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Spółka technologiczna w branży BIPVML System w liczbach

Globalny zasięg działalności

Przewaga technologiczna,

dzięki wysokiej specjalizacji 

w zakresie nanotechnologii

Ponad 100 mln PLN 

Wartość wydatków na badania 

i rozwój

189 mln PLN 

Przychód ze sprzedaży za rok 

2021

ponad 500 mln PLN 

Wartość projektów 

inwestycyjnych i B+R

(wydatki poniesione 

i planowane)

13 przyznanych patentów 

6  zgłoszeń patentowych    

w trakcie oceny

Jedyny na świecie producent kompletnych 

systemów BIPV oferujący moduły, fasady 

wentylowane, żaluzje, systemy mocowań, 

automatykę.

Lider branży fotowoltaicznej zintegrowanej 

z budynkami w kraju oraz kluczowy 

producent BIPV na świecie. 



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

Założyciele ML System

Struktura Grupy i udziałów ML System
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Założyciele  ML System

ML System S.A. posiada 100% udziałów we wszystkich spółkach zależnych
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Spółka technologiczna w branży BIPVRozwój Spółki w latach

Rozpoczęcie 
działalności 
przez ML System

2007

2010
Pierwsza 
instalacja BIPV

Utworzenie FCBR 
(Fotowoltaiczne 
Centrum Badawczo 
Rozwojowe)

2012

2013
Pierwsza linia 
produkcyjna

Uruchomienie zakładu 
produkcyjnego 
w Zaczerniu

2015

2017
Rozbudowa zakładu 
produkcyjnego 
w Zaczerniu

Debiut ML 
System S.A. 
na GPW
w Warszawie

2018

2020
Publikacja 
strategii „Nowa 
Era Kwantowa” 
na lata 2020-
2024

Powierzchnia: 20 tys. mkw.
327 osób zatrudnionych

URUCHOMIENIE PIERWSZEJ 
NA ŚWIECIE LINII 
PRODUKCYJNEJ Q GLASS

2021
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Globalny zasięg działalności

Biblioteka Orkanen Malmö, Szwecja
fasada wentylowana z systemem 
mocowań

University College London Hospital, 
UK, moduły BIPV

Aeres Hogeschool, Holandia
zadaszenie i żaluzje fotowoltaiczne

Sintefparken, Oslo, Norwegia,
moduły BIPV



Sklep internetowy

Instalacja PV na dachu przedsiębiorstwa
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Obecna oferta produktowaObszary działalności ML System

Zestawy dla instalatorów

Farma fotowoltaiczna

PRODUKCJA MODUŁÓW I KOMPONENTÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Dywersyfikacja kanałów dystrybucji.

Sprzedaż hurtowa

Osiedla energooszczędne
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Obszary działalności ML System 

BIPV - Building Integrated Photovoltaics

Technologia XXI wieku 

materiały fotowoltaiczne stanowiące aktywny substytut dla tradycyjnych materiałów budowlanych



Żaluzje fotowoltaiczne, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków

Świetlik fotowoltaiczny, Nationalarenan 3, 

Szwecja

Żaluzje PV i fotowoltaiczna fasada wentylowana, 

Galeria Oławska, Oława
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Obecna oferta produktowaObszary działalności ML System

Fasada izolowana termicznie, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska, Łódź

Fotowoltaiczna fasada wentylowana, 

Norwegian Petroleum Directorate, Norwegia

Zadaszenie fotowoltaiczne i moduły BIPV, 
Dworzec Autobusowy, Sanok

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



Carport fotowoltaiczny ze stacją ładowania

Ławka fotowoltaiczna Smart Light
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Obecna oferta produktowaObszary działalności ML System

Pergola fotowoltaiczna

ML SCADA – System Zarządzania Energią

Inteligentna wiata przystankowa

ROZWIĄZANIA SMART CITY
Inteligentne rozwiązania do implementacji w przestrzeniach miejskich.



