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

1H 2022

31 sierpień 2022r.

Spółka
technologiczna
ML
System
w liczbach w branży BIPV
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Globalny zasięg działalności

OBECNOŚĆ W 21 KRAJACH
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Spółka technologiczna
Rozwój
Spółki w latach w branży BIPV
REKORDOWY BACKLOG –
PONAD 280 MLN PLN
w 1H 2022

Rozpoczęcie
działalności
przez ML System

2007

2010

Utworzenie
własnego FCBR

2012

Pierwsza
instalacja BIPV

Uruchomienie zakładu
produkcyjnego
Wdrożenie do produkcji
fotowoltaicznej fasady
wentylowanej
Wprowadzenie na rynek
szyb zespolonych

2015
2013

Pierwsza linia
produkcyjna
Wdrożenie do
produkcji
fotowoltaicznych
żaluzji

2016

Rozbudowa zakładu
produkcyjnego
Wprowadzenie na rynek
ultralekkich modułów
Wdrożenie do sprzedaży
linii produktów Smart
Glass

2017

Wprowadzenie do
oferty produktów Smart
City
Wdrożenie
zaawansowanej
technologii obróbki szkła

Publikacja
strategii „Nowa
Era Kwantowa”
na lata 20202024

2020
2018

Debiut ML
System S.A.
na GPW
w Warszawie

2021

Uruchomienie
pierwszej na
świecie linii
produkcyjnej Q
Glass

• Poszerzenie rynków zbytu
rozwiązań BIPV
• Pierwszy na świecie
producent szyb z
powłokami kwantowymi
• Wzrost sprzedaży szkieł
powłokowych w sektorze
budowlanym
• Uruchomienie linii 2D
Selective Glass
• Zakontraktowanie
urządzeń do linii
produkcyjnej Active Glass

2022

2024
> 400 MLN PLN
PRZYCHODÓW
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Strategia Spółki na lata 2020 - 2024

TERAZ
Produkty

Po 2023
Rosnące rynki i korzystna legislacja

Produkty

Wewnętrzne czynniki wzrostu
Skokowo rosnące ceny energii
PV

BIPV

Szkło
specjalistyczne

PV

BIPV

Szkło
specjalistyczne
Fotowoltaiczne
ogniwo
tandemowe

Zasięg geograficzny

Wyniki finansowe
Przychody za 1H 2022: 105,3 mln PLN
Przychody LTM: 221 mln PLN
Marża EBITDA: 12,5 %
Marża EBITDA LTM: 12,0 %

NOWA ERA KWANTOWA

Zasięg geograficzny

Wyniki finansowe
Przychody: > 400m PLN
Wzrost marży EBITDA
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Zastrzeżenie
prawne
Porównanie czasu
zwrotu z instalacji PV dla MŚP
względem wzrostu cen energii
BYŁO

JEST

Instalacja 50 kW

Przyjęte założenia
Wartość inwestycji : 180 tys. PLN
Cena zakupu energii w pierwszym roku: 2,10 zł/kWh
Wyprodukowana energia w całości zużywana na potrzeby własne

Czas zwrotu
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Czas [ROK]

Wartość PLN

Wartość PLN

Przyjęte założenia
Wartość inwestycji : 180 tys. PLN
Cena zakupu energii w pierwszym roku: 0,60 zł/kWh
Wyprodukowana energia w całości zużywana na potrzeby własne

Instalacja 50 kW

1000000
500000
0
1

2

Przyjęte założenia
Wartość inwestycji : 4 mln PLN
Cena zakupu energii w pierwszym roku: 0,60 zł/kWh
Wyprodukowana energia w całości zużywana na potrzeby własne
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Instalacja 1 MW
Przyjęte założenia
Wartość inwestycji : 4 mln PLN
Cena zakupu energii w pierwszym roku: 2,10 zł/kWh
Wyprodukowana energia w całości zużywana na potrzeby własne

