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Spółka technologiczna w branży BIPV

 Polski producent modułów i systemów BIPV (fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami)
z ugruntowaną pozycją w kraju i kluczowy gracz na arenie międzynarodowej

 Lider innowacyjnych rozwiązań posiadający 13 patentów oraz 6 zgłoszeń patentowych
w procedurze oceny

 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: 244 mln PLN
- wartość realizowanych projektów inwestycyjnych: 243 PLN

- wartość zakończonych projektów B+R: 69 mln PLN
- wartość realizowanych projektów B+R: 54 mln PLN 

 Ulgi Podatkowe - Działalność w SSE

 Dywersyfikacja produktowa, branżowa i geograficzna

Lider innowacyjnych rozwiązań BIPV



2007
Rozpoczęcie działalności przez ML 
System2010

Pierwsza 
instalacja BIPV

2012
Utworzenie FCBR 
(Fotowoltaiczne Centrum 
Badawczo Rozwojowe)2013

Pierwsza linia 
produkcyjna 2015

Uruchomienie zakładu 
produkcyjnego w Zaczerniu2017

Rozbudowa zakładu 
produkcyjnego w Zaczerniu 2018

Debiut ML System S.A. na GPW w 
Warszawie2020

Publikacja strategii „Nowa Era 
Kwantowa” 

na lata 2020-2024 2021
Powierzchnia zakładu w Zaczerniu k. 
Rzeszowa 20 tys. mkw.
297 osób zatrudnionych

Wprowadzenie na rynek szyby Quantum 
Glass
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Spółka technologiczna w branży BIPVLider innowacyjnych rozwiązań BIPV



35,36%

35,56%

29,08%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Edyta Stanek Dawid Cycoń Pozostali

30,84%

31,11%

38,05%

Udział w kapitale zakładowym (%)

Edyta Stanek Dawid Cycoń Pozostali

Akcjonariat

*Na dzień publikacji sprawozdania KRS nie zarejestrował podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 104 244 zł, wynikającego z realizacji programu motywacyjnego i emisji akcji serii D.

Akcjonariat
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Nazwisko i imię
Łączna ilość akcji przypadająca 

akcjonariuszom Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie 
głosów

Udział w kapitale 
zakładowym

Dawid Cycoń 2 017 139 3 017 139 35,56% 31,11%

Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 35,36% 30,84%

Pozostali 2 467 104 2 467 104 29,08% 38,05%

Razem 6 484 243* 8 484 243 100,00% 100,00%
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Aktualny potencjał produkcyjny ML SystemGraficzna prezentacja Grupy oraz wybrane dane 
liczbowe

* Powyższe dane liczbowe dotyczą wartości zakończonych projektów z okresu od 2007 roku do 30 września 2021 roku.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Na nowym layout
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Aktualny potencjał produkcyjny ML SystemKanały dystrybucji

Kluczowi partnerzy strategiczni na globalnym rynku szkła

Istotni klienci

Prezentator
Notatki do prezentacji
Na nowym layout
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Aktualny potencjał produkcyjny ML SystemPotencjał produkcyjny ML System
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Notatki do prezentacji
Na nowym layout
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Obecna oferta produktowa

Quantum Glass
Szyby z powłoką kwantową generujące energię elektryczną

Quantum Glass – Wejście w Nową erę kwantową

 Uroczyste otwarcie linii produkcyjnej QG  
w grudniu 2021 roku

Skok technologii
w XXI wiek



Moduły BIPV do fasady wentylowanej

Świetlik fotowoltaiczny Lamele fotowoltaiczne
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Obecna oferta produktowaObecna oferta produktowa

Moduły BIPV izolowane termicznie

Luminescencyjne moduły BIPV z grawerem 

Moduły BIPV do fasady wentylowanej

BIPV
Producent modułów BIPV oraz systemów mocowań
(dla fasad wentylowanych, carportów, wiat przystankowych oraz lameli)



Carport fotowoltaiczny

Pylon fotowoltaiczny Smart Light
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Obecna oferta produktowaObecna oferta produktowa

Pergola fotowoltaiczna

ML SCADA – System Zarządzania Energią

Fotowoltaiczna wiata przystankowa

SMART CITY
Producent gotowych rozwiązań modułów BIPV wraz z systemem montażu i komunikacji