Luminescencyjne moduły BIPV z grawerem na 
zadaszeniu

Nadruk ceramiczny InkJet Ultracienkie szkło i moduły BIPV na jachcie
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Obecna oferta produktowaObszary działalności ML System

Szkło hartowane grzewcze

Szkło z podświetleniem i grawerem

Moduły PV i szyby laminowane w autobusie 
wodorowym

PRODUKCJA SZKŁA SPECJALISTYCZNEGO
Szkło dla branży budowlanej, automotive, militarnej, morskiej.



Szyba kwantowa

Szklany grzejnik Szklany parapet grzewczy
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Obecna oferta produktowaObszary działalności ML System

Szyba ze zmienną przeziernością

Szyba grzewcza ze zmienną przeziernością

Szyba grzewcza

LINIA PRODUKTÓW SMART GLASS
Szyby z funkcją generowania energii, funkcją grzewczą oraz regulacją przezierności.
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Obszary działalności ML System

IR

UV

Światło widzialne

Zestaw 
1-komorowy

Zestaw
2-komorowy

Szyba 
laminowana

ok. 60 tys. m²/rok

Moce wytwórcze linii produkcyjnej

w ramach linii QGlass

ok. 200 tys. m²/rok

Docelowo po realizacji pełnego planu inwestycyjnego „nowej 

ery kwantowej” (projekty QGlass, 2D Glass, Active Glass) moce 

wytwórcze wyniosą ok. 200 tys.m² w skali roku w ramach 

trzech linii produkcyjnych.

Graficzna 
prezentacja działania 

szyby Q Glass

QGLASS – KWANTOWA REWOLUCJA W ŚWIATOWYM BUDOWNICTWIE 
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Obecna oferta produktowaMożliwości zastosowania QGlass

Statki wycieczkowe, branża morska

Pociągi, transport publiczny

KWANTOWA REWOLUCJA W ŚWIATOWYM BUDOWNICTWIE 
Szyby z powłoką kwantową generujące energię elektryczną.

Przeszklenie dachowe / świetlik

Ściana osłonowa budynku Szklane balustrady

Szyby w samochodach osobowych



System wzrostu warstw atomowych ALD

Lutownica bezstykowa Skaningowy mikroskop elektronowy
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Obecna oferta produktowaObszary działalności ML System

Magnetron

Spektrometr rozproszeniowy

System do epitaksji

WYSPECJALIZOWANY DZIAŁ B+R
Światowej klasy, unikatowy sprzęt laboratoryjny i wysoce wyspecjalizowany zespół badawczy.
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Obecna oferta produktowa

ŚWIATOWY PRZEŁOM W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ
Rozszerzenie działalności Spółki o obszar diagnostyki medycznej

Obszary działalności ML System

• OTRZYMANE CERTYFIKATY
Deklaracja zgodności CE, Certyfikat zgodności z dyrektywą EMC, Świadectwo wolnej sprzedaży,
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485

• URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Urządzenie dopuszczone do szybkich testów przesiewowych. Celem Spółki jest uzyskanie
rekomendacji dla wyników badań, jako tożsamych z wynikami testów PCR.

• WIELOZANIADOWOŚĆ URZĄDZENIA – DALSZY ROZWÓJ
Szerokie możliwości zastosowania w kierunku wykorzystania urządzenia w diagnostyce medycznej,
pod kątem rozpoznawania innych patogenów oraz nowotworów, a także stadium zaawansowania
danej choroby.

• WALIDACJA POD KĄTEM GRUŹLICY
Urządzenie w trakcie walidacji w kierunku detekcji gruźlicy we współpracy ze szpitalem
w Jaroszowcu - jednym z wiodących krajowych ośrodków medycznych specjalizujących się w tej
chorobie.
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Kanały dystrybucji

ze pół
 prze aży 
kra owe 

ze pół
 prze aży 
ek portowe 

 y tryb torzy h rtownicy agenci  klep
internetowy

Odbiorcy: architekci, projektanci, producenci stolarki, instytucje, biznes, instalatorzy, laboratoria, centra diagnostyczne, generalni wykonawcy, deweloperzy, 

odbiorcy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego

Kluczowi partnerzy strategiczni na globalnym rynku szkła

GENERALNI WYKONAWCY: ARCHITEKCI: KANAŁY EKSPORTOWE:PRODUCENCI STOLARKI: INTEGRATORZY FASAD:

Pozostali wybrani partnerzy
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Obecna oferta produktowaStrategia i cele Spółki 2020 - 2024

2024

> 400 MLN PLN  

PRZYCHODÓW

WZROST

MARŻY EBITDA

NOWA ERA KWANTOWA

Uruchomienie seryjnej produkcji innowacyjnych

w skali świata szyb fotowoltaicznych z powłokami kwantowymi:

QGlass (projekt zrealizowany: uruchomienie linii grudzień 2021),

2D Glass (2022 r.), Active Glass (2023 r.)

