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Spółka technologiczna w branży BIPV

▪ Polski producent modułów fotowoltaicznych i systemów BIPV z ugruntowaną pozycją w kraju 
i kluczowy gracz na arenie międzynarodowej

▪ Lider innowacyjnych rozwiązań posiadający 13 patentów oraz 6 zgłoszeń patentowych
czekających na rozpatrzenie

▪ 20 tys. mkw. łącznej powierzchni zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum 
badawczo-rozwojowym w Zaczerniu koło Rzeszowa

▪ Zaawansowane Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe
- wartość urządzeń laboratoryjnych: 85 mln PLN

▪ Przewaga technologiczna dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym
- wartość zakończonych projektów inwestycyjnych: 178 mln PLN
- wartość trwających projektów inwestycyjnych: 356 mln PLN

- wartość zakończonych projektów B+R: 50 mln PLN
- wartość trwających projektów B+R: 46 mln PLN

▪ Ulgi Podatkowe - Działalność w SSE

▪ Dywersyfikacja produktowa, branżowa i geograficzna

Lider innowacyjnych rozwiązań BIPV
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✓ Lider rynku w branży fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkami (BIPV) 
w Polsce, kluczowy producent rozwiązań BIPV na świecie

✓ Produkty oparte na autorskich technologiach
✓ Zaawansowane Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe
✓ Ulgi podatkowe w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej
✓ 20 tys. m2 łącznej powierzchni zakładów produkcyjnych z magazynami 

i centrum badawczo-rozwojowym
✓ 13 patentów oraz 6 zgłoszeń patentowych czekających na rozpatrzenie
✓ Potencjał rozwojowy – 5 tys. m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej
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Aktualny potencjał produkcyjny ML SystemNowoczesna przestrzeń produkcyjna oraz B+R



Kanały dystrybucji

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTADZIAŁ KOORDYNACJI PROJEKTÓW

FIRMY WYKONAWCZE I INSTALACYJNE

HURTOWNIE I DYSTRYBUTORZY

KLIENCI INDYWIDUALNI
SKLEP INTERNETOWY, SPRZEDAŻ 
BEZPOŚREDNIA

ZAMÓWENIA PUBLICZNE
KLIENCI INSTYTUCJONALNI

PROJEKTANCI BRANŻOWI I ARCHITEKCI

GENERALNI WYKONAWCY

STRATEGICZNE PARTNERSTWA

PRODUCENCI STOLARKI

4



Projekty innowacyjne na etapie B+RAktualny potencjał badawczy ML System

13
Przyznane patenty

6
Zgłoszeń patentowych czekających na rozpatrzenie

29 pracowników 
• wysoce wykwalifikowana, 

wielobranżowa kadra
• nowoczesny, unikatowy w skali świata sprzęt 

badawczy

5

System wzrostu warstw atomowych ALD Magnetron

Lutownica bezstykowaSkaningowy mikroskop elektronowy

System do depozycji cienkich warstw PVD Spektrometr rozproszeniowy



Projekty innowacyjne na etapie B+RAktualny potencjał badawczy ML System
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BADANIA ŚRODOWISKOWE
• testy temperaturowe, z wilgocią i UV
• testy z kondensacją wilgoci i mgłą solną

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
• odporność  modułu na uderzenie gradem
• odporność  modułu na uderzenie ciałem twardym / wahadło
• odporność  modułu na uderzenie ciałem miękkim
• odporność  modułu na parcie / ssanie wiatru
• badania homologacyjne

BADANIA TOPOGRAFII POWIERZCHNI
• tworzenie  profili trójwymiarowych
• morfologia i topografia powierzchni
• wyznaczanie grubości warstw
• wyznaczanie energii powierzchniowej

BADANIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I ANALIZA FRAKCJI
• mikroskopia optyczna
• analiza wielkości i ilości cząstek w roztworze
• mieszanie i mielenie materiałów

PROTOTYPOWANIE 

BADANIA MECHANICZNE
• adhezja warstw
• pomiary twardości

BADANIA MIKROSKOPII WYSOKOROZDZIELCZEJ
• topografia powierzchni
• obrazowanie nano i mikrostruktury

