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Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 
raport miesięczny za listopad 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 umowy na przygotowanie materiałów 
szkoleniowych z zakresu funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej o wartości 6 150,00 zł oraz w dniu 16 listopada 2015 r. na dostawę i wdrożenie  

− Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zintegrowanego z platformą ePUAP, 
− Biuletynu Informacji Publicznej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Oławie, ul. ks. F. Kutrowskiego 31 A, 55-200 OŁAWA o wartości: 
11 808,00 zł. 

 
Dodatkowo Emitent w listopadzie podpisał szereg mniejszych zamówień na opracowanie  
i uruchomienie elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP o łącznej wartości  
16 372,53 zł. 
 
Projekty zakończone w październiku 2015 r. 
 

− Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-
451 GDYNIA – Wykonanie integracji platformy e-Urzad z Systemem Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentami (SIDAS EZD). 

− Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie, ul. ks. F. Kutrowskiego 31 
A, 55-200 OŁAWA – Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów wraz z Biuletynem Informacji Publicznej  

− Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 
GDAŃSK – Świadczenie usługi publikacji strony podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz migracji 
danych z obecnie działającego Biuletynu Informacji Publicznej 

− Przygotowanie materiałów na szkolenia stacjonarne z zakresu funkcjonowania 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. 

 
Począwszy od pierwszych dni listopada rozpoczął się proces konsultacji i działań 
handlowym mających na celu przyniesienie w przyszłym okresie programowania kontraktów 
na realizację nowych wdrożeń. Analogicznie do okresu poprzedniego programowania z 
funduszy POKL działania 5.2.1 pracownicy działu handlowego realizują cel polegający na 
jak największej ilości nowych kontaktów handlowych, które zakończą się pozyskaniem 
klientów do wdrożeń nowych modułów systemu SIDAS. 
Prace, które wykonują pracownicy spółki mają także na celu doradztwo techniczne, 
Klientom którzy planują wdrażanie e-usług oraz systemów będących w ofercie Emitenta. 
 
Wyniki prac działu handlowego będzie można wstępnie ocenić po ocenie formalnej 
wniosków, które Klienci składają w celu uzyskania dofinansowania. 
 

 

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: 
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37/2015 18 listopada 2015 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego  
poprzez emisję akcji serii I w ramach kapitału docelowego. 

36/2015 18 listopada 2015 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą   
35/2015 16 listopada 2015 Raport miesięczny Madkom SA za październik 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, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

 
W dniu 18 listopada 2015 r, Zarząd spółki podjął uchwałę o emisji akcji z kapitału docelowego. 

Zgodnie z delegacją statutową Zarząd uprawniony jest do podniesienia kapitału zakładowego  

z kapitału docelowego o kwotę 3.800.000 zł.  

Działając w oparciu o tą delegację, rozpoczęła się subskrypcja prywatna akcji w ramach której 

zostanie skierowana oferta do nie więcej niż 149 inwestorów.  Inwestorzy Ci obejmą 960.000 

akcji o cenie emisyjnej 2.10 zł co daje kwotę 2.016.000 zł. 

Termin zakończenia subskrypcji prywatnej upływa w dniu 17 lutego 2016r. 

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 grudnia 2015 r. 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
 
Grzegorz Szczechowiak 
Prezes Zarządu 