BIPV+PV

Konsekwentny rozwój Spółki oparty o dotychczasowe produkty

i rynki zbytu z obszaru BIPV (systemów fotowoltaicznych

zintegrowanych z budynkami) i PV (klasycznych modułów

fotowoltaicznych)

QGLASS – KWANTOWA REWOLUCJA W 
ŚWIATOWYM BUDOWNICTWIE 

B+R

Dalsze prace B+R zmierzające do komercjalizacji innowacyjnych w skali

światowej produktów w obszarze szkła fotowoltaicznego, w ramach

projektów QDrive, struktur niskowymiarowych, fotowoltaicznego ogniwa

tandemowego wysokiej sprawności, linii produktów Smart Glass oraz

detektorów dla branży militarnej.
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Uruchomienie pierwszej na świecie linii QGlass

i

Przed 16 XII 2021

Produkty

WEJŚCIE 

W NOWĄ ERĘ  

KWANTOWĄ

Produkty

Zasięg geograficzny Zasięg geograficzny

PV BIPV Szkło

Specjalistyczne

PV BIPV Szkło

Specjalistyczne

Rosnące rynki i korzystna legislacja

Wewnętrzne czynniki wzrostu

po 2023 r. 
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Potencjał produkcyjny ML SYSTEM
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Kluczowe partnerstwa z globalnymi graczami w szkle
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PROJEKTY INWESTYCYJNE

2021 2022 2023 2024

Wydatki 
do poniesienia:

140,1 PLN 

Poniesione 
wydatki: 

28,4 mln PLN

Poniesione 
wydatki 

7,3 mln PLN

Poniesione wydatki: 
45,5 mln PLN

(w tym działka)

Wydatki 
do poniesienia:

0,3 mln PLN 

Wartość projektu:
45,5 mln PLN 

w tym dofinansowanie UE 
19,6 mln PLN

Wartość projektu:
28,7 mln PLN 

w tym dofinansowanie UE 
16,8 mln PLN

w tym dofinansowanie UE 
16,7 mln PLN

w tym dofinansowanie UE 
0,1 mln PLN

w tym dofinansowanie UE 
4,4 mln PLN

w tym dofinansowanie UE 
84,1 mln PLN

Wartość projektu:
147,4 mln PLN 

w tym dofinansowanie UE 
88,5 mln PLN

w tym dofinansowanie UE
19,6 mln PLN 



Kluczowe partnerstwa z globalnymi graczami w szkle

21

PROJEKTY INNOWACYJNE B+R

QDrive - Projekt zmierzający do wdrożenia do masowej produkcji innowacyjnych na skalę świata giętych fotowoltaicznych szyb samochodowych wykorzystujących 
technologię kwantową. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Pilkington Automotive Poland:
Projekt dofinansowany przez NCBiR: 12,2 mln PLN (ML System 11,2 mln PLN)

Perspektywa wdrożenia: 2024 r.

2021 2022 2023 2024

Wysokiej sprawności ogniwo, struktur niskowymiarowych – projekt badawczy zakładający połączenie technologii kwantowej z krzemem. Oczekiwanym rezultatem 
będzie ogniwo fotowoltaiczne, łączące zalety zastosowania krzemu (wysoka sprawność w świetle widzialnym) i powłoki kwantowej( wysoka sprawność w zakresie 
UV – VIS)

Fotowoltaiczne 
Ogniwo
Tandemowe

Poniesione wydatki : 
30,6 mln PLN

W tym nakłady na środki 
trwałe : 

22,4 mln PLN

Wartość projektu:
34,6 mln PLN

W tym środki trwałe rozliczane 
amortyzacją: 
22,4 mln PLN

Wartość projektu:
19,4 mln PLN

W tym środki trwałe rozliczane amortyzacją: 
4,4 mln PLN

Poniesione wydatki : 
3 mln PLN

W tym nakłady na środki 
trwałe : 

2 mln PLN

Perspektywa wdrożenia: koniec 2023 r.
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Istotne wydarzenia
w 2021 roku
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▪ Wzrost poziomu sprzedaży dzięki dywersyfikacji produktowej i zwiększeniu kanałów dystrybucji.