Czas zwrotu
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

Wartość PLN

Wartość PLN

6

Koszt inwestycji

Instalacja 1 MW
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Czas [ROK]
Skumulowany przychód z wyprodukowanej energii[pln]
Koszt inwestycji
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Skumulowany przychód z wyprodukowanej energii[pln]

Koszt inwestycji

2

4

Czas [ROK]

Skumulowany przychód z wyprodukowanej energii[pln]
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Czas zwrotu
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Skumulowany przychód z wyprodukowanej energii[pln]
Koszt inwestycji
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Akcjonariat
Akcjonariat

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

8 484 234

100,00%

100,00%

Nazwisko i imię

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Udział w kapitale zakładowym (%)
31,11%

38,05%

Dawid Cycoń

35,56%

35,36%

30,84%

Edyta Stanek

29,04%

Pozostali

Edyta Stanek

Dawid Cycoń

Pozostali

*Akcjonariat aktualny na dzień publikacji sprawozdania
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Aktualny prezentacja
Graficzna
potencjał produkcyjny
Grupy Kapitałowej
ML System

ML System S.A., jako twórca know-how, pełni w Grupie rolę jednostki dominującej, producenta i dostawcy. Spółki zależne wchodzące w
skład Grupy Kapitałowej ML System S.A. pełnią rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. na
rynkach zagranicznych oraz krajowym rynku detalicznym i hurtowym.

Spółka ML System S.A na dzień bilansowy posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitale spółek zależnych:
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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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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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Szerokie
możliwości
zastosowania produktów
Obecna oferta
produktowa
Nowej Ery Kwantowej
KWANTOWA REWOLUCJA W BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE
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

Produkty Nowej Ery Kwantowej są certyfikowane, gotowe do wprowadzenia do obrotu w branży budowlanej i automotive.
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Rozwiązania ML System zaimplementowane na
budynkach siedziby Spółki
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Potencjał produkcyjny ML SYSTEM
Przychody ze sprzedaży [mln PLN]
51

54

127

189
353
281

210
96

100

6 tys. m²
2015

9,2 tys. m²
2017

14,3 tys. m²
2020

20 tys. m²
2021

Całkowita powierzchnia użytkowa zakładu

25 tys. m²
2022

45 tys. m²
Potencjał

Liczba pracowników
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Kanały dystrybucji

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

Rosnące ceny energii:
W dniu 25.08.2022 notowania na Towarowej Giełdzie Energii osiągnęły
poziom 2166,29 zł za MWh w kontraktach rocznych. Dla porównania w
2021 roku średnia stawka w kontraktach rocznych wynosił 384,16 zł za
MWh.

Przyspieszona transformacja energetyczna
Konflikt na Ukrainie przyspieszył działania ukierunkowane na
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne
zasoby oraz dążenie do neutralności wobec klimatu i odchodzenia od
paliw kopalnych

Źródło: https://businessinsider.com.pl/biznes/rekordowe-ceny-pradu-porazapolskie-firmy-czeka-nas-lawina-spektakularnych-likwidacji/b2syb3b

Europejski Zielony Ład/ Fala Renowacji Europy / Długoterminowa
Strategia Renowacji Budynków
Przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i
konkurencyjną gospodarkę, która do 2050 r. osiągnie neutralność
klimatyczną. W osiągnięciu tego celu pomóc ma „fala renowacji” w
sektorze budowlanym, która zakłada renowację 35 mln nieefektywnych
energetycznie budynków do 2030 r. Aby uruchomić inwestycje i nadać
priorytet renowacjom budynków UE wyznaczyła cel, zgodnie z którym co
najmniej 30% środków z wieloletnich ramach finansowych 2021‒2027
ma być przeznaczane na działania klimatyczne.
Krajowa Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków zakłada
doprowadzenie 21% budynków do standardu energooszczędnego i 66%
do standardu pasywnego do 2050 r.