PREPARATYKA PRÓBEK DO BADAŃ
• nanoszenia warstw
• polerowanie i frezowanie
• czyszczenie UV oraz ozonem
• wyznaczanie  właściwości warstw
• właściwości optyczne
• analiza głębokości warstw
• mapa rozkładu pierwiastków
• analiza punktowa i liniowa

DODATKOWE DZIAŁANIA
• wykonanie zdjęć obiektów dronem z kamerą termowizyjną
• skaner laserowy 3D do obiektów makro
• bezinwazyjny pomiar gazu w szybach zespolonych
• analiza spektralna
• druk 3D

Nasze obszary badawcze



Projekty innowacyjne na etapie B+RAktualny potencjał badawczy ML System
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Testy modułów

Moduł w trakcie testu na parcie / ssanie wiatru Moduł w trakcie testu na uderzenie ciałem miękkim

Moduł w trakcie pomiaru odporności uderzenia 
gradem

Moduł w trakcie testu na uderzenie ciałem twardym



FOTOWOLTAIKA KLASYCZNA BIPV

Fotowoltaiczne fasady Fotowoltaiczne fasady wentylowane

Fotowoltaiczne żaluzje Fotowoltaiczne świetliki

Moduły klasyczne

Fotowoltaiczne instalacje na dachu

Farmy fotowoltaiczne

Zestawy dla instalatorów
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Obecna oferta produktowaObecna oferta produktowa



SMART CITY

Pylon przystankowy

Zadaszenia parkingowe niestandardowe
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Obecna oferta produktowaObecna oferta produktowa

Carporty – zadaszenie parkingu Pergole – zadaszenia tarasów

Wielostanowiskowe zadaszenia parkingowe Niestandardowe zadaszenia parkingowe

Wiaty przystankowe Pylony przystankowe

Smart Bench Smart Light



Obecna oferta produktowa

ZAAWANSOWANA OBRÓBKA SZKŁA

Szkło hartowane grzewcze Szkło laminowane Szyby zespolone

Nadruk ceramiczny InkJet Szkło z podświetleniem i możliwością graweru
wewnętrznego i powierzchniowego 

Ultracienkie szkło
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Obecna oferta produktowaRozwiązania ANTYCOVIDOWE

W pełni automatyczne urządzenie do dezynfekcji, które
neutralizuje patogeny wszelkiego rodzaju, w tym te
wywołujące chorobę koronawirusową COVID-19.
Usuwa bakterie, wirusy i grzyby z powierzchni
szklanych, papierowych, metalowych czy tworzyw
sztucznych, zapewniając jednocześnie całkowite
bezpieczeństwo dla dezynfekowanych materiałów, np.
banknotów.

• bardzo wysoka skuteczność działania >98%

• neutralizacja wirusa wywołującego COVID-19

• błyskawiczny proces dezynfekcji – 30 sekund

• pełne bezpieczeństwo użytkowania

• nie wymaga stosowania środków chemicznych

ML-UV-BOX Aktywna przegroda antywirusowa Pasywna przegroda antywirusowa

Dzięki funkcji grzania (impulsowe, cykliczne
grzanie do temperatury powyżej 75°C)
skutecznie likwiduje zarazki. Idealnie nadaje
się do stosowania w miejscach szczególnie
narażonych na rozprzestrzenianie się
wirusów takich jak sklepy, apteki, autobusy.
W przegrodzie zastosowano szkło
bezpieczne.

• aktywna bariera

• likwidacja zarazków, dezynfekcja 
powierzchni dzięki wykorzystaniu 
wysokiej temperatury 

• bezpieczny dla środowiska

Skutecznie chroni przed zarazkami. Idealnie
nadaje się do stosowania w miejscach
narażonych na rozprzestrzenianie się
wirusów takich jak sklepy, apteki, autobusy.
W przegrodzie zastosowano szkło
bezpieczne, celem ułatwienia bezpośredniej
komunikacji zastosowana jest druga szyba.