▪ Zmiana w składzie osobowym Zarządu Spółki ML System  - Edyta Stanek Członkiem i Wiceprezesem Zarządu.

▪ Zwiększenie powierzchni produkcyjno- magazynowej z ARP S.A. w formie leasingu finansowego.

▪ 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.

• Uruchomienie pierwszej na świecie linii produkcyjnej QGlass.

I totne wy arzenia o tatnich mie ięcyIstotne wydarzenia w 2021 r.
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I totne wy arzenia o tatnich mie ięcyIstotne wydarzenia w 2021 r.

▪ ISTOTNE KONTRAKTY:

✓ Umowa na dostawę modułów i wykonanie kompleksowej instalacji BIPV na Dworcu Zachodnim w Warszawie w wysokości 27 mln PLN

✓ Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wartości 13,7 mln PLN na termomodernizację budynków Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

✓ Umowa o wartości 10 mln PLN na dostarczenie instalacji BIPV dla kompleksu obiektów zlokalizowanych w Oławie

▪ INNE WYBRANE REALIZOWANE KONTRAKTY (o łącznej wartości ponad 80 mln PLN):

✓ Miejskie Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji, Warszawa 

✓ Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków

✓ Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

✓ Biblioteka Uniwersytecka Orkanen Malmo, Szwecja 

✓ Budynek Administracji Publicznej, Orebro, Szwecja
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Nagrody

Wybrane nagrody i wyróżnienia z 2021r. 

Nagroda

„Osobowość Roku

2020”

Nagroda PIP 
„Pracodawca –
Organizator Pracy 
Bezpiecznej”

Nagroda Pulsu Biznesu 
„Giełdowa Spółka Roku 
2020”

Nagroda uznania od 
EURO-PARK MIELEC

Nagroda Parkietu 
„Spółka Roku z indeksu 
sWIG80” w ramach 
nagród „Byki i 
Niedźwiedzie”

Podkarpacka Nagroda 
Gospodarcza (Trzy 
wóróżnienia: Covid
Detecotr, Firma regionu, 
Najlepszy Manager)

Nagroda Lubię bo polskie 
„Produkt Innowacyjny 
2021” za szybę QGlass

Nagroda „Serce za serce” 
przyznana dla urządzeni 
Covid Detector za walkę 
z koronawirusem

Nagroda im. Ignacego 
Łukasiewicza –
wyróżnienie w kategorii 
„Bezpieczeństwo 
energetyczne”



Wybrane realizacje krajowe
z 2021 r.



Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.Wybrane realizacje krajowe z 2021r.
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Dworzec Zachodni, Warszawa 
Największa instalacja BIPV w Europie –
moduły z funkcją No-Frost i iluminacją

Galeria Oławska, Oława
Fotowoltaiczne żaluzje, świetliki i fasada 
wentylowana oraz PV klasyczna na dachu

Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Fotowoltaiczne i zacieniające żaluzje, moduły 
ramkowe, moduły i świetliki BIPV



Wybrane realizacje zagraniczne
z 2021 r.



Wybrane realizacje zagraniczne z 1H 2020 r.Wybrane realizacje zagraniczne z 2021r.
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Biblioteka Malmö University 
Orkanen, Szwecja
Fasada wentylowana z systemem mocowań

Budynek biurowy Sintefparken, 
Oslo, Norwegia
Moduły BIPV

HAUT, Amsterdam, Holandia
Moduły BIPV z czarnym nadrukiem  na 
fasadzie budynku

Źródło: 
https://gbbengtsson.wordpress.com/2012/11/23/byggnaden-
orkanen/

Źródło: STIFTELSEN SINTEF - ELEMENT ARKITEKTER AS Źródło: https://www.skyscrapercity.com/

https://gbbengtsson.wordpress.com/2012/11/23/byggnaden-orkanen/
https://www.skyscrapercity.com/


Wyniki finansowe
za 2021 r.
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FinanseFinanse

• Przychody za rok 2021 r. wyniosły 188,8 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 (w tym sprzedaż
eksportowa) oraz BIPV.

