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1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy MGM Systems S.A. 
 

Wrocław, 30 czerwca 2016 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mamy zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy raport roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok 

obrotowy 2015. 

Przychody ze sprzedaży w 2015 r. wyniosły 11.964 tys. zł i były niższe o 19,2% od uzyskanych 

w 2014 r. Pomimo spadku przychodów Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 214 tys. 

zł, o 60,8% niższy niż w roku poprzednim. 

2015 r. charakteryzował się spadkiem zainteresowania nabywaniem naszych usług ze strony 

beneficjentów programów finansowanych z dotacji UE oraz zmniejszeniem możliwych do 

uzyskania marż na sprzęcie komputerowym, przez co uzyskaliśmy mniejsze przychody z tych 

dwóch źródeł, w stosunku do roku 2014. 

W 2015 r. zakończyliśmy prace nad Platformą Optymalizacji Procesów biznesowych, będącą 

efektem naszej współpracy z Politechniką Warszawską, przy współfinansowaniu ze środków 

UE. Wiążemy duże nadzieje, zarówno z możliwością świadczenia usług przy pomocy 

platformy POP, udzielaniem licencji na jej użytkowanie developerom oprogramowania, jak i 

możliwością dalszych prac nad jej rozwojem. Dwa lata temu postanowiliśmy rozwijać 

innowacyjne narzędzia do tworzenia oprogramowania i uważamy, że jest to najlepiej rokująca 

ścieżka rozwoju MGM Systems S.A. Wypracowanie własnych, unikatowych i nowoczesnych 

narzędzi pomoże nam uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją i zaowocuje wzrostem 

przychodów w przyszłości. 

W 2015 r. zakończyliśmy także projekt współfinansowany z UE - paszport do exportu i 

aktywnie poszukujemy kanałów sprzedaży na rynki UE i wschodnie. 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę 

internetową www.mgmsystems.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o MGM 

Systems S.A. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Marek Godlewski  Andrzej Matuła  Grzegorz Sawicki 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu  Członek Zarządu 

http://www.mgmsystems.pl/
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2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółki za rok 2015. 

Poniżej prezentowane są wybrane dane finansowe MGM Systems S.A. za rok 2015, wraz z 

danymi porównywalnymi za rok 2014. Dane pochodzą ze zbadanego sprawozdania 

finansowego, będącego częścią niniejszego raportu. 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EURO 

2015 2014 2015 2014 

Przychody netto ze sprzedaży 11 963 513 14 809 799  2 858 801      3 535 148     

Amortyzacja 749 145 600 342  179 015      143 303     

Zysk na sprzedaży 359 268 1 131 403  85 850      270 069     

Zysk na działalności operacyjnej 56 537 914 406  13 510      218 271     

Zysk brutto 246 385 706 354  58 876      168 609     

Zysk netto 214 338 547 108  51 218      130 596     

Aktywa razem 10 432 949 10 816 799  2 448 187      2 537 784     

Kapitał własny 3 149 075 2 433 544  738 959      570 946     

Należności długoterminowe 0 0  0       0       

Należności krótkoterminowe 1 274 817 2 992 499  299 147      702 085     

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61 441 323 861  14 417      75 982     

Zobowiązania długoterminowe 1 495 244 0  350 872     0       

Zobowiązania krótkoterminowe 5 462 065 8 147 033  1 281 723      1 911 417     

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 347 592 -62 847  1 277 860     -15 002     

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-5 203 527 0 -1 243 436      0       

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -406 485 287 250 -97 134      68 567     

Przepływy pieniężne netto, razem -262 420 224 403 -62 708      53 565     

 

 

Zastosowane kursy euro: 2015 2014 

rachunek wyników i przepływów 4,1848 4,1893 

bilans 4,2615 4,2623 
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3. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 
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4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015. 

 

Wrocław, 30 czerwca 2016 r. 

 

Sprawozdanie Zarządu MGM Systems S.A. z działalności w 2015 r. 

 

1. Informacje o spółce. 

 

Zawiązanie Spółki. 

MGM Systems Spółka Akcyjna została utworzona na mocy Uchwały Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Spółki MGM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w 

sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną z 8 października 2011 roku przed notariuszem 

Rafałem Citowiczem w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej nr 17 

lokal 4, Rep. A 2225/2011. 

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 25 października 2011 r., na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400254. 

 

Organy Spółki. 