• pasywna bariera

• bezpieczny dla środowiska



Kluczowe partnerstwa z globalnymi graczami w szkle
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Fotowoltaiczne ekrany akustyczne

Parametry klas Panele typu WELDON Rozwiązanie ML System Różnica

(B3) DL𝑅 28 dB 19,5 dB 8,5 dB

(B3) DL𝑅 25 dB 19 dB 6 dB

(A4) DLα 18 dB 2,9 dB 15,1 dB

(A4) DLα 12 dB 1,6 dB 10,4 dB

Program w ramach Solar Era Net
Clean energy from road acoustic barriers infrastructure development (CEFRABID)

Główny Instytut Górnictwa
University of Jaen
IBV-Fallast S.A.
University of Cyprus



Nowe rozwiązania w ofercie produktowej
LINIA PRODUKTÓW SMART GLASS
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Produkty „NOWEJ ERY KWANTOWEJ” w trakcie 
wdrożenia

Rozmiar: 1,2 x 2m
QDSSC: Aktywna

Rozmiar: 2 x 4m
QDSSC: Pasywna
Poprawa izolacji termicznej: 0,4 W/m2K
Poprawa izolacji energetycznej: LT/G 85/0,22

Rozmiar: 2 x 4m
QDSSC: Aktywna
Możliwość gięcia
F.Ppoż: EI30 / EI60
Poprawa izolacji termicznej: 0,4 W/m2K
Poprawa izolacji energetycznej: LT/G 85/0,22

14



Cele strategiczne 2020-2024    
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Projekty inwestycyjne

2020 2021 2022 2023

222Zakończenie 2021 r.

Zakończenie 2022 r.

Zakończenie 2023 r.



Projekty innowacyjne na etapie B+R

QDrive
Projekt zmierzający do wdrożenia do masowej produkcji innowacyjnych na skalę świata giętych
fotowoltaicznych szyb samochodowych wykorzystujących technologię kwantową. Skupia się na
opracowaniu w konsorcjum z Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., innowacji procesowej, dzięki której
istniejące linie produkcyjne staną się uniwersalne i będą w stanie giąć szkło zarówno tradycyjne, jak i to z
powłokami z kropek kwantowych. W sierpniu 2020 r. ML System i Pilkington Automotive Poland otrzymały
na ten projekt dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w wysokości 12,2 mln zł.
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Projekty innowacyjne na etapie B+R

Covid Detector
Projekt zmierzający do wdrożenia na skalę światową autorskiego urządzenia ML System służącego do
identyfikacji w czasie rzeczywistym osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Covid Detector ma
umożliwiać analizę wydychanego powietrza, krwi, śliny lub wymazu czy różnych rodzajów powierzchni.
Urządzenie ma duży potencjał rozwojowy w kierunki innych patogenów.

Fotowoltaiczne ogniwo tandemowe
Wysokiej sprawności ogniwo - projekt badawczy zakładający połączenie technologii kwantowej
z krzemem. Oczekiwanym rezultatem będzie ogniwo PV łączące zalety zastosowania krzemu (wysoka
sprawność w świetle widzialnym) i kropki kwantowej (wysoka sprawność w zakresie UV - VIS).
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Obecna oferta produktowaRozwiązania ANTYCOVIDOWE

W pełni bezinwazyjne urządzenie do diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych
przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza.

Urządzenie w testach na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykorzystuje spektroskopię
rozproszeniową. Zastosowanie detektora pracującego na bazie spektroskopii rozproszeniowej
umożliwia określenie charakterystycznego dla wirusa SARS-CoV-2 widma oraz dokonanie przez
detektor oceny próbki pobranej od pacjenta w czasie rzeczywistym. Urządzenie ma również duży
potencjał rozwojowy w kierunku innych patogenów. Urządzeniem przebadano ponad 700
pacjentów, uzyskano ponad 5000 pomiarów. Osiągnięty został ważny kamień milowy na drodze
komercjalizacji „Covid Detectora”.

