Zastrzeżenie
Zastrzeżenie prawne
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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PREZENTACJA WYNIKOWA

1Q 2022

25 maja 2022r.

Spółka
technologiczna
ML
System
w liczbach w branży BIPV

Jedyny na świecie producent kompletnych
systemów BIPV oferujący moduły, fasady
wentylowane, żaluzje, systemy mocowań,
automatykę.

Globalny zasięg działalności

Lider branży fotowoltaicznej zintegrowanej
z budynkami w kraju oraz kluczowy
producent BIPV na świecie.

ponad

500 mln PLN

Wartość projektów inwestycyjnych
i B+R (wydatki poniesione i planowane)

Ponad

100 mln PLN

Wartość wydatków na badania i
rozwój

13 przyznanych patentów
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zgłoszeń patentowych

ponad

200 mln PLN

Przychód ze sprzedaży LTM

Przewaga technologiczna,
dzięki wysokiej specjalizacji
w zakresie nanotechnologii

w trakcie oceny
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Globalny zasięg działalności

OBECNOŚĆ W 19 KRAJACH
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Spółka technologiczna
Obszary
działalności ML w
System
branży BIPV

Fotowoltaika zintegrowana
z budownictwem (BIPV)

Produkcja szkła specjalistycznego

Produkcja modułów i komponentów
fotowoltaicznych

Rozwiązania Smart City

Nowa era kwantowa

Wyspecjalizowany dział badań
i rozwoju
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Obszary działalności ML System

BIPV - Building Integrated Photovoltaics

Technologia XXI wieku
materiały fotowoltaiczne stanowiące aktywny substytut dla tradycyjnych materiałów budowlanych
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Obecna
oferta produktowa
BIPV
– fotowoltaika
z najszybszym okresem zwrotu

Symulacje okresu zwrotu kosztów z inwestycji w produkty ML System (w latach)
w porównaniu z bezzwrotnymi tradycyjnymi rozwiązaniami budowlanymi

Żaluzje fotowoltaiczne
•
•

żaluzje aluminiowe
żaluzje szklane

6 lat
4 lata

Fasady słupowo-ryglowe

Świetliki fotowoltaiczne
•

świetlik aluminiowo
-szklany

Przyjęte założenia:
▪ zużycie wyprodukowanej energii w całości na potrzeby własne,
▪ cena zakupu energii w pierwszym roku (łącznie z opłatami
dystrybucyjnymi) – 138,21 PLN/MWh

Instalacja BIPV na obiekcie niweluje koszty
utrzymania rezerw mocy, dzięki energii
zużywanej bezpośrednio przez budynek.

•

8 lat

▪
▪

fasada aluminiowo
-szklana

Fasady wentylowane
•
•
•

8 lat

płyta kompozytowa
płyta kamienna
szkło

6 lat
4 lata
5 lat

szacowany roczny wzrost cen energii – 10%
szacowany wskaźniki inflacji – 12%

Posiadanie na budynku swojej prywatnej
„elektrowni” eliminuje wszelkie koszty
dodatkowe związane z infrastrukturą
sieciową.

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami
pozwala uniezależnić się od kosztów
związanych z systemami wsparcia.
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Potencjał produkcyjny [mln PLN]

Potencjał produkcyjny ML SYSTEM

700
600
500
400
300
200
100
0

500
210

96

100

6 tys. m²
2015

9,2 tys. m²
2017

Całkowita powierzchnia użytkowa zakładu

14,3 tys. m²
2020

281

20 tys. m²
2021

330

25 tys. m²
2022

45 tys. m²
Potencjał

Średnia liczba pracowników
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Strategia i cele spółki na lata 2020-2024

Zdobywanie
kompetencji w
zakresie powłok
kwantowych oraz
utworzenie FCBiR

Zakończenie
projektu Idea LAB
(rozwój obecnego
FCBiR)

Zakończenie projektu
kolejnego etapu
rozwoju FCBiR

Parametryzacja linii
produkcyjnej 2D Glass
/Prace nad
ulepszaniem
technologii Q Glass