• W 2021 r. Grupa osiągnęła 24,4 mln zł zysku
EBITDA (APM)*

• Zysk netto wyniósł 1,7 mln zł.
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  przychody ze sprzedaży   EBITDA (APM)*   zysk netto

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
(w mln zł)

2020 2021

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

32

7 026

7 085

Eksport

2020 2021

63,9%

28,7%
6,4%

1,0%

sprzedaż produkcji przemysłowej usługi kontraktowe

57%

30%
12%

1%

2020

27%

60%

11%

1%

2021

94,5%

5,5%

Udział sprzedaży eksportowej 
w sprzedaży ogółem 2020

sprzedaż krajowa sprzedaż eksportowa

96,2%

3,8%

Udział sprzedaży eksportowej 
w sprzedaży ogółem 2021

sprzedaż krajowa sprzedaż eksportowa
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FinansePrzychody, zyski i marże

33

• Przychody wzrosły do 188,8 mln zł

• Rentowność EBITDA (APM)* wynosi
12,9%**

10,6

43,3

33,6

16,919,9

68,8 66,5

23,3

Amortyzacja Zużycie

materiałów i

energii

Usługi obce Wynagrodzenia z

narzutami i

innymi

świadczeniami

Wybrane koszty operacyjne (mln zł)

2020 2021

W strukturze przychodów znajdują się zarówno kontrakty z JST (nie tylko parasolowe, ale
również kontrakt z MPWiK Warszawa, szpitale), jak i podmiotami prywatnymi, a także
pierwsze sprzedaże dla sektora mobility. Grupa sukcesywnie rozwija również sprzedaż
klasycznych rozwiązań PV dla klientów indywidualnych i hurtowni elektrycznych.

127,3
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10,2

1,7

22,1
24,4

8,0%

0,9%

17,4%

12,9%

1,0

10,0

100,0

2020 2021

  przychody ze sprzedaży   zysk netto   EBITDA (APM)*

marża zysku netto rentowność EBITDA

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

** Rentowność EBITDA definiowana jako udział EBITDA (APM) w przychodach ze sprzedaży ogółem
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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)
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Wydatki inwestycyjne oraz koszty B+R
(w mln zł)

  B+R*   inwestycje

Bilans 2020 2021

Aktywa razem 303 528 390 215

Aktywa obrotowe 118 758 142 308

Aktywa trwałe 184 770 247 907

Zapasy 38 267 57 706

Należności handlowe oraz pozostałe 40 968 42 578

Należności z tytułu wyceny usług 
budowlanych

18 852 17 277

Kapitał własny 144 350 146 200

Zobowiązania długoterminowe 95 258 146 929

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

61 403 83 678

Zobowiązania krótkoterminowe 63 920 97 086

(w tym: przychody przyszłych okresów 
– rozliczenie otrzymanej dotacji) 6 404 8 740
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FinanseFinanse

• Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej

instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku instytucji

finansowych (banki komercyjne, bank Państwowy instytucje

leasingowe).

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

i pożyczek oraz pozostałych zobowiązań finansowych (leasingi i inne 

zobowiązania finansowe). Zmiana wyniosła 33,8 mln zł  wobec stanu 

na koniec 2021 r. Wzrost związany jest realizacją projektu 

tandemowego ogniwa fotowoltaicznego (PBSE)) oraz zobowiązań z 

tyt. leasingu – 11 136 tys. PLN. (głównie podpisanie umowy 

leasingu finansowego na nową halę ARP).

• Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 3,0 x

(2021 r.), co jest wartością bezpieczną.

