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Wrocław, 21 marca 2018 r.  

  

 Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy!  

Na wstępie chciałem serdecznie podziękować za okazane zaufanie i za zainteresowanie naszą firmą. 

Mimo przemian jakie nastąpiły w ubiegłych latach wierzę, że spełniamy Państwa oczekiwania.  

W ofercie BPX S.A. dostępne są usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów informatycznych 

i wdrożeń systemów klasy ERP – SAP, Infor oraz Qlik view. wspomagających zarządzanie oraz usługi 

związane z rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu jak również szeroko rozumiane doradztwo 

biznesowe.  

W 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 26,5 mln zł, niższe o 2 mln zł w stosunku 

do roku poprzedniego. Grupa zanotowała 0,1 mln zł straty, przy EBIDITA 1,04 mln zł. 

W 2017 r.  Spółka skierowała swoje działania na rozwój aplikacji BEX i CFX w obszarze systemu firmy 

SAP. BEX to aplikacja integrująca system SAP z bankowymi serwisami internetowymi poprzez automatyzację 

procesu płatności oraz importu i księgowania wyciągów bankowych oraz usług wsparcia na rynku krajowym, 

natomiast CRX jest kompleksowym narzędziem do analizy płynności finansowej, bazuje na rozwiązaniach 

SAP CLM (Cash and Liquidity Management) oraz kokpicie raportowym QlikView, 

W II kwartale 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału w oddziale USA na 200 tys. USD, oraz 

zmiana w udziałach Spółki, które stanowią obecnie 70%. Zmiana struktury akcjonariatu nie wpływa na 

posiadany kapitał, co wynika z różnicy w amerykańskim systemie prawnym, gdzie spółka akcyjna jest osobą 

prawną niezależną od swoich akcjonariuszy. 

   W 2018 roku Spółka planuje kontynuować rozwój aplikacji CRF udostępniając nową wersję 2.0, co 

pozwoli wzbogacić ofertę produktową Spółki.  

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym z działalności spółki BPX S.A. w 2017 roku dziękując 

jednocześnie wszystkim Akcjonariuszom za okazane zaufanie.  

Polecamy także naszą stronę internetową www.bpxglobal.pl, na której znajdują się aktualne informacje o BPX 

S.A. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście.  
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