
 

 
 

                        

                                 

                                                                                                     

Komunikat prasowy  

Zaczernie, 19 października 2018 r. 

 

ML System wykona instalacje fotowoltaiczne za 9,6 mln zł 

 

ML System, wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku 

fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), podpisała dwie umowy o łącznej wartości 9,6 

mln zł netto, z gminami Chorkówka i Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie) na dostawę i 

montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dalszych prac w budynkach prywatnych. 

 

- Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą. Liczymy, że zaufanie ze strony Klientów 

do naszej technologii zaowocuje kolejnymi umowami tego typu w przyszłości. Stawiamy na 

dywersyfikację oferty, dlatego oczekujemy równie sprzyjających trendów w obszarze produktów 

BIPV – komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.  

 

Parafowany właśnie kontrakt, w ramach jednego postępowania przetargowego, obejmuje 

łącznie 598 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją o mocy 1,9 MW. 

Planowany termin oddania do użytku obu realizacji to 30 czerwca 2019 r. 

 

Wartość portfela zamówień ML System na 2018r. wynosi 114 mln zł. 

 

W ubiegłym tygodniu Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił ML System patentu  

na sposób wytwarzania modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii kropek 

kwantowych. Oznacza to, że spółka ma swoim koncie już pięć przyznanych patentów, a 12 

wniosków czeka na rozpatrzenie. Zarząd firmy liczy, że szyby z powłoką z kropek kwantowych 

znajdą szerokie zastosowanie w realizacjach zagranicznych, w tym w branży automotive. 

 

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. ML System z sukcesem przeprowadził pierwszą ofertę 

publiczną akcji, pozyskując od inwestorów 34,6 mln zł na dalszy rozwój biznesu.  

 

W I półroczu 2018 r. firma wypracowała 41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 5,9 mln zł 

EBITDA, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 95-proc. i 28 proc. W analizowanym 

okresie zysk netto wyniósł 1,5 mln zł, co jest wartością zbliżoną do odnotowanej  

w analogicznym okresie poprzedniego roku. 



 

 
 

                        

                                 

                                                                                                     

ML System S.A. to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne 

rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System 

stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest 

liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building 

Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych 

producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum 

badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. ML System na koniec I półrocza 2018 r. 

zatrudniał 129 osób, w tym 25 osób to kadra R&D. 
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