Szkło hartowane grzewcze

Nadruk ceramiczny InkJet Ultracienkie szkło i moduły BIPV na jachcie
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Obecna oferta produktowaObecna oferta produktowa

Szkło laminowane

Szkło z podświetleniem i grawerem

Moduły PV i szyby laminowane w autobusie 
wodorowym

ZAAWANSOWANA OBRÓBKA SZKŁA



PRODUKACJA MODUŁÓW I KOMPONENTÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Moduły klasyczne na gruncie

Farmy fotowoltaiczne Zestawy dla instalatorów
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Obecna oferta produktowaObecna oferta produktowa

Moduły klasyczne na dachu płaskim

Kolorowe moduły na dachu skośnym

Klasyczne moduły ramkowe

Producent modułów fotowoltaicznych, systemów zabezpieczeń oraz systemów mocowań



Projekty innowacyjne na etapie B+RObecna oferta produktowa - Covid Detector
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Projekty innowacyjne na etapie B+RPotencjał badawczy ML System
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13 
Przyznanych patentów
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Zgłoszeń patentowych w procedurze oceny 

25 pracowników
• Wysoce wyspecjalizowana, wielobranżowa kadra
• Nowoczesny, unikatowy w skali świata sprzęt badawczy

ML System dysponuje szeroką ofertą badawczą 
w zakresie:
• Badań środowiskowych
• Badań wytrzymałościowych
• Badań topografii powierzchni
• Badań mikroskopii elektronowej i analizy frakcji
• Prototypowania
• Badań mechanicznych
• Badań mikroskopii wysokorozdzielczej
• Preparatyki próbek do badań

Test uderzenia ciałem twardym Test uderzenia ciałem miękkim Test na parcie/ssanie wiatru Test na odporność uderzenia gradem

Spółka ML System jest w trakcie procesu akredytacji dla kluczowych badań
w zakresie fotowoltaiki.



Wartość: 4,1 mln 

Projekty innowacyjne na etapie B+RHarmonogram projektów ML System
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2020 2021 2022 2023 2024

222Projekt zrealizowany, Wartość: 46,2 mln*
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Wartość: 29 mln 

Wartość: 147,4 mln

COVID
Detector

Wartość: 34,6 mln
Fotowoltaiczne 
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* Wraz z budową     ** Projekt PBSE

Wartość: 19,4 mln



Projekty innowacyjne na etapie B+R

16

Projekty inwestycyjne – Nowa era kwantowa

Rozmiar: 1,2 x 2m
QDSSC: Aktywna
Sprawność: 30 - 50 W/m2

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
Sprawność: 80 W/m2

Możliwość gięcia
F.Ppoż
Poprawa izolacji termicznej: 0,4 W/m2K
Poprawa izolacji energetycznej: LT/G 85/0,22



Projekty innowacyjne na etapie B+R

17

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.

Covid Detector
Spółka prowadzi prace nad dalszym rozwojem COVID DETECTORa w kierunku szerszego wykorzystania
w medycynie diagnostycznej, w tym wykrywania zależności społeczno - chorobowych, co daje szerokie
możliwości wykorzystania urządzenia, również w kierunku innych patogenów. Urządzenie daje możliwość
wykonywania pomiarów gazu, cieczy, ciała stałego na niespotykaną wcześniej skalę dzięki zastosowaniu
nowych technologii wykorzystujących zjawiska fizyki kwantowej i uczenia maszynowego.

Fotowoltaiczne ogniwo tandemowe (projekt PBSE)
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).

Projekty innowacyjne B+R
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Istotne wydarzenia
w okresie 1 - 3Q 2021 roku
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 Podpisanie znaczącej umowy o współpracy ze Spółkami Pilkington IGP oraz Pilkington Polska w przedmiocie wspólnej koordynacji 

sprzedaży produktów szklanych wykorzystujących powłoki kwantowe oraz technologię BIPV, a także produktów linii Smart Glass.

 Zawarcie znaczącego kontraktu na dostawę szkła BIPV na budynek biurowy w szwedzkiej gminie Örebro

 COVID DETECTOR:

 Potwierdzenie skuteczności urządzenia w wykrywaniu obecności wirusa SARS-CoV-2 z wydychanego powietrza i wymazów.