Covid Detector uzyskał wyniki w badaniach nad oceną przydatności klinicznej zgodne z
rekomendacjami WHO (https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-
diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays)

oraz Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych (http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Warto%C5%9B%C4%87-
diagnostyczna-test%C3%B3w-antygenowych-wykorzystywanych-w-rozpoznawaniu-
zaka%C5%BCe%C5%84-SARS-CoV-2-14-11-2020.pdf) dotyczących testów antygenowych.

COVID DETECTOR

Urządzenie osiągnęło bardzo dobre wyniki diagnostyczne:

• wysoka specyficzność na poziomie 97,15%

• wysoka czułość na poziomie 86,86%

https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Warto%C5%9B%C4%87-diagnostyczna-test%C3%B3w-antygenowych-wykorzystywanych-w-rozpoznawaniu-zaka%C5%BCe%C5%84-SARS-CoV-2-14-11-2020.pdf


Cele strategiczne 2020-2024    
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Projekty innowacyjne na etapie B+R

222

2020 2021 2022 2023

QDrive

COVID
Detector

Fotowoltaiczne 
ogniwo 

tandemowe

Prace rozwojowe do 
końca 2023 r.

Zakończenie 2023 r.

Zakończenie 2023 r.

Pierwsze komercyjne 
wdrożenia w 2021 roku

Kamień milowy



Istotne wydarzenia w I kwartale 
2021 roku oraz po dniu bilansowym
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy

Luty 2021

Pełniąca wcześniej funkcję przewodniczącej rady

nadzorczej ML System, Edyta Stanek, dołączyła do zarządu

firmy, obejmując stanowisko wiceprezes. W ramach nowej

funkcji objęła nadzór nad inwestycjami oraz aspektami

technologicznymi. Obszary te mają fundamentalne

znaczenie dla dalszego wzrostu ML System.

Kwiecień 2021

Podpisanie umowy, której przedmiotem jest dostawa

modułów i wykonanie kompleksowej instalacji BIPV na

modernizowanym Dworcu Zachodnim w Warszawie.

Kontrakt opiewa na kwotę 27 mln zł netto, a łączna

powierzchnia modułów wynosi 12 tys. mkw. Generalnym

Wykonawcą robót budowlanych jest Budimex.

Istotne wydarzenia w I kwartale 2021
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy

Kwiecień 2021

• Podpisanie z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowy

leasingu finansowego, dzięki której finansujący oddaje

do korzystania spółce nieruchomość gruntową

zlokalizowaną w Zaczerniu, bezpośrednio obok obecnej

fabryki ML System. Na działce objętej leasingiem

znajduje się hala produkcyjno-magazynowa

o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m2 wraz

z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą.

• Podpisanie listu intencyjnego z Przedsiębiorstwem

Państwowym „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie,

dotyczącego nawiązania współpracy w zakresie

wykorzystania urządzenia „Covid Detector”.

Maj 2021

• Podpisanie umowy o wartości blisko 10 mln zł netto na

dostarczenie instalacji BIPV w formie żaluzji, fasad

wentylowanych, świetlików oraz produktów klasycznej

fotowoltaiki. Kontrakt dotyczy kompleksu obiektów

zlokalizowanych w Oławie i okolicach, w tym Galerii

Oławskiej.

• Podpisanie umowy, której przedmiotem jest

dostarczenie szkła laminowanego z nadrukiem oraz

konstrukcji fasady wentylowanej do budynku Malmö

University Orkanen Library. Łączna powierzchnia szkła to

5 tys. m2.
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy

Maj 2021

Podpisanie listu intencyjnego z Portem Lotniczym

„Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., którego strony

zadeklarowały, że „Covid Detector,” niezwłocznie po

uzyskaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających do

użytkowania zostanie udostępniony pasażerom

podrzeszowskiego lotniska.

