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Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 
raport miesięczny za październik 2015 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: 

7 października 2015 r. Emitent podpisał umowę m.in. na dostawę i wdrożenie Systemu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów zintegrowanego z platformą ePUAP oraz opracowanie  
i uruchomienie elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP  na rzecz Urzędu Miasta 
w Uniejowie z siedzibą przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów  
w ramach projektu pn.: „E-USŁUGI Publiczne w Gminie Uniejów”. 
 

Wartość zamówienia stanowi tajemnicę handlową. 
 

Projekty zakończone w październiku 2015 r. 
 

Dostawa i wdrożenie produktów autorstwa Spółki oraz stworzenie 30 e-usług na platformie 
ePUAP na rzecz Urzędu Miasta na prawach powiatu zatrudniającego ponad 1000 osób 
 
Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów –
dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zintegrowanego  
z platformą ePUAP oraz opracowanie i uruchomienie elektronicznych usług publicznych na 
platformie ePUAP ramach projektu pn.: „E-USŁUGI Publiczne w Gminie Uniejów” 
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-451 Gdynia – 
Dostawa, instalacja i wdrożenie elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych 
oraz dostawę w ramach tej platformy 161 formularzy elektronicznych 

 

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: 
 

33/2015 30 października 2015 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 r.  
32/2015 14 października 2015 Raport miesięczny Madkom SA za wrzesień 2015 r. 

 
Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki 

www.inwestor.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. 

Brak działań. 

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, 



	 	 3	

	

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, 16 listopada 2015 r. 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
 
Grzegorz Szczechowiak 
Prezes Zarządu 


