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Od debiutu …

Spółka pozyskuje kapitał w trybie private-placement

Udany debiut (21 grudnia 2007) 

Cena akcji na debiucie – bardzo atrakcyjna dla inwestorów

Udana obecność spółki na rynku NewConnect (por. IPO.PL:  

„Tydzień na NewConnect pod znakiem spółki Makolab”)

Duży poziom zaufania inwestorów po debiucie

Szybka i sprawna rejestracja podwyższenia kapitału przez SądSzybka i sprawna rejestracja podwyższenia kapitału przez Sąd

Od 23 stycznia 2008 – notowania akcji – symbol MLB

Zrealizowanie planów na rok 2007

Zakończenie realizacji dużych kontraktów 

– kontynuacja współpracy w roku 2008

Rozpoczęcie intensywnych działań zapowiadanych w 

Memorandum Inwestycyjnym



Akcje MakoLab S.A. 

Od 23/01/08 - MLB



Realizacja prognozy na rok 

2007

Przychody ze sprzedaży ~ 4,820 mln PLN

Zysk netto ~ 0,780 mln PLN



Ważne dokonania 2007

Opracowanie i zakończenie systemu 

obliczeń finansowych dla RCI Banque 

(wdrożenie publiczne 25 styczeń w 

Hiszpanii, 3 marzec – start dla 

Szwajcarii). Kontrakty wdrożeniowe 

w 2008.

Wykonanie całkowicie nowej 

witryny www.renault.co.uk – trwa 

faza testów – uruchomienie –faza testów – uruchomienie –

początek kwietnia 2008

Zrealizowanie pokaźnej części 

systemu ColDis developement dla 

spółki YAREAL

Wykonanie systemu ColDis II – trwa 

wdrożenienie w Cefic/SimonIvanhoe

Rozpoczęcie prac nad systemem 

Fractus 2.0



Realizacja zamierzeń na 

2008
Przeznaczenie środków z emisji na rozbudowę 

działu sprzedaży

Zatrudnienie Dyrektora Handlowego i 

handlowców

Zatrudnienie Dyrektora Sprzedaży i Marketingu 

Międzynarodowego

Działania analityczne i badania rynkowe dot. Działania analityczne i badania rynkowe dot. 

produktów spółki

Wprowadzenie nowych produktów (por. Design 

Factory)

Zwiększenie zatrudnienia o 20%

Rozbudowa zasobów lokalowych spółki 

(otwarcie Biura Handlowego i Działu 

Kreatywnego w Centrum Łodzi)

Doposażenie DataCenter



Fundamentalny plan na rok 

2008

Podwojenie sprzedaży w 

stosunku do roku 2007

50% zwiększenie zysku netto w 50% zwiększenie zysku netto w 

stosunku do roku 2007

Budowa solidnych podstaw 

wzrostu w następnych latach



Wielkie wyzwania –

odważne rozwiązania

Reorganizacja zarządu Spółki

Ekspansja na rynki zagraniczne

Profesjonalizacja działalności 

biznesowej



Reorganizacja Zarządu 

Spółki - plan

Rekomendacja dla Pana 

Wojciecha Zielińskiego na 

stanowisko prezesa przez 

obecnego prezesa Pana 

Mirosława SopkaMirosława Sopka

Objęcie przez Pana Mirosława 

Sopka stanowiska wice-prezesa 

odpowiedzialnego za ekspansję 

zagraniczną i dalszy rozwój 

oprogramowania



Ekspansja zagraniczna

Strategia – bazując na nowoczesnej 

technologii, doświadczeniu MakoLabu oraz 

istniejącej bazie klientów – dokonać 

znacznego poszerzenia portfela klientów i 

usług. 

Sprzyjające czynniki zewnętrzne –

otwieranie się rynków zagranicznych dla 

firm polskichfirm polskich

Konkretne rynki: Francja, Wielka Brytania, 

Austria, Hiszpania, USA

Podjęte działania: zatrudnienie 

profesjonalnego managera na stanowisku: 

Directeur Commercial & Marketing 

International

Planowane działania – budowa odziału we 

Francji



Wojciech Zieliński

od 2000 w zarządzie (zastępca kanclerza) Wyższej Szkoły 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – największej 

niepublicznej uczelni w Polsce

od 2002 CIO uczelni (zastępca kanclerza ds. 

informatyzacji) – opracowanie i konsekwentne 

wdrażanie strategii informatyzacji uczelni dla osiągnięcia 

przez nią celów biznesowych:

stworzenie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego i 

Kilka słów o sobie

stworzenie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego i 

największy w Polsce projekt studiów internetowych

wdrożenie informatycznych systemów zarządzania 

uczelnią (w tym zintegrowany system zarządzania uczelnią 

z wirtualnym dziekanatem, ERP Comarch Egeria, biblioteka 

cyfrowa)

szereg projektów z zakresu ICT i e-learningu w kooperacji z 

innymi uczelniami, firmami i organizacjami.