2012

czerwiec 2019

listopad 2020

maj 2022

2018

lipiec 2020

grudzień 2021

Utworzenie działu
Eksportu – ekspansja
sprzedaży na rynki
zagraniczne

Ogłoszenie
strategii 20202024 „Nowa Era
Kwantowa

Otwarcie pierwszej
na świecie linii
Q Glass

93 MLN PLN
PRZYCHODY ZA 2019

po 2023

Fotowoltaiczne
Ogniwo
Tandemowe

TU JESTEŚMY

189 MLN PLN
PRZYCHODY ZA 2021

> 400 MLN PLN
PRZYCHODÓW PO 2023

Osiągnięcie poziomu globalnego dostawcy produktów opartych o technologię powłok kwantowych
dla rynku szkła architektonicznego i sektora automotive
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Q Glass – Kwantowa rewolucja w światowym budownictwie

Zasada działania szyby Q Glass
IR
Światło widzialne

UV

Szyba
laminowana

Zestaw
1-komorowy

Zestaw
2-komorowy

Graficzna
prezentacja działania
szyby Q Glass

ok. 60 tys. m²/rok

ok. 200 tys. m²/rok

Moce wytwórcze linii produkcyjnej
w ramach linii Q Glass

Docelowo po realizacji pełnego planu inwestycyjnego „nowej
ery kwantowej” (projekty Q Glass, 2D Glass, Active Glass) moce
wytwórcze wyniosą ok. 200 tys.m² w skali roku w ramach
trzech linii produkcyjnych.
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Obecna oferta
produktowa
Szerokie
możliwości
zastosowania Q Glass

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

Ściana osłonowa budynku

Przeszklenie dachowe / świetlik

Szklane balustrady

Szyby w samochodach osobowych

Statki wycieczkowe, branża morska

Pociągi, transport publiczny
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Kanały dystrybucji

zespół
sprze aży
kra owe

zespół
sprze aży
eksportowe

ystryb torzy

h rtownicy

agenci

sklep
internetowy

Odbiorcy: architekci, projektanci, producenci stolarki, instytucje, biznes, instalatorzy, laboratoria, centra diagnostyczne, generalni wykonawcy, deweloperzy,
odbiorcy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy

Kluczowi partnerzy strategiczni na globalnym rynku szkła

Pozostali wybrani partnerzy
GENERALNI WYKONAWCY:

PRODUCENCI STOLARKI:

INTEGRATORZY FASAD:

ARCHITEKCI:

KANAŁY EKSPORTOWE:
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Dywersyfikacja sprzedaży
Zamówienia publiczne i kontrakty
- instalacje PV i BIPV
Rozwiązania dedykowane dla MŚP
Intensyfikacja sprzedaży
internetowej

Sprzedaż hurtowa
DUŻE
INSTALACJE

Rozwiązania dla nowoczesnego
i zrównoważonego budownictwa

Rozbudowana sieć grup
sprzedażowych
HURTOWNIE

KLIENT
INDYWIDUALNY

MŚP

SKLEP

DEWELOPERZY
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Zastrzeżenie
prawne
Kluczowe czynniki
wzrostu - zewnętrzne

Zeroemisyjna gospodarka do 2050r. – cele
ograniczania CO2 w ramach programów UE
i krajowych, w tym Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury dotyczące warunków technicznych
i usytuowania budynków.

Zmiany w prawodawstwie narzucające stosowanie
odnawialnych źródeł energii, w tym rządowe
programy stymulujące popyt w tym zakresie

Plany Niemiec w kierunku rozwoju OZE
Uniezależnienie od dostaw energii ze źródeł
kopalnych, wzrost udziału OZE w produkcji
energii elektrycznej do 2035r.