• 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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34%
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38%
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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 



Za trzeżenie 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 6 484 243 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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Za trzeżenie prawne



Slajdy dodatkowe



Zrównoważony rozwój biznesu - ESG

Environmental

dbamy o środowisko, aby 
kolejne pokolenie cieszyło 
się światem jaki znamy

Social

Podejmujemy działania 
charytatywne, edukacyjne 
i prospołeczne

Governance

respektujemy prawa 
udziałowców, obowiązki 
informacyjne zgodnie  z 
założeniami ładu korporacyjnego
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Bezpieczna struktura finansowa biznesuZrównoważony rozwój biznesu
Działania Spółki w obszarze ESG
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Spółka działając w sektorze OZE przyczynia
się w sposób istotny do poprawy warunków
środowiskowych. Strategia ML System
wpisuje się w założenia Europejskiego
Zielonego Ładu i procesu globalnej
transformacji energetycznej.

ML System jako Spółka odpowiedzialna
społecznie prowadzi aktywną działalność
charytatywną i edukacyjną, na którą wydała
w roku 2021 sumę 156 500 PLN

ML System, jako Spółka uwzględniająca
zasady adekwatności i proporcjonalności,
w roku 2021 stosowała m.in.:

• politykę różnorodności i niezależności
w odniesieniu do Członków Zarządu

• politykę różnorodności i równości szans
w odniesieniu do zatrudnienia i rozwoju
pracowników

• respektowanie zasad obowiązku
informacyjnego w zakresie
raportowania i kontaktu z inwestorami

• przejrzyste i rzetelne zasady obsługi
klienta

*dane na koniec grudnia 2021 z instalacji
zamontowanych na siedzibie firmy ML System
przeliczone wg wskaźnika KOBIZE z grudnia 2021
(wartość liczona od początku powstania instalacji –
2016r.)

808 MWh wyprodukowanej energii *

Ponad 600 ton zaoszczędzonego CO2 *

Ponad 15 000 zaoszczędzonych drzew *
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Kluczowe czynniki wzrostu - zewnętrzne

Rosnące ceny energii

Zeroemisyjna gospodarka do 2050r. –

cele ograniczania CO2 w ramach 

programów UE i Krajowych

Moda na OZE zarówno wśród klientów 

indywidualnych, jak i przedsiębiorstw

Zmiana trendu względem zielonej energii 

w USA

Zmiany w prawodawstwie narzucające 

stosowanie odnawialnych źródeł energii, w 

tym rządowe programy stymulujące popyt 

w tym zakresie

Międzynarodowy Rok Szkła 2022

Dynamiczny wzrost globalnego rynku 

szkła architektonicznego 

Rosnący udział Polski w produkcji 

stolarki okiennej w Europie

Dynamiczny wzrost globalnego rynku 

BIPV

Wzrost zapotrzebowania na innowacyjne 

rozwiązania fotowoltaiczne w gospodarce, w 

tym przemyśle samochodowym
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Kluczowe czynniki wzrostu - wewnętrzne

Know how / innowacyjność/ kapitał 

ludzki 

Własne Fotowoltaiczne Centrum 

Badawczo-Rozwojowe (FCBiR)

Powiększenie powierzchni użytkowej 

Spółki

Wdrożenie i rozwój produktów „Nowej ery 

kwantowej”

Przewaga konkurencyjna i strategiczne 

partnerstwa z liderami branż w zakresie 

komercjalizacji nowych produktów Spółki

Rozszerzenie działalności o obszar

diagnostyki medycznej

Customizacja produktów i usług

Kompleksowość oferowanych 

produktów i usług 

Rozbudowana struktura organizacyjna

Zdolność komercjalizacji B+R
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Wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę dla branży OZE

✓ Przyspieszony proces transformacji energetycznej –
skokowy wzrost  cen, rosnąca inflacja, 
uniezależnienie energetyczne od Rosji 

✓ Intensyfikacja strategii działań UE w kierunku OZE 
✓ Większa opłacalność - szybszy zwrot z inwestycji 

w OZE 
✓ Brak bezpośrednich działań biznesowych Spółki na 

terenie Rosji i Ukrainy

▪ Ryzyko inwestycyjne (zamrożenie decyzji 
inwestycyjnych)

▪ Zawężenie potencjalnego rynku zbytu
▪ Zerwane łańcuchy dostaw
▪ Rosnące ceny surowców 
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