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

Unijna strategia solarna (EU Solar Strategy)
Całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w UE podwoi się do roku
2025 (do poziomu 320 GW) w stosunku do poziomu z 2020 roku (136
GW). Na koniec obecnej dekady moc elektrowni fotowoltaicznych w UE
ma wzrosnąć do 600 GW. Jednym z elementów tego planu jest
stopniowe wprowadzenie obowiązku montażu paneli fotowoltaicznych
na budynkach publicznych i komercyjnych.
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Zastrzeżenie
prawne
Kluczowe czynniki
wzrostu – wewnętrzne

Wdrożenie i rozwój produktów „Nowej ery kwantowej”
W grudniu 2021 Spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię
produkcyjną aktywnych energetycznie szyb z powłoką kwantową Q
Glass. W pierwszym półroczu 2022 po dniu bilansowym Spółka
rozpoczęła prace nad ostatnim etapem strategii „Nowej Ery Kwantowej”
rozpoczynając realizację projektu Active Glass.

Powiększenie powierzchni użytkowej Spółki
Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki widoczny jest zarówno w
rekordowym backlogu zamówień, jak i w zakresie zwiększającej się
powierzchni produkcyjnej, laboratoryjnej, biurowej i magazynowej
(obecnie 25 tys. m2, docelowo 45 tys. m2)

Profesjonalna struktura organizacyjna
Posiadanie wykwalifikowanej w różnych dziedzinach techniki i nauki
kadry pracowniczej, a także dzięki zaawansowanemu zapleczu
technologicznemu i produkcyjnemu spółka posiada znaczną autonomię
w realizacji projektów, co uniezależnia ją od delegowania zleceń
podmiotom zewnętrznym.

Własne Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe (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.

Zaawansowane biblioteki BIM
Narzędzie dla architektów i projektantów umożliwiające szybkie i
efektywne implementowanie produktów ML System w modelowaniu i
projektowaniu obiektów.

Przewaga konkurencyjna i strategiczne partnerstwa
(z liderami branż) w zakresie komercjalizacji nowych produktów Spółki
(Guardian Glass; Pilkington Automotive)
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Projekty inwestycyjne
Kluczowe
partnerstwa z globalnymi graczami w szkle

2021

2022

2023

2024

Poniesione wydatki:
45,5 mln PLN
(w tym działka)

Wartość projektu:
45,5 mln PLN
w tym dofinansowanie UE
19,6 mln PLN

Projekt zakończony

Poniesione wydatki:
28,7 mln PLN
Wartość projektu:
28,7 mln PLN
w tym dofinansowanie UE
16,7 mln PLN

Poniesione całościowe nakłady
inwestycyjne

Poniesione wydatki
7,5 mln PLN

Wydatki
do poniesienia:
139,9 PLN

Wartość projektu:
147,4 mln PLN
w tym dofinansowanie UE
88,5 mln PLN
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Projekty innowacyjne
B+R
Kluczowe
partnerstwa
z globalnymi graczami w szkle

2021
Poniesione wydatki :
6,4 mln PLN
W tym nakłady na środki trwałe :
4,5 mln PLN

2022

2023

2024

Wartość projektu:
19,4 mln PLN
W tym środki trwałe
rozliczane amortyzacją:
4,5 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 :
28,3 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
Efekty realizacji

FOTOWOLTAICZNE OGNIWO
TANDEMOWE

Rewolucja w branży automotive

Rewolucja w fotowoltaice

Gotowość wdrożenia na masową skalę szyb

Gotowość wdrożenia na masową skalę ogniwa nowej

samochodowych produkujących energię elektryczną

generacji łączącego uzyski energetyczne krzemu

ze słońca

i właściwości powłok kwantowych
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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 daje się skalować w zakresie mocy
i wielkości instalacji. 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
POWYŻEJ 99%

PRACA PRZY
NISKIM NAPIĘCIU

 Zielona technologia wodorowa dedykowana małym
i średnim instalacjom fotowoltaicznym
 Niezależność energetyczna: zasilenie dla systemów
grzewczych i pojazdów wodorowych od zewnętrznych
źródeł dostaw
 Magazynowanie energii