Rosnące ceny energii:
Koszt za 1kWh dla przedsiębiorstw (ceny z bazy
ML System podane przez klientów w celu
obliczenia opłacalności inwestycji):
2020:od 0,36 do 0,52 zł
2021: od 0,49 do 0,77 zł
Luty 2022: od 0,71 do 1,19 zł

200 mld EUR planowanych wydatków w
perspektywie najbliższych 4 lat na projekty
związane z ochroną klimatu i budowaniem
bezpieczeństwa energetycznego – w tym na
rozwój technologii wodorowych i budowę
infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
Zmiana trendu względem zielonej energii w USA
Nowe wymogi dotyczące projektów budowlanych w
stanie Kalifornia, podpisane przez Gubernatora
Jerrego Browna wprowadzają zasadę, że każdy
nowy obiekt musi posiadać instalacje
fotowoltaiczne. Wprowadzenie podobnych zasad
zapowiadają kolejne stany.
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Zastrzeżenie
prawne
Kluczowe czynniki
wzrostu – wewnętrzne

Wdrożenie i rozwój produktów „Nowej ery
kwantowej”
Uruchomienie w grudniu 2021r. pierwszej na
świecie linii produkcyjnej QGlass –
transparentnych szyb zespolonych, generujących
energię elektryczną.
Powiększenie powierzchni użytkowej Spółki
Wzrost potencjału rozwojowego Spółki
widoczny jest również w zakresie zwiększającej
się powierzchni produkcyjnej, laboratoryjnej,
biurowej i magazynowej (obecnie 20 tys. m2)

Przewaga konkurencyjna i strategiczne partnerstwa
z liderami branż w zakresie komercjalizacji nowych
produktów Spółki (Guardian Glass; Pilkington
Automotive)
Własne Fotowoltaiczne Centrum BadawczoRozwojowe (FCBiR)
Spółka posiada własne FCBiR utworzone w
2012 roku, które dysponuje światowej klasy,
unikatowym sprzętem laboratoryjnym, i w
którym prowadzone są prace nad wdrożeniem
nowych technologii.

Rozbudowana struktura organizacyjna
Dzięki posiadanej wykwalifikowanej kadrze pod
względem różnych dziedzin nauki, a także
zaawansowanemu zapleczu technologicznemu i
produkcyjnemu spółka posiada znaczną autonomię w
realizacji projektów, co uniezależnia firmę od
delegowania zleceń podmiotom zewnętrznym.
Zaawansowane biblioteki BIM
Narzędzie dla architektów i projektantów
umożliwiające implementowanie produktów
ML System w modelowaniu i projektowaniu
obiektów.
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Projekty innowacyjne
B+R
Kluczowe
partnerstwa
z globalnymi graczami w szkle

2021
Poniesione wydatki :
5,4 mln PLN
W tym nakłady na środki trwałe :
3,8 mln PLN

2022

2023

2024

Wartość projektu:
19,4 mln PLN
W tym środki trwałe rozliczane amortyzacją:
4,4 mln PLN

Perspektywa wdrożenia: 2024 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)

Fotowoltaiczne
Ogniwo
Tandemowe

Poniesione wydatki :
31,0 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

Perspektywa wdrożenia: koniec 2023 r.

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)
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Projekty innowacyjne
B+R
Kluczowe
partnerstwa
z globalnymi graczami w szkle
Potencjał zastosowania/ porównanie do klasycznych rozwiązań

TRADYCYJNE OGNIWA KRZEMOWE
vs.
FOTOWOLTAICZNE OGNIWO
TANDEMOWE

TRADYCYJNE SZYBY
vs.

✓

Konwersja światła słonecznego na energię elektryczną

✓

Znaczne zwiększenie wydajności: docelowo 35%

✓

Wysoka transparentność/przezierność

✓

Poszerzenie spektrum absorbcji: zakres UV, VIS, IR

✓

Poprawa izolacji termicznej i energetycznej

✓

Stabilne uzyski energetyczne: bez względu na kąt

✓

Poprawa absorbcji IR

✓

Szkło produkujące energię o określonym profilu

✓

Obniżenie kosztów produkcji

krzywizny z zastosowaniem w branży automotive

✓

Odporność na utratę sprawności przez działanie

padania światła i temperaturę

wysokich temperatur
✓

Personalizacja koloru ogniw
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Elektrolizerpartnerstwa
separacji wodoru
Kluczowe
z globalnymi graczami w szkle
Pozostałe projekty B+R

W ramach prac B+R został skonstruowany prototyp
elektrolizera wysokociśnieniowego do produkcji wodoru. Jest
to dla Spółki istotny krok w kierunku wykorzystania technologii
wodorowych, jako efektywnego źródła energii.

Modułowe
rozwiązanie
łatwo
dopasowuje
ilości
produkowanego wodoru do zapotrzebowania. Intensywnie
prowadzone prace nad elektrolizerem skupiają się na
sukcesywnym poprawianiu kluczowych parametrów oraz
doprowadzeniu technologii do skali produkcyjnej.

INTEGRACJA
Z INSTALACJAMI PV

CZYSTOŚĆ NA
POZIOMIE 99%

PRACA PRZY
NISKIM NAPIĘCIU

✓ Zielona technologia wodorowa dedykowana małym
i śre nim instalacjom fotowoltaicznym
✓ Niezależność energetyczna: zasilenie la systemów
grzewczych i po az ów wo orowych o zewnętrznych
źró eł ostaw

✓ Magazynowanie energii
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Wybrane wydarzenia
w 1Q 2022 roku

19

Wybrane wydarzenia w 1Q 2022 r.
Nagrody
Udzielenie prawa ochronnego na nowy
wzór użytkowy - pakiet szybowy
jednokomorowy o zredukowanej masie
i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej

Uzyskanie certyfikacji dla producentów
wyrobów medycznych dla Systemu
Zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2016-04,
zgodnie z procedurą TÜV NORD Polska Sp.
z o.o.

Ekspozycja szyby QGlass podczas wystawy
EXPO DUBAI 2020 w Dubaju

Realizacje eksportowe ML System
z prestiżowymi, międzynarodowymi
wyróżnieniami branży BIPV

Wejście z sukcesem w sektor rynku
szkła powłokowego

Dwukrotny wzrost sprzedaży i wyniku
EBITDA w porównaniu do 1Q 2021

Wybrane wydarzenia po dniu bilansowym
Zamówienie na dostawę kolorowych
modułów BIPV wraz z systemem mocowań
na szkołę Voldslokka Skole w Oslo

Zamówienie na dostawę modułów BIPV na
modernizowany budynek siedziby koncernu
petrochemicznego Shell w Holandii
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Obecna wydarzenia
oferta produktowa
Wybrane
w 1Q 2022 r.

Publikacja rządowej Długoterminowej Strategii Renowacji
Budynków (luty 2022)
• Podjęcie działań zmierzających do osiągniecia wysokiej efektywności
energetycznej i niskoemisyjności budynków w Polsce
• 14,2 mln istniejących budynków w Polsce (stan na koniec 2020)
• Planowane 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych

• Planowe roczne tempo termomodernizacji 3,8 %

2050
21%

66%

budynków
doprowadzonych
do standardu
energooszczędnego

budynków
doprowadzonych
do standardu
pasywnego

Poprawa jakości
powietrza

Poprawa
efektywności
energetycznej

Poprawa komfortu
życia mieszkańców

Spadek
emisji C02

Materiały i technologie niezbędne do realizacji założeń
strategii*
• Materiały i technologie energetyki słonecznej cieplnej (aktywne)
zintegrowane z budynkiem
• Materiały i technologie zintegrowane z obudową budynku

• Materiały i technologie chroniące przed przegrzewaniem i/lub
ograniczające straty ciepła
*Źródło:
Długoterminowa strategia renowacji budynków Załącznik 4. Szczegółowy zakres KIS
5 Inteligentne i energooszczędne budownictwo, punkt 9,13,14
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Wybrane realizacje krajowe

Wybrane
1Q 2022r.
Wybranerealizacje
realizacjekrajowe
zagraniczne
z 1H 2020 r.
AGH Kraków, Audytorium Maximum
wraz z budynkiem admin. – dyd. –
biurowym, bud. C7

Podkarpackie Centrum Nauki,
Tajęcina

Uniwersytet Rzeszowski, bud. A1
Mural – nadruk ceramiczny na szkle

Moduły szkło-szkło na dachowej instalacji PV

Moduły BIPV na fasadzie

Źródło: https://supernowosci24.pl/centrum-lukasiewiczbedzie-pelne-interaktywnych-eksponatow/
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Wybrane realizacje zagraniczne

Wybrane
1Qz 2022r.
Wybranerealizacje
realizacjezagraniczne
zagraniczne
1H 2020 r.