Zarząd MGM Systems S.A. działał w 2015 r. i działa do dnia sporządzenia sprawozdania w 

składzie: 

Marek Godlewski – Prezes Zarządu 

Andrzej Matuła – Członek Zarządu 

Grzegorz Sawicki – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza MGM Systems S.A. działała w 2015 r. i działa do dnia sporządzenia 

sprawozdania w składzie: 

Marcin Tarasiuk – Przewodniczący RN 

Andrzej Chromiec – Członek RN 

Katarzyna Gabrysiak – Członek RN 

Anna Glińska – Członek RN 

Bartłomiej Wiązowski – Członek RN 

 

Kapitał zakładowy i akcje. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 282.150,00 zł i dzieli się na 2.821.500 akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

2.016.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, 

504.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

191.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
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Akcjonariat. 

Akcjonariusz Stanowisko Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 

Marek Godlewski Prezes Zarządu 420.000 14,89% 756.000 15,63% 

Andrzej Matuła Członek Zarządu 420.000 14,89% 756.000 15,63% 

Grzegorz Sawicki Członek Zarządu 420.000 14,89% 756.000 15,63% 

Marcin Tarasiuk Przewodniczący RN 735.000 26,05% 1.323.000 27,35% 

Andrzej Chromiec Członek RN 315.000 11,16% 567.000 11,72% 

Adam Kowalski  210.000 7,44% 378.000 7,81% 

Pozostali  301.500 10,69% 301.500 6,23% 

RAZEM  2.821.500 100,00% 4.837.500 100,00% 

 

Podmioty zależne. 

31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała 99% udziałów w kapitale zakładowym Teletechnika Sp. z 

o.o. 

Zakłady i oddziały MGM Systems S.A. 

Spółka nie posiada zakładów i oddziałów 

Nabycie akcji własnych. 

Spółka nie nabywała akcji własnych. 

 

2. Działalność gospodarcza i sytuacja majątkowa Spółki w 2015 r. 

 

Przedmiot działalności. 

MGM Systems S.A. jest integratorem rozwiązań IT, oferującym usługi w zakresie wdrażania 

rozwiązań informatycznych opartych na gotowych lub tworzonych na zamówienie 

aplikacjach, szeroko rozumiany outsourcing IT oraz produkty uznanych światowych 

producentów sprzętu komputerowego. Główne obszary działalności Spółki, to: 

- systemy sieciowe, 

- opieka systemowa, 

- audyt środowiska IT, 

- monitoring zasobów IT, 

- zarządzanie serwerownią, 

- ochrona sieci firmowej, 

- ochrona danych, 

- serwery i macierze, 

- klastry wysokiej dostępności. 

Spółka zawiera umowy zarówno na przeprowadzenie pojedynczych wdrożeń w wybranych 

obszarach, niekiedy związanych z dostarczeniem sprzętu, jak i umowy długoterminowe, 

obejmujące stałe świadczenie usług serwisowych, zarządzania i monitorowania infrastruktury 

informatycznej klienta za wynagrodzeniem abonamentowym. 

 

Główne źródła przychodów w 2015 r. 

Przychody uzyskane przez Spółkę w 2015 r. pochodziły przede wszystkim z dostarczania 

klientom kompleksowych usług w obszarze IT, w tym dostaw sprzętu komputerowego i 

oprogramowania. Można wyróżnić kilka grup przychodów, ze względu na charakter usługi, 

były to: 

- opieka systemowa za wynagrodzeniem abonamentowym, 

- wdrożenia oprogramowania i dostawy sprzętu dla stałych klientów, 
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- usługi paszportyzacji (wprowadzania danych) w ramach konsorcjum realizującego usługę 

dla dużego dystrybutora energii, 

- jednorazowe dostawy sprzętu i oprogramowania. 

 

Sytuacja majątkowa MGM Systems S.A. 

Na 31 grudnia 2015 r.: 

Aktywa trwałe: 7.144.191,05 zł. 

Aktywa obrotowe: 3.288.758,17 zł. 

 

Zatrudnienie. 

Na 31 grudnia 2015 r. MGM Systems S.A. zatrudniała 23 pracowników. 

 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

W 2015 r. MGM Systems S.A. kontynuowała i ukończyła prace związane z projektem 

realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską „Platforma optymalizacji procesów 

biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych”, w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 - 2013, Priorytet 1. Działanie 1.3, 

Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego 

Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Państwa-15%.  