Wojciech Zieliński

wcześniej zarządzanie spółkami w tym Potronics Sp. z o.o. –

jeden z największych integratorów w regionie łódzkim

początek kariery zawodowej – praca naukowa w Politechnice 

Łódzkiej w zakresie wykorzystania metod numerycznych w 

analizie obwodów elektronicznych

wykształcenie – magister inżynier elektronik (Politechnika 

Łódzka), otwarty przewód doktorski w Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, studium menadżerskie (FRP w 

Łodzi), zdany egzamin państwowy dla członków rad 

Kilka słów o sobie

Łodzi), zdany egzamin państwowy dla członków rad 

nadzorczych spółek skarbu państwa

działalność poza zawodowa – Stowarzyszenie E-learningu 

Akademickiego (sekretarz), Rada Fundacji Media Klaster w 

Łodzi, Rada Stowarzyszenia European University Information 

Systems, komitety naukowe i programowe wydawnictw i 

konferencji

Łączę wiedzę i doświadczenie biznesowe z 

zainteresowaniami i działaniami naukowymi



Wojciech Zieliński

firma znana od lat na rynku łódzkim - o dobrej opinii

dynamiczny rozwój w ostatnich latach,

innowacyjny charakter firmy -, własne nowoczesne 

rozwiązania z interesującego mnie obszaru ICT a 

przede wszystkim internetu i technologii webowych

odważna decyzja wejścia na rynek publiczny

Dlaczego MakoLab?

odważna decyzja wejścia na rynek publiczny

ambitne plany rozwoju

decyzja twórcy firmy podzielenia się 

odpowiedzialnością za firmę i oddania najwyższej 

funkcji

Zarządzanie Makolab SA traktuję jako kolejne 

ważne i ciekawe wyzwanie zawodowe



Przychody Spółki za rok 2006:

Tworzenie oprogramowania na zlecenie, outsourcing 

usług IT oraz wdrożenie rozwiązań do zarządzania 

procesami biznesowym własnego autorstwa (Fractus, 

Coldis, e-schola) pozostaną najważniejszymi 

obszarami działalności spółki. 

Dla realizacji planów na 2008 oraz budowy 

fundamentów pod dalszy wzrost obok omówionej już 

Najważniejsze obszary

działania spółki 

fundamentów pod dalszy wzrost obok omówionej już 

ekspansji na rynki zagraniczne podjęte zostaną 

działania zmierzające do profesjonalizacji działalności 

biznesowej polegające przede wszystkim na: 

wdrożeniu spójnej strategii marketingowej

intensyfikacji działań sprzedażowych

porządkowaniu działalności pomocniczej



Dalsza profesjonalizacja 

działalności Kierunki działań

wdrożenie spójnej strategii marketingowej

Makolab SA - określenie najważniejszych rynków, 

produktów, kanałów dystrybucji oraz konsekwentna 

budowa wizerunku firmy - lidera rozwiązań 

webowych

intensyfikacja działań sprzedażowych poprzez 

dalszy rozwój i profesjonalizację działu sprzedażydalszy rozwój i profesjonalizację działu sprzedaży

porządkowanie działalności pomocniczej - dostawy 

sprzętu, usługi integratorskie,  serwisowe, 

dystrybucja urządzeń telekomunikacyjnych –

rozważane opcje to wydzielenie tych działań 

w osobną spółkę lub przejęcie spółki o podobnym 

profilu i połączenie z wydzielonymi działami 

Makolab SA



Dalsza profesjonalizacja 

działalności Podjęte działania

Zatrudniony specjalista 
odpowiedzialny za strategi ę 
marketingow ą

Podj ęte rozmowy z firm ą Podj ęte rozmowy z firm ą 
integratorsk ą dotycz ące 
możliwo ści i warunków 
przej ęcia
Rozpocz ęta rozbudowa działu 
sprzeda ży



Podsumowanie

Spółka udanie zakończyła 

ubiegły rok

Spółka podtrzymuje prognozy 

na rok obecny i ma plan ich na rok obecny i ma plan ich 

realizacji

Spółka pojęła działania mające 

na celu realizację tego planu



MakoLab S.A.
ul. Demokratyczna 46, 
93-430 Łód ź
info@makolab.com
www.makolab.com

Pełna nazwa:
siedziba firmy:

e-mail:
www:

(42)6837460
(42)6837499

tel:
fax:


