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Szanowni Akcjonariusze, 

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu nową strategię rozwoju Mega Sonic S.A. Nasza firma znajduje się już  

na odpowiednim poziomie rozwoju, by określić w nowych obszarach cele strategiczne na najbliższe lata. Dbając o zaufanie 

jakim nas Państwo darzycie i chcąc zacieśnić naszą inwestycyjną relację – pragniemy podzielić się planami i zapowiedzieć 

kolejne działania. 

Spółkę Mega Sonic S.A. rozwijamy już od ponad 20 lat. W tym czasie zbudowaliśmy szereg kompetencji  

w sektorach IT i ICT – szczególnie w obszarach automatycznej identyfikacji danych, autoryzacji transakcji mobilnych oraz 

kryptografii. Ponadto nawiązaliśmy bliskie relacje biznesowe z globalnymi ośrodkami know-how w dziedzinie transakcji 

mobilnych. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy goSwiff z Singapuru, która jest partnerem 

technologicznym w obszarze płatności mobilnych takich potentatów jak VISA. Współpracujemy również z producentem 

oprogramowania ProLoS służącego do zarządzania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. 

Swoje umiejętności i know-how wykorzystujemy świadcząc usługi dla klientów z różnych sektorów. Zaufały nam duże i znane 

firmy (np. OSM Łowicz, P4, Koleje Mazowieckie, Orlen) oraz instytucje zaufania publicznego (takie jak Poczta Polska, Policja 

czy TVP). W gronie naszych klientów znajdują się również firmy o zasięgu globalnym działające w Polsce (VW, Ferrero Polska, 

Carrefour, Celfast). 

Stale poprawiamy nasze wyniki finansowe – Rok 2014 był najlepszym pod względem finansowym w całej historii Spółki.  

W ostatnim roku obrotowym odnotowaliśmy przeszło 4-krotny wzrost przychodów, a zysk netto wzrósł blisko 5-cio krotnie. 

Skala i dynamika rozwoju firmy wymaga od Zarządu nowego podejścia biznesowego dla zwiększenia efektywności 

operacyjnej i zarządczej. W tym celu przyjęliśmy strategię rozwoju spółki Mega Sonic S.A. Przestawiamy w niej Państwu  

sposób w jaki zamierzamy prowadzić działalność i jak ulepszymy nasz model biznesowy. Chcemy bardziej efektywnie 

przekładać posiadany przez nas know-how na wyniki, a przez to bardziej dynamicznie budować wartość dla akcjonariuszy. 

Nie ukrywamy, że naszym celem na najbliższe lata będzie osiągnięcie parametrów pozwalających na przeniesienie notowań 

na rynek regulowany (jednym z nich jest kapitalizacja na poziomie co najmniej 48 mln zł). 
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Zbudowane doświadczenia  podstawą nowej strategii rozwoju 
 
Przez ponad 20 lat działalności zbudowaliśmy szerokie kompetencje w branżach IT i ICT.  
 

Naszą aktywność rynkową dzielimy na 2 kategorie – dystrybucja oraz integracja  
i serwis (tzn.  kompleksowa usługa wdrożeniowa z wykorzystaniem bogatego know-how).  
 

Jesteśmy integratorem systemów informatycznych wykorzystujących kody kreskowe i technologię 
RFID.  Jako integrator łączymy różne rozwiązania w jednolite systemy. Integrujemy systemy 
informatyczne, komputery mobilne, sieci radiowe drukarki kodów kreskowych, czytniki RFID, 
urządzenia automatyki przemysłowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługując klientów z różnych branż zebraliśmy wszechstronne doświadczenie, które znacząco 
wzbogaciło nasze kompetencje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Policja 
Serwis urządzeń mobilnych 

 ENEA Operator 
Dostawa i integracja tabletów 
przemysłowych 

 Orlen S.A. 
Dostawa urządzeń mobilnych 

 Koleje Mazowieckie 
Dostawa i integracja tabletów 
przemysłowych 

 Poczta Polska 
Dostawa urządzeń drukujących, 
terminali mobilnych peryferyjnych  
oraz urządzeń AID 

 VW Group Polska 
Serwis i integracja oraz migracja 
systemów magazynowych 

 Ferrero Polska 
Serwis i dostawa urządzeń mobilnych 
oraz Auto ID 

 Reckitt Benckiser Production  
Umowa serwisowa, dostawy urządzeń 
Auto ID. 

