
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raport miesięczny Madkom SA  

za grudzień 2013 
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Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 

raport miesięczny za grudzień 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. 

• Zakończono wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Brzesku, zamówienie to polegało na  

dostawie, instalacji i wdrożeniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (okres w 

którym zostało zrealizowane zamówienie to: 20.11.2013 – 13.12.2013, wartość zamówienia: 

44 148,54 zł brutto) 

• Zakończono dostawę sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Brzesku, 

Dostarczony sprzęt komputerowy i oprogramowanie na rzecz Powiatu zostały zrealizowane 

do 23.12.2013, wartość zamówienia: 27 738,35 zł brutto. 

• Zakończyło się wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej i Cyfrowego Urzędu wraz z 

przeniesieniem danych archiwalnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. Projekt dla UMWM polegający na dostawie licencji na oprogramowanie oraz 

wykonanie aplikacji wraz z jej wdrożeniem, szkolenie oraz przeniesienie danych  z obecnego 

Cyfrowego Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach projektu był jednym z 

najtrudniejszych przedsięwzięć przed jakimi stanęła Spółka w dotychczasowej swojej historii. 

Realizacja całego projektu trwała przez blisko 18 miesięcy tj. od 26.06.2012 do 18.12.2013, 

wartość zamówienia: 983 998,77 zł brutto.  

 

Zakończenie realizacji tego zamówienia stanowi klucz do rozwoju oddziału w Krakowie. Dzięki 

temu wdrożeniu rozpoznawalność marki Spółki Madkom SA w województwie małopolskim jest 

praktycznie 100%. Planowany rozruch produkcyjny systemu nastąpi na przełomie stycznia i 

lutego 2014r. kiedy to  zostaną uzupełnione treści i uprawnienia dla administratorów lokalnych 

BIP. 

• Zakończono realizację projektu dla Wolters Kluwer SA, polegającego na budowie systemu 

informatycznego. Zrealizowany system informatyczny będzie dystrybuowany wśród Klientów 

WKP na początku roku 2014. O dalszym rozwoju tego projektu Spółka powiadomi w osobnym 

komunikacie. 

W miesiącu objętym raportem Emitent podpisał następujące umowy: 

• Umowa z Gminą Laskowa, (umowa podpisana dnia: 23.12.2013 r., wartość 

zamówienia:  362 442,81 zł brutto) 

• Umowa ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, (umowa podpisana dnia: 3.12.2013 r., 

wartość zamówienia: 60 270,00 zł brutto) 
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• Umowa ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, dotycząca dzierżawy systemu SIDAS 

Cyfrowy Urząd (umowa  zawarta na okres: 3.12.2013 – 2.12.2014, wartość zamówienia: 

4 305, 00 zł brutto) 

• Umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, (umowa podpisana dnia: 4.12.2013, 

wartość zamówienia: 140 220,00 zł brutto) 

• Umowa z Urzędem Miejskim w Kwidzynie (umowa podpisana dnia: 6.12.2013 r., wartość 

zamówienia: 9 225,00 brutto) 

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: 

45/2013 20 grudnia 2013 Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego  
w drodze emisji akcji serii D. 

44/2013 14 grudnia 2013 Raport miesięczny Madkom SA za listopad 2013 r. 

43/2013 11 grudnia 2013 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 
poprzez emisję akcji serii E w ramach kapitału docelowego. 

42/2013 10 grudnia 2013 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D 

41/2013 10 grudnia 2013 Prognozy finansowe Madkom SA na rok 2014 

40/2013 4 grudnia 2013 Korekta raportu dot. podpisanie umowy o objęcie akcji serii D 

39/2013 4 grudnia 2013 
Korekta raportu nr. 36/2013 dot. podjęcia uchwały  
o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 
serii D w ramach kapitału docelowego 

W okresie sprawozdawczym Emitent opublikował, za pośrednictwem systemu ESPI następujące 

raporty: 

13/2013 24 grudnia 2013 
Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 10% 

12/2013 20 grudnia 2013 
Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5% 

11/2013 6 grudnia 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  
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

 

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

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

5. 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 stycznia 2014 r. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
 
Grzegorz Szczechowiak 
Prezes Zarządu 