„Covid Detector” uzyskał wysokie wyniki oceny

przydatności klinicznej specyficzności (97,15%) oraz

czułości (86,86%) zgodne z rekomendacjami WHO oraz

Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa

Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dotyczące

czułości i specyficzności testów antygenowych.
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy

Uruchomienie strategicznego projektu Quantum Glass 

Czynniki wzrostu - wewnętrzne

SMART 

GLASS

Uruchomienie produktów dedykowanych dla producentów 
stolarki Smart Glass 

Wdrożenie i dalsze badania - nowa branża „Covid Detector” 

Sukcesywna dywersyfikacja geograficzna – zwiększenie 
rynków eksportowych

EXPORT
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy

Projekty UE renowacji budynków w ramach Zielonego Ładu – za 40% energii pierwotnej 
odpowiadają budynki
• Komisja Europejska zamierza przyczynić się do poprawy jakości życia osób mieszkających

w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Europie, a także
rozwoju cyfryzacji i zwiększenia recyklingu materiałów. Kierunkiem do osiągnięcia poprawy jakości
życia będzie ekologizacja budynków, czy też tworzenie nowych miejsc pracy. KE chce podwoić
wskaźniki renowacji w ciągu najbliższych 10 lat.

Czynniki wzrostu - zewnętrzne

Ambitne cele ograniczania CO2 w ramach programów UE i Krajowych
• Celem cząstkowym UE jest zmniejszenie do 2030 roku emisji o 43 % w porównaniu z 2005 rokiem,

w różnych sektorach, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Ponadto za główny cel UE postawiła
sobie osiągnięcie neutralności klimatycznej przez wszystkie kraje UE z osobna do 2050 roku.
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy

Mój Prąd 2021 (start 1.07.2021)
• Trzecia edycja rządowego programu, którego celem jest zwiększenie produkcji energii

elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW, co przybliży Polskę do
spełnienia międzynarodowych zobowiązań w zakresie rozwoju OZE.

Czynniki wzrostu - zewnętrzne

Moda na OZE zarówno wśród detalu jak i przedsiębiorstw
• Wzrost świadomości ekologicznej i intensyfikacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii

wśród klientów indywidualnych oraz firm.

Rosnące ceny energii m in. przez opłatę mocową
• Większość polskich rodzin i firm od 1 stycznia 2021 roku zobaczyła na swoich rachunkach za prąd

nową opłatę „mocową”.
• Rodziny o zużyciu przekraczającym 2,8 MWh rocznie (których według GUS jest 25 proc. − głównie

liczniejsze i mieszkające w domach jednorodzinnych) zapłacą wyższą stawkę – 12,87 zł/m-c brutto.
Z kolei odbiorcy ze zużyciem poniżej 1,2 MWh/rok (to kilkanaście procent odbiorców – głównie
samotne osoby w małych mieszkaniach) zapłacą ok. 5,51 z/m-c brutto.
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcyCzynniki wzrostu - zewnętrzne

Ograniczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych (ekoefektywność) 
Można zdefiniować ją jako utrzymanie dotychczasowego wzrostu gospodarczego, oferując klientowi 
wyroby i usługi w konkurencyjnej cenie, spełniające jego oczekiwania, przy jednoczesnym minimalnym 
wpływie na środowisko naturalne i zużyciu zasobów w całym cyklu życia produktu. 

W celu podwyższenia ekoefektywności, przedsiębiorstwo może:
• ograniczyć zużycie materiałów oraz nadwyżki zapasów, 
• ograniczyć zużycie energii, 
• ograniczyć substancje toksyczne, 
• zwiększyć udział recyklingu w odzyskiwaniu odpadów, 
• zwiększyć udział substancji odnawialnych oraz odnawialnych źródeł energii, 
• zwiększyć trwałość produktu, 
• zwiększyć wartość produktu, 
• zwiększyć OZE.
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Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy

Wymagania Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury dot. warunków technicznych 
i usytuowania budynków 

• od stycznia 2021 zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, a w związku z tym obniżone
wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię (wskaźnik EP
budynku)

• Jeśli budynek ma osiągnąć niski wskaźnik Energii Pierwotnej, spełniający wymagania
Warunków technicznych, w możliwie największym zakresie powinno się wykorzystać te źródła
energii, które mają niewielki współczynnik nakładu energii. W przypadku budynków
jednorodzinnych, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczych będą to odnawialne źródła
energii (OZE) - głównie słońce, wiatr. W przypadku budynków komercyjnych warunki
konieczne będzie można spełnić tylko przy zastosowaniu technologii OZE.