 Fresh  Logistics Grupa Raben 
Dostawa sieci, system WMS 

 Celfast 
Dostawa sieci, system WMS 

 OSM Łowicz 
Integracja system WMS oraz systemu 
wspomagania produkcji 

 Herbapol Lublin 
Dostawa urządzeń Auto ID 

 TVP S.A. 
Dostawa sprzętu drukującego 

 P4i. 
Integracja systemu WMS, sieć 

 ALSTAL/ MON 
Centralny magazyn logistyczny Wojska 
Polskiego – projekt infrastruktury 
sieciowej. 

 Selgros 
Dostawa urządzeń drukujących 

 Carrefour Polska 
Dystrybucja sprzętu multimedialnego i 
telekomunikacyjnego. 

 Edu Commerce 
Integracja systemu 
uwierzytelniania goSwiff z platformą 
zakupową B2B. 

 

 DYSTRYBUCJA  INTEGRACJA I SERWIS 

Dostarczamy: 
 

 Systemy obsługi procesów w 
magazynach i zasilania produkcji, 

 Urządzenia dla handlu i do obsługi 
sprzedaży, 

 Systemy zbierania zamówień dla 
handlowców, 

 Systemy zbierania danych w 
terenie, np. do rejestracji prac 
serwisowych, 

 Systemy obsługi i inwentaryzacji 
środków trwałych, 

Służymy pomocą przy doborze i 
dostawach urządzeń również w 
wypadku małych, bieżących zakupów. 

 

Nabywcy czerpią szerokie korzyści 

z usług doradczych w zakresie procesów 

logistycznych oraz struktury IT. W tym 

zakresie oferujemy: 

 Audyt IT / ICT – systemów 

informatycznych i infrastruktury, a 

także analiza potrzeb klienta 

 Analiza możliwości optymalizacyjnej 

– zaplanowanie optymalnego 

rozwiązania 

 Wdrożenie i integracja z systemami 

istniejącymi klienta, a także 

sprzężenie z systemami 

kontrahentów klienta 

 
DOŚWIADCZENIE 

BUDOWANE 
 PRZEZ LATA  

 

 
SYSTEMY AUTO- ID 

 SYSTEMY 

INFORMATYCZNE 

KRYPTOGRAFIA 

(SYSTEMY 

BEZPIECZEŃSTWA) 

 MATERIAŁY 

EKSPLOATACYJNE 

 
SIECI 

 
URZĄDZENIA MOBILNE 

 

WYŁĄCZNY 

PRZEDSTAWICIEL 

GOSWIFF NA 

POLSKĘ 

 AKREDYTACJA 

MOTOROLA 

SOLUTIONS 
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 STRATEGIA 

Wykorzystanie nowych, stabilnych strumieni 
przychodów w oparciu o modele abonamentowe i 
prowizyjne 

 KOMPETENCJE  
 KTÓRE SZCZEGÓLNIE 

ROZWIJAMY 

 USŁUGI MOBILNE I AID  KRYPTOGRAFIA I 

UWIERZYTELNIANIE 
 DYSTRYBUCJA 

SPRZĘTU IT / ICT 

 Nawiązaliśmy współpracę  
z 
 

System goSwiff to 
nowoczesny system 
autoryzacji wykorzystywany 
przez banki, instytucje 
finansowe oraz platformy 
internetowe, podnoszący 
bezpieczeństwo zarówno 
usługodawców jak i 
użytkowników.  
 

goSwiff zapewnia 
bezpieczeństwo i dlatego 
jest rewolucyjnym 
rozwiązaniem dla 
dynamicznie rozwijającego 
się sektora usług mobilnych.   
 

 Współpracujemy z 
renomowanymi 
dostawcami systemów 
szyfrowania  
 

Od 2011 współpracujemy ze 
szwajcarską firmą ADEYA 
producentem systemu do 
szyfrowania połączenia na 
urządzeniach mobilnych) 
 

 

 Dystrybucja sprzętu IT 
(specjalistycznego, 

multimedialnego i 

telekomunikacyjnego) 

 
 Usługi dodane w 

dystrybucji 
Zarządzanie logistyką 
dostaw (zapewnienie 
transportu, ubezpieczenia, 
doradztwa technicznego, 
akredytywy, ochrona, 
zabezpieczenia) 
 

 Obsługa dużych 
wolumenów do sieci 
handlowych oraz B2C 

 

 Usługi Automatycznej Identyfikacji Danych (AID) dla 
klientów B2B.  
 

Automatyczna identyfikacja umożliwia szybkie i 
bezbłędne wprowadzanie danych do systemów 
informatycznych dzięki wykorzystaniu kodów 
kreskowych, technologii RFID oraz urządzeń czytających. 
 

Jesteśmy jednym z głównych partnerów biznesowych i 
integratorem specjalistycznych rozwiązań AID dla wielu 
firm  

 Uzyskaliśmy dofinansowanie z NCBR (POIG 1.4.) w 
wys. 6,6 mln zł (łączna wartość projektu to 10,4 mln 
zł).  
 

Dotyczyło „Badania innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji 
autentyczności na bazie technologii RFID”. Dzięki środkom z UE 
opracowaliśmy nowy system informatyczny do identyfikacji 
autentyczności produktu w procesach logistycznych. 

 
 Wdrażaliśmy systemy oparte na terminalach 

mobilnych 
 

Wdrożyliśmy system wspomagania danych  z 
wykorzystaniem przemysłowych terminali mobilnych 
Xplore, które mogą pracować zarówno w pojazdach jak i 
poza nimi, 
 

 W 2015 roku wsparliśmy budowę platformy mobilnych 
płatności dla EDU-Commerce 

 

Wykorzystanie posiadanego know-how w nowych 
modelach prowadzenia biznesu (kreowanie projektów) 
(angażowanie się w złożone projekty inwestycyjne wymagające 
posiadania know-how w zakresie IT i ICT 

Konieczność optymalizacji działalności poprzez 
utworzenie Grupy Kapitałowej 

(podział kompetencji między poszczególne spółki) 

Szersze wykorzystanie know-how wspólnie z 
partnerami w realizacji projektów przekrojowych 

Implementowanie w Polsce sprawdzonych rozwiązań goSwiff 

 KOMPETENCJE  DOŚWIADCZENIE  KNOW-HOW 

 

 

 

 

Plan kompleksowego wykorzystanie posiadanych umiejętności 
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU 
CEL  

OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI  
I ROZSZERZENIE MODELU BIZNESOWEGO SPÓŁKI  

O AKTYWNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ STABILNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

WYKONANIE STRATEGII: 

 Optymalizacja działalności Grupy 
 

W ciągu ostatnich lat istotnie rozszerzyliśmy swoje kompetencje w  sposób wielowymiarowy. Posiadamy doświadczenie w 
wielu gałęziach sektora IT i ICT. Wypracowaliśmy skuteczny model dystrybucji sprzętu IT, opracowaliśmy efektywne 
rozwiązania w sektorze kryptografii, a także dostrzegamy duży potencjał w segmencie mobilnych platform transakcyjnych. 
Wszystko to spowodowało, że odnotowaliśmy szybki wzrost w ostatnich latach. W swojej działalności osiągamy już taką skale, 
przy której koniecznym wydaje się uporządkowanie każdej ze sfer naszej aktywności biznesowej w odrębnych spółkach 
zależnych.  
 