Budynek administracji publicznej, Örebro, Szwecja

Biblioteka Malmö University Orkanen, Szwecja

Szyby zespolone BIPV z nadrukiem

Fasada wentylowana z systemem mocowań

Źródło: https://gbbengtsson.wordpress.com/2012/11/23/byggnaden-orkanen/
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Wyniki finansowe
1 Q 2022 r.

Finanse
Finanse

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
(w mln zł)
60

54,9

50

•

Przychody za 1Q 2022 r. wyniosły 54,9 mln PLN.

•

W strukturze przychodów znajdują się zarówno
realizacje MŚP, sprzedaż krajowa i eksportowa,
sprzedaż hurtowa, kontrakty i realizacje
parasolowe dla klientów indywidualnych.

•

W 1Q 2022 r. Grupa osiągnęła 5,3 mln PLN zysku
EBITDA (APM)*

•

Strata netto wyniosła 2,75 mln PLN.

40
30

26,3

20
10

2,5

5,3
-0,5

-2,8

0

przychody ze sprzedaży

EBITDA (APM)*

zysk/strata netto

-10

1Q 2021

1Q 2022

*APM - Alternatywny Pomiar Wyników : EBITDA definiowana jako Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)
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Finanse
Przychody, EBITDA
Wybrane skonsolidowane przychody, zyski i marże
(w mln zł)
54,9

57,0

• Przychody LTM wzrosły do 217,5 mln
PLN

47,0

37,0
27,0

26,3

9,7%

9,6%

• Rentowność EBITDA
wynosi 12,5%**

(APM)*

LTM

17,0
-0,5

7,0

-2,8

2,5

5,3

Wybrane koszty operacyjne (mln zł)

-3,0

1Q 2021
przychody ze sprzedaży

1Q 2022
zysk/ strata netto

EBITDA (APM)*

EBITDA (APM*) LTM

30,0

24,4

20,0

rentowność EBITDA (APM)**
12,8
11,3

27,2

20,4

19,3

24,3

7

0,0
2Q 2021

3Q 2021

4Q 2021

1Q 2022

4,5

2,9
Amortyzacja

10,0

6,6

Zużycie
materiałów i
energii

1Q 2021

Usługi obce

6,8

Wynagrodzenia z
narzutami i
innymi
świadczeniami

1Q 2022

*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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Finanse
Finanse

Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Grupy ML System

Wydatki inwestycyjne oraz koszty B+R
(w mln zł)
58,8

Wybrane skonsolidowane dane bilansowe (w tys. zł)

60

Bilans
50

40

30

20

16,4
10,5

10
4,40

1,0

1,2

0
2021

B+R*

1Q 2021

inwestycje

1Q 2022

31.12.2021

31.03.2022

Aktywa razem

390 215

375 609

Aktywa obrotowe

142 308

123 727

Aktywa trwałe

247 907

251 882

Zapasy

57 706

62 181

Należności handlowe oraz pozostałe

42 578

42 119

Należności z tytułu wyceny usług
budowlanych

17 277

15 349

Kapitał własny

146 200

143 450

Zobowiązania długoterminowe

146 929

145 871

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

83 678

82 458

Zobowiązania krótkoterminowe

97 086

86 288

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

8 740

8 441
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Finanse
Struktura sprzedaży

1Q 2022

1Q 2021
11%

19%

28%

51%

0%

0%

28,7%
1,0%
63,9%

38%
sprzedaż produkcji przemysłowej

3 493

usługi kontraktowe

Udział sprzedaży eksportowej
w sprzedaży ogółem 1Q 2022

6,4%

53%

handel

B+R i pozostałe

Udział sprzedaży eksportowej
w sprzedaży ogółem 1Q 2021*
6,4%
1,1%

287

98,9%
93,6%

Eksport

1Q 2022

1Q 2021

sprzedaż krajowa

sprzedaż eksportowa

sprzedaż krajowa

sprzedaż eksportowa
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Finanse

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Zadłużenie finansowe
3,0 x

2,1

3,2
88

x

x

3,5
3,0
2,5

• Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej
instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku instytucji

2,0

72

finansowych (banki komercyjne, bank Państwowy instytucje

1,5

44

leasingowe).