Czynniki wzrostu - zwenętrzne

Programy zwiększania OZE w ramach nowej perspektywy finansowej
• Sytuacja dostępnych dofinansowań OZE rozwija się z roku na rok. Istniejące programy są

poddawane zmianom, jak również powstają nowe nie tylko dla konsumentów, ale
przedsiębiorców i rolników. Dofinansowania, które wspomagają zwiększanie OZE, to m.in. 3.
edycja programu „Mój Prąd”, ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę, program „Czyste
powietrze”, regionalne programy wsparcia, czy też wsparcie dla firm i gospodarstw rolnych.



Wybrane realizacje
krajowe i zagraniczne zakończone 

w I kwartale 2021 



Wybrane realizacje krajowe z 1H 2020 r.Wybrane realizacje krajowe z 2021 r.
Centrum Badawczo-Rozwojowe, PKN Orlen, Płock
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Wybrane realizacje krajowe z 1H 2020 r.Wybrane realizacje krajowe z 2021 r.
Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków
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Wybrane realizacje krajowe z 1H 2020 r.Wybrane realizacje zagraniczne z 2021 r.
Terminal Portowy Oslo Havn, Oslo (Norwegia)
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Wyniki finansowe za I kwartał 2021
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FinanseFinanse

• Przychody za 1Q 2021 r. wyniosły 26,3 mln zł.

• W strukturze przychodów znajdują się zarówno
kontrakty z JST (nie tylko parasolowe, ale
również kontrakty ze szpitalami, gminami),
sprzedaż dla sektora mobility, ale przede
wszystkim sprzedaż produkcji przemysłowej
rozwiązań PV dla klientów indywidualnych
i hurtowni elektrycznych (oraz sprzedaż
eksportowa).

• W 1Q 2021 r. Grupa osiągnęła 1,4 mln zł zysku
EBITDA (APM)*

• Strata netto wyniosła -0,5 mln

19,7

4,2

1,4

26,3

2,5

-0,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-5

0

5

10

15

20

25

30

  przychody ze sprzedaży   EBITDA (APM)*   zysk/strata netto

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
(w mln zł)

1Q 2020 1Q 2021

*APM - Alternatywny Pomiar Wyników : EBITDA definiowana jako Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)
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FinanseZmiana struktury sprzedaży
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2 379

287

Eksport

1Q  2020 1Q 2021

63,9%

28,7%
6,4%

1,0%

sprzedaż produkcji przemysłowej usługi kontraktowe handel B+R i pozostałe

64%

29% 6%

1%

1Q 2020

38%

51%
11%

0%

1Q 2021

87,9%

12,1%

Udział sprzedaży eksportowej 
w sprzedaży ogółem 1Q 2020

sprzedaż krajowa sprzedaż eksportowa

98,9%

1,1%

Udział sprzedaży eksportowej 
w sprzedaży ogółem 1Q 2021*

sprzedaż krajowa sprzedaż eksportowa

*w 1Q 2021 Grupa otrzymywała głównie zaliczki na poczet dostaw/kontraktów, prezentowane w bilansie jako pozostałe zobowiązania/przychody przyszłych okresów. Obecnie realizowane i nowe dostawy/ 
kontrakty zostaną ujęte w przychodach w okresach dostaw/ zgodnie z MSSF 15
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FinansePrzychody, zyski i marże
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• Przychody wzrosły do 26,3 mln zł

• Rentowność EBITDA (APM)*
wyniosła 9,6%**

2,5

6,9

4,6
3,5

2,9

6,6

11,3

4,5

Amortyzacja Zużycie materiałów
i energii

Usługi obce Wynagrodzenia z
narzutami i innymi

świadczeniami

Wybrane koszty operacyjne (mln zł)

1Q 2020 1Q 2021

19,7

26,3

1,4 -0,5

4,2

2,5

21,2%

9,6%

-1,0

4,0

9,0

14,0

19,0

24,0

29,0

1Q 2020 1Q 2021

Wybrane skonsolidowane przychody, zyski i marże
(w mln zł)

  przychody ze sprzedaży   zysk/ strata netto   EBITDA (APM)* rentowność EBITDA (APM)**