Małe podmioty, o jednolitym przedmiocie działalności są lepsze w zarządzaniu. Znacznie ułatwi nam to prowadzenie biznesu i 
pozwoli zoptymalizować procesy podejmowania decyzji. W tym celu zamierzamy utworzyć grupę kapitałową, przez co 
rozdzielone zostaną następujące segmenty biznesu: 
 

Dystrybucja innowacyjnego sprzętu i rozwiązań technicznych dla różnych gałęzi gospodarki 
 

Zamierzamy w dalszym ciągu rozwijać swoją aktywność jako dystrybutor sprzętu i integrator systemów informatycznych w 
branżach IT oraz ITC. Chcemy zintensyfikować aktywność w zakresie wdrażania systemów obsługi procesów w magazynach 
(WMS) i zasilania produkcji, urządzeń i systemów dla handlu oraz do obsługi sprzedaży, a także systemów zbierania zamówień 
dla handlowców. 
 
W tym celu powołamy spółkę zależną – Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o., w której skoncentrowana zostanie działalność 
handlowa. Utworzenie spółki zależnej pozwoli bardziej efektywnie zarządzać działalnością dystrybucyjną, a także 
zoptymalizuje koszty działalności całej grupy kapitałowej. 

 
Integracja i serwis rozwiązań IT 
 

Usługi wdrożeniowe charakteryzujące się największą wartością dodaną w zakresie know-how, pozostaną wyłączną domeną 
spółki dominującej Mega Sonic S.A. 

 

 Realizacja wysokomarżowych projektów opartych na rozwiązaniach autoryzacyjnych dla platform 
mobilnych w modelu abonamentowym 
 

W celu uzupełnienia modelu biznesowego o wariant oparty o stabilne przepływy pieniężne, naszym zamiarem jest 
inwestowanie i rozwijanie projektów dotyczących usług transakcyjnych i autoryzacyjnych, w oparciu m.in. o technologię 
naszego partnera  
– firmę goSwiff z Singapuru.  
 

Projekty przez nas podejmowane związane będą z digitalizacją procesów transakcyjnych i autoryzacyjnych na styku sektorów 
publicznego i prywatnego (tam gdzie obecnie funkcjonują rozwiązania tradycyjne). Podstawową koncepcją tego modelu 
będzie współtworzenie (z partnerami) platform transakcji mobilnych dedykowanych poszczególnym grupom użytkowników o 
podobnych potrzebach (np.: sektor edukacji) 
 

W realizowanych projektach będziemy pełnić rolę inwestora oraz partnera technologicznego.  
 

Spółka Mega Sonic będzie dostawcą i integratorem IT oraz operatorem platform, w tym m.in.:  
 systemów autoryzacji 
 systemów przetwarzania płatności 
 rozwiązań zabezpieczających płatności 
 systemów lojalnościowych 
 usług związanych z akceptacją kart płatniczych 

 

Dodatkowo, naszym celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie obsługi i utrzymania technicznego platform mobilnych w 
zakresie płynności świadczenia usług transakcyjnych i autoryzacyjnych.  
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 Ad.1. Utworzenie Grupy Kapitałowej Mega Sonic 
 

Jednym z pierwszych elementów procesu optymalizacji naszej działalności będzie utworzenie Grupy Kapitałowej.  
 

W ramach tego przedsięwzięcia zamierzamy przede wszystkim skoncentrować nasze poszczególne kompetencje biznesowe w 
odrębnych spółkach zależnych. Podstawowa działalność usługowa i wdrożeniowa, oparta na wypracowanym know-how 
pozostanie w spółce dominującej – Mega Sonic S.A., natomiast działalności poboczne, projektowe oraz usługi wewnętrzne 
(księgowość) zostają wyniesione do spółek zależnych. 
 
Poszczególnym spółkom zależnym przypisane zostaną odpowiednie zadania, a Mega Sonic S.A. zostanie spółką dominująca. W 
niej zatrzymana zostanie know-how technologiczny, będzie świadczyła najważniejsze usługi doradcze, serwisowe. Usługi 
świadczone przez Mega Sonic S.A. będą źródłem wartości dodanej wszystkich realizowanych projektów.  
 
