent podpisał następujące umowy: 

Urząd Gminy Łagiewniki (woj. dolnośląskie) wybrał system SIDAS EZD, jako narzędzie do 

zarządzania dokumentacją elektroniczną i tym samym dołącza do grona Klientów MADKOM SA. 

Efektem działań handlowych Spółki jest podpisana w dniu 1 października 2013 r. umowa na 

dostawę i wdrożenie systemu SIDAS EZD. W ramach realizacji zamówienia specjaliści z MADKOM 

SA wdrożą system SIDAS EZD oraz dokonają integracji z platformą ePUAP. Po zakończeniu 

wdrożenia w Urzędzie zostanie usprawniony obieg dokumentów, jak również Urząd zostanie 

przygotowany do świadczenia e-Usług drogą elektroniczną. Wartość uzyskanego zamówienia to 

19 557,00 zł. 

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: 

36/2013 28 października 2013 Podpisanie umowy o objęcie akcji serii D 

35/2013 28 października 2013 Podpisanie porozumienia inwestycyjnego z QUMAK SA 

34/2013 28 października 2013 Korekta raportu dot. Podjęcie uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego. 

33/2013 28 października 2013 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 

poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego. 

32/2013 14 października 2013 Raport miesięczny Madkom SA za wrzesień 2013r. 

 

W okresie sprawozdawczym Emitent opublikował za pośrednictwem systemu ESPI następujący 

raport:,  

9/2013 31 października 2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Madkom SA 

Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki www.madkom.pl oraz na 

stronie internetowej www.newconnect.pl  

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

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. 

Brak wydarzeń.   

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 listopada 2013 r. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Grzegorz Szczechowiak 

Prezes Zarządu 