*APM - Alternatywny Pomiar Wyników : EBITDA definiowana jako Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)
** Rentowność EBITDA definiowana jako stosunek EBITDA (APM) do przychodów ze sprzedaży ogółem



36

FinanseFinanse

ML System opiera swój rozwój na wysokich nakładach na rozwój 
technologii oraz mocy produkcyjnych

Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie 
Grupy ML System

Wybrane skonsolidowane dane bilansowe (w tys. zł)

1,5 1,0

13,7

10,5

0

10

1Q 2020 1Q 2021

Wydatki inwestycyjne oraz koszty B+R
(w mln zł)

  B+R*   inwestycje

Bilans 31.12.2020 31.03.2021

Aktywa razem 311 585 303 528

Aktywa obrotowe 116 863 118 758

Aktywa trwałe 194 722 184 770

Zapasy 35 043 38 267

Należności handlowe oraz pozostałe 38 496 40 968

Należności z tytułu wyceny usług 
budowlanych

19 194 18 852

Kapitał własny 143 891 144 350

Zobowiązania długoterminowe 94 201 95 258

(w tym: przychody przyszłych okresów 
– rozliczenie otrzymanej dotacji)

61 100 61 403

Zobowiązania krótkoterminowe 73 493 63 920

(w tym: przychody przyszłych okresów 
– rozliczenie otrzymanej dotacji) 6 391 6 404
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FinanseFinanse

• Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej

instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku instytucji

finansowych (banki komercyjne, banki spółdzielcze, instytucje

leasingowe).

• Na koniec marca 2021 r. zwiększyło się zadłużenie z tyt. kredytów

i pożyczek oraz pozostałych zobowiązań finansowych (leasingi i

inne zobowiązania finansowe). Zmiana wyniosła 1,3 mln zł wobec

stanu na koniec 2020 r. Wzrost związany jest głównie z kolejnym

zaliczkowaniem linii Quantum Glass.

• Wskaźnik dług netto (APM*)/EBITDA (APM*) kształtował się na

poziomie 2,1 x (1Q 2021 r.), co jest wartością bezpieczną.

• Korzystna sytuacja płynnościowa pozwala Grupie bezpiecznie

kontynuować realizowane inwestycje oraz planować kolejne.
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  dług netto**   dług netto/EBITDA (APM)* (za ostatnie 4 kwartały)
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Struktura zadłużenia finansowego

zadłużenie długoterminowe zadłużenie krótkoterminowe

*APM - Alternatywny Pomiar Wyników :  EBITDA definiowana jako Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)
Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych
Wskaźnik dług netto/EBITDA = stosunek długu netto (APM) wg stanu na koniec kwartału do EBITDA (APM)*  za ostatnie 4 kwartały



Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument został przygotowany przez ML System S.A. („ML SYSTEM”) z siedzibą w miejscowości Zaczernie nr 190G (36-062), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000565236, NIP 5170204997, REGON 180206288, kapitał zakładowy 6.379.999

zł, w całości wpłacony.

ML SYSTEM nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez

właściwe przepisy prawa.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej ML SYSTEM („Grupa ML SYSTEM”),

zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak

i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani ML SYSTEM, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu ML SYSTEM, doradcy ML SYSTEM, ani

jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi

oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki ML SYSTEM nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności

przyrzeczenia ML SYSTEM dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę ML SYSTEM ani określonego poziomu wyceny Grupy ML SYSTEM w przyszłości.

Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. ML SYSTEM nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu

przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych ML SYSTEM ani też zachęty do składania ofert nabycia

lub zapisu na papiery wartościowe ML SYSTEM, ani też oferty publicznej papierów wartościowych ML SYSTEM w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym

oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).

Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych ML SYSTEM i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu

tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego

dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej.

Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za

dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wszelka odpowiedzialność ML SYSTEM, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu ML SYSTEM, doradców ML SYSTEM, pracowników i współpracowników wyżej

wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej

odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za

poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).
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Zastrzeżenie prawne



skok technologii
w XXI wiek