Poniżej prezentujemy poglądowy schemat organizacyjny naszej przyszłej grupy kapitałowej: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Integrator systemów IT i ICT 
 Centrum know-how i wartości dodanej całej 

grupy kapitałowej 
 Inicjator projektów 

 

 

Usługi świadczone 
wewnętrznie dla 

potrzeb  
grupy  

kapitałowej 
Mega Sonic 

Dostawca sprzętu IT  
i ICT  dla 

poszczególnych 
projektów 

realizowanych przez 
grupę kapitałową 

Mega Sonic, a także 
kontrahentów 
zewnętrznych 

 SPÓŁKI WYSPECJALIZOWANE 

 
SPÓŁKA 

USŁUG 

KSIĘGOWYCH 

 
GRUPA 

DYSTRYBUCYJNA 

SP, Z O.O. 

100% 100% 

 

51% 

OPERATOR 

PLATFORMY 

EDUKACYJNEJ 

 TELOMER 

S.A. 

INNE 

(ZALEŻNIE OD 

KOLEJNYCH 

PROJEKTÓW) 

Spółka dedykowana 
platformie do 

dystrybucji treści 
edukacyjnych na 

urządzenia mobilne z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych 

technologii 
autoryzacyjnych 

 Pierwszy z projektów, w które zaangażujemy się kapitałowo  
 Chcemy maksymalnie wykorzystać benefity i możliwości płynące z umów z goSwiff 
 Zostanie zbudowana platforma dystrybuująca treści i aplikacje na urządzenia mobilne 
 Wartość rynku podręczników i materiałów edukacyjnych do zagospodarowania to nawet 1 mld zł.  

W ciągu najbliższych 4 lat planujemy objąć swoim projektem, dzięki innowacyjnemu podejściu, ok 30% rynku 
 

TABLUS  TABLUS 

Podmiot dominujący 

Broker 
ubezpieczeniowy 

- dystrybutor polis 
ubezpieczeniowych w 
modelu sprzężonym z 

pozostałymi 
przedsięwzięciami 

Spółki 

Posiadamy wstępne 
zarysy koncepcji 

rozwoju kolejnych 
spółek 

„projektowych” 

 

NA REALIZACJE 

PLATFORMY 

EDUKACYJNEJ 

POZYSKAMY ŚRODKI 

NA RYNKU 

KAPITAŁOWYM 

 

PROJEKT ZAPEWNI 

DŁUGOFALOWE  
I STABILNE 

STRUMIENIE 

PRZYCHODÓW 

 

TO BĘDZIE 1  
TAK KOMPLEKSOWA 

PLATFORMA  
DO DYSTRYBUCJI  

E-PODRĘCZNIKÓW  
W POLSCE  

51% 
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Nasze nakłady: 
 

 Zaangażowanie kapitałowe w utworzenie platformy 
 Serwis i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem  

platformy 
 Udostepnienie know-how zakresie autoryzowania  

i obsługi transakcji mobilnych 
 Dostawa technologii na platformę  

 
 

 

 Ad. 2. Realizacja wysokomarżowych projektów opartych na rozwiązaniach autoryzacyjnych dla 
platform mobilnych w modelu abonamentowym i prowizyjnym 
 
Naszym celem będzie realizowanie projektów związanych z digitalizacją procesów transakcyjnych i autoryzacyjnych na styku 
sektora publicznego i biznesu, tam gdzie dotychczas obowiązywały tradycyjne rozwiązania. W ramach powyższego 
zamierzamy, za pośrednictwem wyspecjalizowanych spółek (celowych), realizować projekty inwestycyjne, w zakresie 
organizacji, tworzenia i serwisu mobilnych platform transakcyjnych.  
 
Nasze zaangażowanie w nowe przedsięwzięcia będzie miało charakter kompleksowy. Wykorzystamy zebrane doświadczenia i 
posiadany know-how w zakresie budowy platform transakcyjnych, obsługi systemów i zabezpieczenia transakcji mobilnych, 
by dostarczać innowacyjne rozwiązania, w obszarach gdzie funkcjonują tradycyjne schematy (np.: sektor edukacji). 
 