22

Wybrane wydarzenia
w 1H 2022 roku

23

Istotne
wydarzenia
ostatnich miesięcy
Zdarzenia
w okresie sprawozdawczym
(1H 2022)



ISTOTNE ZDARZENIA:
 Umowa na dostawę modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,1 MW dla grupy energetycznej Tauron Polska Energia S.A. –
kontrakt o wartości 10,6 mln EUR



WYBRANE ZDARZENIA:
 Nowy wzór użytkowy - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił Spółce prawa ochronnego na wzór użytkowy, którego
przedmiotem jest pakiet szybowy jednokomorowy o zredukowanej masie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej
 Uznanie urządzenia Covid Detector w rozporządzeniu Rady Ministrów, jako metody do szybkich testów przesiewowych w kierunku
SARS- COV-2
 Uzyskanie certyfikacji dla producentów wyrobów medycznych wg normy PN-EN ISO 13485:2016-04
 Opracowanie prototypu generatora wodoru - prototyp elektrolizera wysokociśnieniowego do produkcji wodoru, pracującego przy
niskim napięciu, umożliwiającym integrację z instalacjami PV

24

Istotne
wydarzenia
ostatnich miesięcy
Zdarzenia
po dniu bilansowym



ISTOTNE ZDARZENIA:
 Umowa o wartości 22 mln PLN zawarta z Mithra V Sp. z o.o. (spółka zależna PGE Energia Odnawialna S.A.) na wykonanie zadania pn.
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW.
 Realizacja projektu Active Glass – zakontraktowane zakupy urządzeń o łącznej wartości 83,7 mln PLN.



WYBRANE ZDARZENIA:
 Wejście na nowe rynki eksportowe – Rumunia, Turcja
 Kontynuacja działań w obszarze Smart City w Bratysławie – dostawa modułów BIPV na zadaszenia przystanków (331 szt. modułów –
ok. 100 wiat przystankowych)
 Moduły BIPV produkcji ML System z odpornością ogniową EI30 – Moduły BIPV otrzymały pozytywny wynik badań pod kątem
odporności ogniowej w zespoleniu z szybą ogniochronną w świetliku o konstrukcji aluminiowej.
Test przeprowadzono w akredytowanym instytucie badawczym.
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Wybrane realizacje krajowe

Wybrane
1H 2022r.
Wybranerealizacje
realizacjekrajowe
zagraniczne
z 1H 2020 r.

MPWiK, Rzeszów

Fasada wentylowana w układzie kaskadowym

Podkarpackie Centrum Nauki,
Tajęcina

Moduły szkło-szkło na dachowej instalacji PV

Dworzec Zachodni, Warszawa

Moduły BIPV, moduły z systemem podświetlenia,
moduły No Frost
Łączna powierzchnia :12 tys. mkw, co zapewni 30%
zapotrzebowania obiektu na energię
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Wybrane realizacje zagraniczne

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

Trasa Vösendorf-Schwechat,
Austria

Drogowe fotowoltaiczne ekrany akustyczne

Szkoła Voldslokka, Oslo, Norwegia

Moduły BIPV z nadrukiem, konstrukcja fasady
wentylowanej

Budynek administracji publicznej,
Örebro, Szwecja
Moduły BIPV z nadrukiem, szyby zespolone

Źródło: KONTUR arkitekter
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Wyniki finansowe
1 H 2022 r.

Finanse
Finanse

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
(w mln zł)
120

105,3

• Przychody za 1H 2022 r. wyniosły 105,3 mln PLN.

100
80

• W strukturze przychodów znajdują się zarówno
realizacje MŚP, sprzedaż krajowa i eksportowa,
sprzedaż hurtowa, kontrakty i realizacje
parasolowe dla klientów indywidualnych, a także
sprzedaż szkła powłokowego i Q Glass.
Szczegółowy opis struktury znajduje się w raporcie
1H 2022.

