
Raport miesięczny Spółki za miesiąc maj 2017 r.

Zarząd Lukardi S.A., przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj  2017
roku:

1. Informacje podstawowe.

Emitent jest firmą informatyczną, skupiającą doświadczonych konsultantów i programistów SAP
oraz  specjalizującą  się  w  realizacji  projektów  wdrożeniowych,  w  których  łączy  wiedzę
specjalistyczną i technologiczną opartą na narzędziach firmy SAP w przedsiębiorstwach.

Emitent  specjalizuje  się  w  usługach  wdrożeniowych,  doradczych,  hostingowych  (utrzymanie
infrastruktury  informatycznej)  oraz  budowaniu  dedykowanych  rozwiązań  informatycznych,
zgodnych  z  indywidualnymi  potrzebami  klienta.  Jednym  z  kluczowych  elementów  portfolio
Emitenta  jest  specjalizowany  outsourcing  zasobów  i  kompetencji  SAP  ukierunkowanych  na
administrowanie złożonymi komponentami systemów SAP, realizacją prac rozwojowych w oparciu
o  centrum  programistyczne  ABAP  Factory  oraz  dostarczanie  kompetencji  i  rozwiązań
ukierunkowanych na optymalizację eksploatowanych systemów SAP przez Klientów w obszarze
integracji, migracji środowisk czy też bezpieczeństwa danych.

2. 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.

Emitent kontynuował prace związane z realizacją podstawowej działalności biznesowej dotyczące
głównie  rozwiązań  typu body leasing  czyli  dostarczaniu  wysokiej  klasy  specjalistów IT  swoim
klientom. 

Emitent,  w maju 2017 r.,  rozpoczął  rozmowy w sprawie transakcji  kapitałowej  polegającej na
połączeniu lub nabyciu udziałów w Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Akquinet
Polska  Sp.  z  o.o.  jest  częścią  międzynarodowej  grupy  akquinet  AG  z  siedzibą  w  Hamburgu
specjalizującą się w rozwiązaniach IT dla biznesu. Akquinet Polska sp. z o.o. działa od 2012 roku i
specjalizuje się w rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa, digitalizacji zasobów oraz tworzenia
oprogramowania na zamówienie.

Zdaniem Zarządu Emitenta, jeżeli negocjacje w sprawie transakcji zakończą się zawarciem umowy
inwestycyjnej, będzie to miało wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój operacyjny i istotne
skutki  dla  wyników  finansowych  Emitenta.  Zasady  transakcji  kapitałowej  będą  przedmiotem
dalszych szczegółowych rozmów i negocjacji obu stron a zakończenie procesu planowane jest do
końca 2017 r. 

Poza wymienionymi wyżej zdarzeniami nie wystąpiły inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na
bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta.



3. Zestawienie  wszystkich  informacji  opublikowanych  przez  Spółkę  w  trybie  raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2017 roku:

Raport bieżący nr 15/2017 z 05.05.2017 r. Zmiana terminu publikacji  raportu  kwartalnego
za I kw. 2017 r.

Raport bieżący nr 16/2017 z 05.05.2017 r. Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 w sprawie
zmiany  terminu  publikacji  raportu  kwartalnego
za I kw. 2017 r.

Raport bieżący nr 17/2017 z 12.05.2017 r. Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2017 r.

Raport bieżący nr 18/2017 z 15.05.2017 r. Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Raport bieżący nr 19/2017 z 19.05.2017 r. Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport bieżący nr 20/2017 z 31.05.2017 r. Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Raporty opublikowanie w systemie ESPI w maju 2017 r.:

Raport nr 15/2017 z 04.05.2017 r. Rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie połączenia
lub nabycia udziałów Akquinet Polska sp. z o.o.

Raport nr 16/2017 z 08.05.2017 r. Korekta  raportu  bieżącego  nr  8/2017  dotyczącego
otrzymania  zawiadomienia  o  zmniejszeniu  stanu
posiadania akcji Spółki

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki:  www.lukardi.com, a
także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2017 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C.

5. Kalendarz inwestora,  obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i  są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności
daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
spotkań  z  inwestorami  lub  analitykami  oraz  oczekiwany  termin  publikacji  raportu
analitycznego.

Spółka planuje zorganizowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2017 r.

Spółka  planuje  opublikowanie  w  terminie  do  dnia  14  lipca  2017  r.  raportu  miesięcznego
opisującego dokonania Spółki w czerwcu 2017 r. .
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