1,0

0,5

•

0,0
2021
dług netto**

1Q 2021
1Q 2022
dług netto/EBITDA (APM)* (za ostatnie 4 kwartały)

Struktura zadłużenia finansowego

Na koniec marca 2022 r. zadłużenie Spółki spadło o 4,9 mln PLN
w wyniku spłaty kredytów pomostowych.

•

Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 3,2 X
(1Q 2022 r.), co jest wartością bezpieczną.

• Sytuacja płynnościowa pozwala Grupie bezpiecznie kontynuować
35%

38%

realizowane inwestycje oraz planować kolejne.

55%

62%

2021

65%

45%

1Q 2021

zadłużenie długoterminowe

1Q 2022
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
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Slajdy dodatkowe

Akcjonariat
Struktura
Grupy i udziałów ML System

ML System S.A. posiada 100% udziałów we wszystkich spółkach zależnych

Udział w kapitale zakładowym (%)
30,84%

38,05%

31,11%
Edyta Stanek

Dawid Cycoń

Założyciele ML System

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
29,08%

35,36%

35,56%
Pozostali

Edyta Stanek

Dawid Cycoń

Pozostali

Założyciele ML System
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Spółka technologiczna
Rozwój
Spółki w latach w branży BIPV

Powierzchnia: 20 tys. mkw.
327 osób zatrudnionych
URUCHOMIENIE PIERWSZEJ
NA ŚWIECIE LINII
PRODUKCYJNEJ Q GLASS
Rozpoczęcie
działalności
przez ML System

Utworzenie FCBR
(Fotowoltaiczne
Centrum Badawczo
Rozwojowe)

Uruchomienie zakładu
produkcyjnego
w Zaczerniu

Debiut ML
System S.A.
na GPW
w Warszawie

2007

2012

2015

2018

2010
Pierwsza
instalacja BIPV

2021

2013

2017

2020

Pierwsza linia
produkcyjna

Rozbudowa zakładu
produkcyjnego
w Zaczerniu

Publikacja
strategii „Nowa
Era Kwantowa”
na lata 20202024
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Produkty Nowej
Ery Kwantowej
Kluczowe
partnerstwa
z globalnymi graczami w szkle
Q Glass | 2D Glass | Active Glass

Rozmiar: 1 x 2m
QDSSC: Aktywna
Sprawność: od 30,5 W/m2
Projekt zakończony (2018 -2021)

Max. rozmiar: 2 x 4m
QDSSC: Pasywna
Poprawa izolacji termicznej: od 0,4 W/m2K*
Poprawa izolacji energetycznej: LT/g od 70% / od 0,2**

Max. rozmiar: 2 x 4m
QDSSC: Aktywna
Sprawność: od 80 W/m2
Możliwość gięcia
F.Ppoż
Poprawa izolacji termicznej: od 0,4 W/m2K*
Poprawa izolacji energetycznej: LT/g od 70% /od 0,2**

*Liczone dla szyby zespolonej
**Liczone dla pojedynczej szyby powłokowej
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Zastrzeżenie prawne
Wpływ wojny na działalność Spółki

✓ 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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Ochrona środowiska
Zrównoważony rozwój biznesu

Ponad 600 ton zaoszczędzonego CO2 *

808 MWh wyprodukowanej energii *
Ponad 15 000 zaoszczędzonych drzew *
*dane na dzień 31.12.2021 z instalacji zamontowanych na siedzibie firmy ML System przeliczone
wg wskaźnika KOBIZE z grudnia 2021 (wartość liczona od początku powstania instalacji – 2016r.)
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ObecnaDETECTOR
oferta produktowa
COVID

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

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

• 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. Jednocześnie drugie urządzenie jest w trakcie walidacji pod kątem innych mutacji gruźlicy
w Hiszpanii.

• 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.

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