Zakończone prace rozwojowe zostały ujęte w aktywach jako wartości niematerialne i prawne. 

 

4. Rozwój Spółki. 

Strategia rozwoju MGM Systems S.A. oparta jest o wzmacnianie relacji z klientami, 

budowanie silnej pozycji rynkowej. Elementy strategii rozwoju: 

 

Rozwój usług outsourcingowych. 

Celem Spółki jest oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań informatycznych 

wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem z jednoczesnym przejęciem obsługi tych 

systemów w celu zapewnienia ich sprawności, serwisowania, bezpieczeństwa funkcjonowania 

i bezpieczeństwa danych. Nawiązywanie z klientami długoterminowych relacji pozwala 

dokładnie identyfikować ich potrzeby i dostosowywać ich zasoby informatyczne do tych 

potrzeb. Zapewnia to MGM Systems S.A. stabilne i zdywersyfikowane źródło przychodów. 

Zamiarem Spółki jest co najmniej utrzymanie i w miarę możliwości zwiększanie udziału 

przychodów z tytułu outsourcingu IT w przychodach ogółem. Długoterminowe umowy z 

dużą liczbą klientów zapewniają stabilny wzrost przychodów i dzięki stale poszerzanej bazie 

klientów dają możliwość efektywnego zarządzania zasobami Spółki. 

 

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań będących efektem własnych prac badawczo – 

rozwojowych. 

Implementowanie innowacyjnych rozwiązań i używanie nowatorskich narzędzi pozwala na 

wypracowanie przewagi rynkowej. Współpraca Spółki z ośrodkami naukowymi w ramach 

programów współfinansowanych ze środków UE jest dobrą drogą do pozyskania unikatowej i 

nowoczesnej technologii przy umiarkowanych nakładach. MGM Systems S.A., jako mały 

podmiot na obecnym etapie rozwoju nie byłby w stanie samodzielnie sfinansować szeroko 

zakrojonych badań nad nowymi technologiami. W efekcie współpracy, podjętej w 2013 r. z 

Politechniką Wrocławską, Spółka pozyskała nowoczesne narzędzie do tworzenia systemów 

informatycznych, które z jednej strony – wykorzystane na potrzeby własne, pozwala uzyskać 
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przewagę konkurencyjną, z drugiej może być również oferowane (licencjonowane) innym 

twórcom oprogramowania, jako skuteczne narzędzie deweloperskie. 

 

5. Opis podstawowych czynników ryzyka. 

 

Ryzyko fluktuacji kadr 

MGM Systems S.A. działa w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zatrudnianych 

pracowników. Dalszy rozwój Spółki zależy w dużej mierze od stabilności zatrudnienia 

wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry wyższego szczebla. Możliwość utraty 

kluczowych dla Spółki specjalistów i ich odejścia do firm konkurencyjnych z branży, 

mogłaby wpłynąć na jakość realizacji projektów wdrożeniowych oraz pogorszenie warunków 

kontraktów realizowanych w przyszłości, a jednocześnie na wzmocnienie podmiotów 

konkurencyjnych. Rekrutacja nowych pracowników z pożądanym wykształceniem oraz 

doświadczeniem jest procesem długotrwałym, mogącym wydłużyć termin osiągnięcia 

oczekiwanej przez Spółkę efektywności. Ponadto zatrudnienie nowych pracowników wiąże 

się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją oraz obniżoną wydajnością 

pracy w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Spółka w celu ograniczenia ryzyka utraty 

kluczowych pracowników stosuje system motywacyjny w formie udzielanych nagród, dba o 

budowanie więzi pomiędzy Spółką a pracownikami oraz stale monitoruje rynek pracy, aby 

utrzymywać konkurencyjne warunki zatrudnienia. 

 

Ryzyko utraty reputacji 

Pozyskiwanie nowych klientów uzależnione jest od tego, czy Spółka postrzegana jest jako 

podmiot rzetelny i wiarygodny. Utrata reputacji może w istotnym stopniu wpływać na wyniki 

ekonomiczne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nią usługi odznaczały 

się najwyższą jakością i profesjonalizmem. Znaczną część pracowników Spółki stanowią 

osoby o dużym doświadczeniu, posiadające formalne kwalifikacje zawodowe. Jednym z 

działań mających przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności i wiarygodności Spółki było 

wprowadzenie akcji serii B, C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Ryzyko związane z brakiem realizacji założonych celów strategicznych. 

