
 

 
 

Komunikat prasowy  

Zaczernie, 17 maja 2018 r. 

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ML System  

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w czwartek prospekt emisyjny ML System, 

wysoce wyspecjalizowanej spółki technologicznej, będącej liderem polskiego rynku 

fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV). Prospekt został sporządzony w związku z 

ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW i zostanie opublikowany w piątek, 18 

maja.  

- Korzystając z naszego fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe 

produkty, oparte na autorskiej technologii. Jako pierwsi na świecie przeskalowaliśmy technologię 

ogniw drukowanych. Przyznano nam trzy patenty, a 13 wniosków czeka aktualnie na 

rozpatrzenie. Widzimy duży potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu, poprzez tworzenie 

nowych, innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że oferta publiczna  

i wejście na giełdę umożliwią nam realizację naszych celów i wzrost wartości spółki - komentuje 

Dawid Cycoń, prezes ML System. 

Środki pozyskane na rynku kapitałowym spółka zamierza przeznaczyć na realizację 

innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii oraz 

rozwój działalności zagranicznej 

 

Zastrzeżenie prawne 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy. Nie powinien stanowić 

podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania papierów wartościowych, w 

szczególności nie stanowi oferty ani propozycji nabycia akcji ML System S.A. („Emitent”). Jedynym 

dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu 

akcji, jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz 

opublikowany na stronach internetowych Emitenta: www.mlsystem.pl oraz Vestor Dom Maklerski 

S.A.: www.vestor.pl. Niniejszy materiał nie stanowi także rekomendacji do złożenia zapisu na akcje 

Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani ich nabycia na giełdzie papierów 

wartościowych po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Inwestowanie 

w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku 

kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz 

z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, 

inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu, w tym z czynnikami ryzyka 

zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które 



 

 
 

mogą być publikowane do prospektu. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja niniejszego 

materiału lub informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych 

jurysdykcjach. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie 

właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji. 
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