72,4

60
40
20

11,0

13,1

• W 1H 2022 r. Grupa osiągnęła 13,1 mln PLN zysku
EBITDA (APM)*
3,2

-3,8

• Strata netto wyniosła 3,8 mln PLN.

0

przychody ze sprzedaży

EBITDA (APM)*

zysk/strata netto

-20

1H 2021

1H 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)

105,3

110,0

80,0

• Przychody w 1H 2022 wyniosły
105,3 mln PLN, zaś w analogicznym
okresie 1H 2021 wyniosły 72,4 mln PLN.
• Rentowność EBITDA (APM)* wynosi
12,5%**

72,4

Wybrane koszty operacyjne (mln zł)
43,6

50,0

30,8

3,2
20,0

15,2%

25,9
11,0

21,5

13,1

12,5%

14,4
-10,0

1H 2021
przychody ze sprzedaży

7,3

1H 2022
zysk/ strata netto

-3,8
EBITDA (APM)*

9,8 11,1

rentowność EBITDA (APM)**
Amortyzacja

W strukturze przychodów znajduje się krajowa i eksportowa sprzedaż:
- usług, w tym kontrakty, realizacja programu Mój Prąd i realizacje MŚP
- produkcji przemysłowej w tym produkty PV, BIPV, szkło oraz komponenty PV
- towarów, w tym moduły i komponenty PV

Zużycie
materiałów i
energii

1H 2021

Usługi obce

Wynagrodzenia z
narzutami i
innymi
świadczeniami

1H 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
Struktura sprzedaży
1H 2022

1H 2021
15,59%
48,94%

45,63%

9,84%
0,10%

0,40%

28,7%
1,0%

6,4%

63,9%

35,07%

44,42%
sprzedaż produkcji przemysłowej

usługi kontraktowe

handel

B+R i pozostałe

Udział sprzedaży szkła powłokowego w sprzedaży
ogółem 1H 2022
9,02%

90,98%
pozostała sprzedaż

sprzedaż szkła powłokowego
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Finanse
Finanse

Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Grupy ML System

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

Wybrane skonsolidowane dane bilansowe (w tys. zł)

58,8
60

Bilans
50

40

30
24,1

28,7

20

10
3,4

1,5

4,40
0
2021

B+R*

1H 2021

inwestycje

1H 2022

30.06.2021

30.06.2022

Aktywa razem

357 947

382 549

Aktywa obrotowe

123 949

132 798

Aktywa trwałe

233 998

249 751

Zapasy

29 539

64 092

Należności handlowe oraz pozostałe

48 947

50 603

Należności z tytułu wyceny usług
budowlanych

19 126

15 062

Kapitał własny

147 566

142 440

Zobowiązania długoterminowe

101 727

121 669

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

62 041

80 462

Zobowiązania krótkoterminowe

108 654

118 440

6354

8214

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

Zadłużenie finansowe

120
100

3,4 x

3,0

3,7

x

97

x

72

3,5
3,0

80
60

4,0

66

40

• Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej

2,5

instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku instytucji

2,0

finansowych (banki komercyjne, bank Państwowy instytucje

1,5

leasingowe).

1,0

20
0
2021
dług netto**

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

Struktura zadłużenia finansowego

0,5

• Na koniec czerwca 2022 r. zadłużenie Spółki wzrosło o 3,3 mln

0,0

PLN, w stosunku do końca 2021 r. i wynika ze wzrostu salda
kredytów obrotowych (linii kredytowych, kontraktowych).
• Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 3,7 X
(1H 2022 r.), co jest wartością bezpieczną.
• Sytuacja płynnościowa pozwala Grupie bezpiecznie kontynuować

38%
60%

62%

realizowane inwestycje oraz planować kolejne.

62%

2021

40%

38%

1H 2021

1H 2022

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
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