W 2015 r. Spółka prowadziła penetrację rynku, poprzez działania takie, jak rozwijanie 

nowych produktów i usług jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, opracowanie katalogu 

wyrobów czy promocja na targach i konferencjach, pismach branżowych. Rok 2016 będzie 

stanowił kontynuację działań z roku 2015, Spółka będzie świadczyć usługi także dla klientów 

spoza Polski, w tym krajów UE. Oferowane będą dodatkowe, komplementarne usługi w 

zakresie wybranych, specjalistycznych rozwiązań. Wszystkie te działania mają sprzyjać 

długofalowej strategii Spółki, tj.: 

- wprowadzeniu i rozwinięciu nowych produktów oferowanych przez Spółkę, 

- zbudowaniu trwałych relacji z dostawcami materiałów, sprzętu oraz mediów, 

- uzyskaniu statusu autoryzowanego dostawcy w międzynarodowych korporacjach, 

- zwiększeniu przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie grupy kapitałowej, 

- pozyskaniu kapitału na budowanie kompetencji. 

Należy wziąć pod uwagę sytuację, w której działania Spółki podjęte w związku z realizacją 

wyżej wymienionych zadań okażą się nietrafne w wyniku zmian rynkowych. Istnieje zatem 

ryzyko nie osiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W celu 

ograniczenia niniejszego ryzyka Spółka na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 



Jednostkowy raport roczny za 2015 r.   
 

str. 29 
 

potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki, oraz zatrudnia wysoko 

wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji długofalowej strategii. 

 

Ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na wyniki Spółki. 

MGM Systems S.A. świadczy usługi dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, m.in. 

przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, podmiotów z kategorii ochrony zdrowia, 

podmiotów z branży energetycznej. Rozwój gospodarczy rynku krajowego ma wpływ na 

poszczególne branże i operujące w ich zakresie przedsiębiorstwa, będące potencjalnymi 

usługobiorcami Spółki. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto może obniżyć 

rentowność polskich przedsiębiorstw i uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje i 

usługi oferowane przez Spółkę. Ewentualna negatywna ocena wysokości obecnych i 

przyszłych dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa, wobec pogarszającej się sytuacji 

gospodarczej w Polsce, mogłaby doprowadzić do spadku popytu na usługi oferowane przez 

Spółkę. 

 

Ryzyko konkurencji. 

MGM Systems S.A. działa jako spółka IT, oferująca usługi w zakresie wdrażania rozwiązań 

informatycznych opartych na gotowych lub tworzonych na zamówienie aplikacjach, szeroko 

rozumiany outsourcing IT oraz produkty uznanych światowych producentów sprzętu 

komputerowego. Rynek jest bardzo rozdrobniony i trudno jest wskazać podmioty posiadające 

znaczący udział w rynku. Ponadto nie można wykluczać pojawienia się nowych podmiotów, o 

profilu działalności podobnym do Spółki. Silna konkurencja, w tym zróżnicowana forma 

prowadzenia działalności przez podmioty konkurencyjne, powiązania podmiotów 

konkurencyjnych z koncernami zagranicznymi oraz wzrost liczby podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie IT może wpłynąć na zmniejszenie ilości realizowanych przez Spółkę 

projektów oraz ich jednostkowej wartości. 

 

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego. 
Na działalność Spółki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, 

w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

regulacji prawnych dotyczących branż poszczególnych klientów Spółki, prawa spółek 

handlowych. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii 

Europejskiej, zmiany przepisów prawnych mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne 

działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde wejście w życie nowej, istotnej 

dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami interpretacyjnymi, 

niejednolitym orzecznictwem sądów czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi 

przez organy administracji publicznej. 

 

Podpisy Zarządu: 

 

 

________________________    ________________________ 

Marek Godlewski      Andrzej Matuła 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu 

 

________________________ 

Grzegorz Sawicki 

Członek Zarządu 
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5. Opinia i raport biegłego rewidenta 
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6. Oświadczenia Zarządu. 

Zarząd MGM SYSTEMS S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 

roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub 

standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik 

finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

Marek Godlewski 

Prezes Zarządu 

Grzegorz Sawicki        Andrzej Matuła 

Członek Zarządu        Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

Zarząd MGM SYSTEMS S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz 

że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 

warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

Marek Godlewski 

Prezes Zarządu 

Grzegorz Sawicki        Andrzej Matuła 

Członek Zarządu        Członek Zarządu 
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7. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu 
korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na NewConnect”. 