 Otrzymanie certyfikatu EMC.

 Potwierdzenie 100-proc. skuteczności urządzenia badaniami w klinice w Madrycie.

Istotne wydarzenia ostatnich miesięcyIstotne wydarzenia w okresie 1 – 3Q

Logo urządzenia Covid DetectorLogo Spółki Pilkington Projekt instalacji BIPV w Örebro



Wybrane realizacje krajowe
z okresu 1 – 3Q 2021 r.



Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.Dworzec Zachodni, Warszawa 
Największa instalacja BIPV w Europie – moduły z funkcją No-Frost i iluminacją (12 tys. m2 )
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Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.
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Galeria Oławska, Oława
Fotowoltaiczne żaluzje, świetliki i fasada wentylowana (2,1 tys. m2) oraz PV klasyczna (800 m2)



Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.
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Inteligentna wiata przystankowa PV, Rzeszów
Podświetlane szkło z grawerem, podgrzewana ławka, ładowanie indukcyjne, AED, wyświetlacz zmiennej treści



Wybrane realizacje zagraniczne 
z okresu 1 – 3Q 2021 r.



Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.Biblioteka Malmö University Orkanen, Szwecja 
Fasada wentylowana z systemem mocowań (5 tys. m2)
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Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.
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Budynek biurowy Sintef, Oslo, Norwegia
Moduły BIPV (1 tys. m2)



Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.
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Dostawa modułów BIPV na przystanki Geomere, Bratysława
Projekt pilotażowy



Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.
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Stacja kolejowa Sierndorf, Austria/ Ekrany akustyczne, trasa 
Vösendorf-Schwechat, Austria
Moduły BIPV



Wyniki finansowe
za okres 1 - 3Q 2021 r.
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FinanseFinanse

• Przychody za 1-3Q kwartały 2021 wyniosły
121,4 mln zł.

• Jest to REKORDOWA dla Grupy
sprzedaż zarówno za dany okres jak i
przyrostowo za sam III kwartał

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

• W 2021 Grupa osiągnęła 15,9 mln zł zysku
EBITDA (APM)*

• Zysk netto wyniósł 1,4 mln zł.
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  przychody ze sprzedaży   EBITDA* (APM)   zysk netto

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
(w mln zł)

1-3Q 2020 1-3Q 2021

*APM - Alternatywny Pomiar Wyników : EBITDA definiowana jako Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)
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• Przychody wzrosły do 121,4 mln zł

• Rentowność EBITDA (APM)* 
wyniosła 13,1%**

7,8

35,4

19,7

10,8
13,4

39,0
43,9

15,9

Amortyzacja Zużycie materiałów
i energii

Usługi obce Wynagrodzenia z
narzutami i innymi

świadczeniami

Wybrane koszty operacyjne (mln zł)

1-3Q 2020 1-3Q 2021
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1-3Q 2020 1-3Q 2021

Przychody, zyski (w mln zł) i marże 

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

W strukturze przychodów znajdują się zarówno kontrakty BIPV, z JST (nie tylko parasolowe, ale
również kontrakty ze szpitalami, gminami), sprzedaż dla sektora mobility, sprzedaż produkcji
przemysłowej rozwiązań PV (w tym fotowoltaiki klasycznej)

FinanseFinanse

*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
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6 068

4 700

Eksport

1-3Q 2020 1-3Q 2021

Zmiana struktury sprzedaży

95,5%

4,5%

Udział sprzedaży eksportowej 
w sprzedaży produktowej 1-3Q 2021*

sprzedaż krajowa sprzedaż eksportowa

92,4%

7,6%

Udział sprzedaży eksportowej 
w sprzedaży produktowej 1-3Q 2020

sprzedaż krajowa sprzedaż eksportowa

Zmiana struktury sprzedaży

58%

31%
1% 10%

3Q 2020

produkcja przemysłowa
realizacja kontraktów budowlanych
B+R, pozostałe
towary i materiały

35%

50% 0%

15%

3Q 2021

produkcja przemysłowa
realizacja kontraktów budowlanych
B+R, pozostałe
towary i materiały

*w 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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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)

