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Drodzy akcjonariusze,      14 sierpnia 2018 r. 

 

Zarząd MMS, chciałby poinformować Was o ostatnich wydarzeniach w firmie i dostarczyć Wam 

bieżące informacje planach działań na najbliższą przyszłość. 

 

W pierwszych dwóch kwartałach 2018 r. Spółka kontynuowała starania rozpoczęte w 2017 r. 

Dotyczy to działań zakresie zamykania niedokończonych spraw, niedociągnięć, spłacania 

długów i pożyczek, a także konsolidacji nowego biznesplanu i nowej struktury spółki. 

 

Szwedzka firma Lofar AB, która obecnie jest głównym udziałowcem MMS, w ścisłej współpracy 

z kierownictwem MMS, zrealizowała plan, zgodnie z decyzją podjętą na początku bieżącego 

roku. Plan ten był przekazany akcjonariuszom w maju. Wykonanie tych zamierzeń oznaczało 

m.in. zastrzyki kapitałowe, za pośrednictwem partnera Denlux S.A.R.L, które zasiliły spółkę 

pod koniec sierpnia. Oznacza to także oraz uruchomienie nowej działalności MSS jesienią 2018 

roku. 

 

Ponadto wkrótce zostanie zrealizowane przejęcie firmy POS w celu dalszego wzmocnienia 

oferty rynkowej firmy. Będzie to niezbędny element, do wprowadzenia na rynek jesienią, 

ponieważ stanowić będzie bieżącą działalność z przepływem środków pieniężnych, klientami i 

najnowocześniejszymi cyfrowymi rozwiązaniami. Będzie to tworzyć znaczący efekt synergii z 

podstawową konfiguracją biznesową MMS. 

 

Działalność MMS, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, będzie się koncentrować się na: 

- zaprojektowaniu własnej platformy płatniczej z możliwością globalnego uruchomienia dzięki 

aplikacjom dostosowanym do każdego regionu / kraju 

- B2B  poprzez licencje z klientami mającymi własnych klientów i klientów końcowych 

- klientach, którzy uznają nasz wybór za bardziej opłacalny i bezpieczniejszy, zapewniający 

płynniejsze rozwiązanie niż te, które zapewniają ich obecni partnerzy 

- Końcowych klientach tzw. "punktach sprzedaży" (restauracje, sklepy, hotele, itp.). 

 

Ponieważ MMS zbliża się do tego przedsięwzięcia z nieprzerośniętą strukturą organizacyjną, 

tj. minimalnymi kosztami podstawowymi i równoważnymi, będzie w stanie poruszać się i 

pracować z wysokim stopniem wbudowanej elastyczności, co w połączeniu z 

najnowocześniejszymi technologicznymi, handlowymi produktami i usługami, daje podstawy 

do nadziei , że firma będzie w stanie szybko osiągnąć dobrą pozycję na rynku. 
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Uważamy, że perspektywy dla firmy są rzeczywiście bardzo dobre. Jest oczywiście bardzo 

ważne, aby kierownictwo kontynuowało rygorystyczną pracę z obszarami, zadaniami i celami, 

które wynikają z biznesplanu, jak pokrótce omówiono powyżej. 

 

Będziemy Was na bieżąco informować o postępach wtych działaniach. 

 

Z poważaniem 

 

Zarząd MMS 

 

Jan Vidar Hugsted 

Prezes Zarządu 
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