LP. ZASADA 

Tak/ 

Nie/Nie 

dotyczy 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 

szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka 

korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 

również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 

go na stronie internetowej. 

TAK 

Wysokie koszty transmisji oraz 

rejestracji przebiegu obrad 

Walnych Zgromadzeń powodują 

iż Spółka w najbliższym czasie 

nie będzie transmitowała obrad 

Walnego Zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet 

oraz nie będzie rejestrowała 

przebiegu obrad. 

2. 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), 

TAK  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 

rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 

najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
TAK 

Emitent zawarł opis rynku na 

którym działa w dok. inf. Z 

powodu specyfiki rynku, 

dynamicznie zachodzących na 

nim zmian, pozycja Emitenta na 

tym rynku jest trudna do 

określenia. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o 

powiązaniach członka rady nadzorczej z 

akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  
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3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 
Zarys planów strategicznych na 

lata 2012-2016 zawarty jest w 

dok. inf. 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych 

na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku, gdy emitent publikuje prognozy), 

TAK 

Emitent zamieszcza prognozy 

wyników finansowych w 

publikowanych komunikatach i 

dokumentach, w tym w dok. inf. 

Odnośniki do tych dokumentów 

znajdują się na stronie 

internetowej Emitenta 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się 

w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 

kontakty z mediami, 

TAK  

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami  

i analitykami oraz konferencji prasowych, 

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 

oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 

Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

TAK  

3.15. (skreślony)   

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w 

trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK  

3.17. informację na temat powodów odwołania 

walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku 

obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 
TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka 

podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK  
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3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni 

funkcję animatora akcji emitenta, 
TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 

spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
TAK  

3.22. (skreślony)   

 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny 

być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na 

stronie internetowej. W przypadku pojawienia się 

nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 

zmiany informacji umieszczanych na stronie 

internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 

według wyboru emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w 

tym samym języku, w którym następuje ich 

publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK  

5.  
Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 

stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 

inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka prowadzi własną 

korporacyjną stronę internetową, 

z zakładką dotyczącą Relacji 

Inwestorskich, gdzie znajdują się 

informacje oraz dokumenty 

pozwalające na ocenę sytuacji 

Emitenta. Emitent zamierza z 

niego korzystać w przyszłości. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 

swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 

powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 

kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które 

w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 

Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 
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9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej, 

TAK 

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług 

w każdym zakresie. 

TAK 

 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

TAK 

 

11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. 

NIE 

Z powodu wysokich kosztów 

organizacji oraz niskiego 

zainteresowania tego typy 

spotkaniami, Emitent w 2015 r. 

nie organizował takich spotkań. 

Na wszelkie pytania ze strony 

inwestorów, Emitent udziela 

odpowiedzi odpowiednimi 

środkami komunikacji. Emitent 

zamierza organizować spotkania 

w przyszłości. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 

akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 

emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia 

jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie 

umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 

pomiędzy decyzjami powodującymi określone 

zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane 

są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 

korporacyjnych. 

TAK 

 

13

a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 

określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego 

zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 

przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 KSH. 

TAK 
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14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 

wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 

czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 

najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 

dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy 

tymi terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

TAK 

 

15. 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 

dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 

powinien zawierać co najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia tendencji i 

zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 

ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 

skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 

przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

okresie objętym raportem, 

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 

taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym raportem, 

 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. 

TAK 

 

16

a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, 

informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 
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8. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2015 r. wyniosła 200.000,00 zł. 

Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2015 r. wyniosła 0,00 zł. 
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9. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 

 

Wynagrodzenie dla Autoryzowanego Doradcy w 2015 roku wyniosło 42.000 zł. 
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10. Dane teleadresowe 

Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres: Krakowska 141-155 

Telefon: (+48) 71 72 34 827 

Faks: (+48) 71 72 34 096 

Strona internetowa: www.mgmsystems.pl 

Poczta elektroniczna: info@mgmsystems.pl 

NIP 8982054615 

REGON 933032621 

KRS 0000400254 
 

http://www.mgmsystems.pl/
mailto:info@mgmsystems.pl