3,5 3,2 2,3
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52,7
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2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021

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

  B+R   inwestycje

Bilans 2020 3Q 2021

Aktywa razem 303 528 374 699

Aktywa obrotowe 118 758 132 090 

Aktywa trwałe 184 770 242 609 

Zapasy 38 266 51 670

Należności handlowe 40 968 32 324
Należności z tytułu wyceny usług 
budowlanych 18 852 20 094

Kapitał własny 144 350 145 736

Zobowiązania długoterminowe 95 258 142 843
(w tym: przychody przyszłych okresów 
– rozliczenie otrzymanej dotacji) 61 403 67 564

Zobowiązania krótkoterminowe 63 920 86 120
(w tym: przychody przyszłych okresów 
– rozliczenie otrzymanej dotacji) 6 404 7 823

Finanse i backlogFinanse

Koszty B+R nie obejmują amortyzacji rozliczanej w projektach B+R, która wynika z zakupu środków trwałych ujętych w wydatkach inwestycyjnych
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• Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej

instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku

instytucji finansowych (banki komercyjne, banki spółdzielcze,

instytucje leasingowe).

• Zobowiązania długoterminowe na koniec września 2021 r.

wyniosły 36,3 mln zł wobec 55,2 mln zł zobowiązań

krótkoterminowych, w których ujęty jest kredyt pomostowy

na realizację Quantum Glass – spłacany dotacją do XII.2021 –

13,2 mln zł oraz 15,3 mln zł kredytu stopniowo spłacanego

rozliczeniem amortyzacji w ramach projektu PBSE (do spłaty

w 2022)

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

na poziomie 4,6 x (3Q2021 2021 r.).

• Korzystna sytuacja płynnościowa pozwala Grupie bezpiecznie

kontynuować realizowane inwestycje oraz planować kolejne.
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Dług netto, w mln zł

  dług netto**   dług netto/EBITDA (APM)* (za ostatnie 4 kwartały)

67%
46%

60%

33%
54%

40%

2019 2020 3Q 2021

Struktura zadłużenia finansowego

zadłużenie długoterminowe zadłużenie krótkoterminowe

Bezpieczna struktura finansowa biznesuBezpieczna struktura finansowa biznesu

*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



Slajdy dodatkowe
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Dynamiczny wzrost globalnego rynku
BIPV

Wzrost zapotrzebowania na innowacyjne 
rozwiązania fotowoltaiczne w gospodarce, 
w tym w przemyśle samochodowym

Zmiany w prawodawstwie narzucające
stosowanie odnawialnych źródeł energii,
w tym rządowe programy stymulujące
popyt w tym zakresie, np. Krajowy Plan
Odbudowy

Dynamiczny wzrost globalnego rynku szkła 
architektonicznego

Wzrost świadomości ekologicznej
i intensyfikacja wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Moda na
OZE zarówno wśród klientów
indywidualnych i przedsiębiorstw.

Rosnące ceny energii 

Rosnący udział Polski w produkcji stolarki 
okiennej w Europie – atrakcyjny odbiorca dla 
produktów ML System 

Wzrost świadomości marki w kraju i za
granicą

Zmiana trendu względem zielonej energii
w USA

Programy zwiększania OZE w ramach
nowej perspektywy finansowej

Zeroemisyjna gospodarka do 2050 roku -
ambitne cele ograniczania CO2 w ramach
programów UE i krajowych

Porozumienie COP26 - Neutralność pod
względem emisji CO2 i zatrzymanie
wzrostu globalnego ocieplenia do 2050
roku.
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Know-how / Innowacyjność / Kapitał 
ludzki

Rozwój produktów „Nowej ery kwantowej” 
w ramach strategii na lata 2020-2024

Własne Fotowoltaiczne Centrum
Badawczo-Rozwojowe (FCBiR)

Wdrożenie i rozwój produktów „Nowej
ery kwantowej”

Dopuszczenie do obrotu i dalsze badania
– COVID DETECTOR

Systematyczny rozwój potencjału
produkcyjnego w zakresie powierzchni
i parku maszynowego

Przewaga konkurencyjna i strategiczne
partnerstwa z liderami branż w zakresie
komercjalizacji nowych produktów Spółki
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