Przy budowie platformy skorzystamy z doświadczeń i relacji z innymi podmiotami w branży IT – którzy dostarczają 
renomowanych rozwiązań i narzędzi technicznych (np.: goSwiff, ) 
 
 

Projekt nr 1. Platforma do dystrybucji treści edukacyjnych 
 

Pierwsza z realizowanych platform zostanie zrealizowana za pośrednictwem spółki celowej – Operatora platformy 
edukacyjnej i skierowana będzie do odbiorców z sektora edukacji.  
 

Platforma będzie generowała wiele strumieni przychodów – w tym np.: prowizje od procesowania transakcji, prowizje od 
sprzedaży licencji do treści edukacyjnych i aplikacji oraz abonamenty od użytkowników. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze przychody: 
 
 Abonament od uczestników / członków platformy 
 Prowizja od dystrybuowanej treści (np.: aplikacje, gry, 

dodatkowe materiały, etc.) 
 Opłaty dodatkowe od autorskich funkcjonalności 
 
 

PLATFORMA MOBILNA 
 
 
 

Platforma do dystrybucji treści 
edukacyjnych 

 PARTNERZY PROJEKTU 

 DOSTAWCA USŁUG 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 DOSTAWCA USŁUG 

BANKOWYCH 
Broker ubezpieczeniowy 

 
 



 Strategia rozwoju spółki Mega Sonic S.A. 
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W projekty będziemy angażować się kapitałowo – z przyjętym założeniem zachowania pakietu kontrolnego. Każde 
przedsięwzięcie realizowane będzie przy współudziale partnerów merytorycznych – posiadających relacje i know-how w 
poszczególnych branżach. Partnerzy ci będą również zaangażowani kapitałowo w dany projekt. Ponadto mając na uwadze 
wiele funkcjonalności danej platformy mobilnej – współpracować będziemy także z partnerami technologicznymi – 
dostawcami usług: bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, a także dystrybutorami treści na daną platformę. 
 

Platforma w sektorze edukacyjnym zrealizowana zostanie przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Przyjazna Szkoła”, które ma kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych w 
Polsce.  
 
Stowarzyszenie skupia prawie 8.500 placówek edukacyjnych z różnych etapów edukacji (tj. ok  
2 mln uczniów). Organizacja wprowadza nowoczesne technologie dla edukacji, jest konsultantem 
społecznym przy MEN. 

 
 

Platforma educart™ – pierwsza w Polsce platforma elektroniczna do kompleksowej obsługi sektora 
edukacji – dostarczania produktów i usług szkołom oraz rodzicom uczniów, a także finansowanie 
placówek oświatowych.  
 
Rodzice będą korzystali z platformy, ponieważ będą mogli kupić w jednym miejscu wszystko dla swoich 
uczniów taniej, szybciej i wygodniej. 

 
Platforma służy kanalizowaniu różnych strumieni pieniężnych w sektorze edukacji oraz łączy dostawców 
i usługodawców z odbiorcami z tego sektora. Dzięki platformie szkoły będą mogły kupować produkty 
taniej i lepszej jakości, dzięki dostępowi do dostawców z całego kraju w jednym miejscu. 
 
Powołana przez nas nowa spółka będzie miała wyłączność na oferowanie cyfrowych nośników  
z podręcznikami na tej platformie. 
 

 Broker ubezpieczeniowy Telomer S.A. (Zezwolenie Ministra Finansów nr 2121/15) będzie przygotowywał 

indywidualne programy ubezpieczeniowe, dostosowane do potrzeb firm grupy kapitałowej oraz dla 

usługodawców i usługobiorców korzystających z mobilnych platform zakupowych. 

 
 

 
W przyszłości, po zrealizowaniu projektu platformy do dystrybucji treści na urządzeniach mobilnych, zamierzamy 
angażować się w kolejne projekty, dotyczące innych segmentów usług ale w tym samym modelu przychodowym.  

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 


