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Szanowni Państwo,  
 
W imieniu Zarządu LSI Software S.A. przekazuj
działalność Grupy Kapitałowej
wraz z opinią biegłego rewidenta i informacjami o najwa
minionego roku.  
 
W roku 2008 strata Grupy Kapitałowej wynio
15 371 tys. zł.  
 
Podstawowy zakres działalno
sprzedaŜy i wdraŜaniu autorskiego oprogramowania. Spółka dostarcza  zintegrowanych 
informatycznych rozwiązań do zarz
linii produktowych : dla branŜy g
detalicznego (Positive Retail) oraz oprogramowania klasy ERP (Bastion ERP). 
Podjęto prace nad nowymi produktami Spółki
juŜ oferowanych linii produktowych.
 
Grupę Kapitałową LSI Software tworzy 
o.o.. Horeca Online tworzy nowoczesn
gastronomiczno – hotelarskiej. Rozwi
rozpoczęto wprowadzanie na rynek.
 
Zarząd od końca 2008 roku prowadził rozmowy z inwestorem bran
niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne i sytuacj
zakończyły się z końcem roku 2008 roku. Dopiero d
podpisana umowa z Novitus SA. Strony umowy zobowi
doprowadzą do objęcia przez NOVITUS SA akcji w podwy
LSI Software SA oraz do zakupu przez NOVITUS SA pakietu akcji Sp
akcjonariusza Spółki.  
 
W 2008 zostało uruchomione oprogramowanie 
LSI współpracuje. 
Niekorzystne zdarzenia na rynkach finansowych, mi
spowodowały decyzję Zarządu o rezygnacji z inwestycji w Chinach. Inwestycja została 
rozpoczęta w styczniu 2008 roku. 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz
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Strata w 2008 roku wynikała z zamkni
kontynuowanie w obecnych czasach niepewno
ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto, trwaj
konieczność zamknięcia niektórych projektów aby nie dublow
przez Grupę.  
Kolejny element straty to projekt dedykowany, zamkni
sytuacji jednego z klientów nie daje gwarancji pomy
 
W roku 2008 z uwagi na ciągły rozwój platformy internetowej foodoo.pl oferowanej przez 
Horeca Online dokapitalizowano Spółk
 
Rok 2008 obfitował w nagrody przyznane Spółce :
 

• Nagroda dla LSI Software za najlepszy produkt w konkursie EuroGastro 2008 o 
Nagrodę Ministra Gospodarki 

• Nominacja w Konkursie 
• Medal MERCURIUS GEDANENSIS dla 
• Lider Nowoczesnych Technologii
• Złoty Medal Międzynarodowych Targ
• Nagroda międzynarodowych targ

Restauracji LSI Software
 
Mam nadzieję, iŜ przytoczone zdarzenia i otrzymane wyró
zainteresowania się Grupą
zarządzanymi, z innowacyjnymi na skal
olbrzymim potencjałem rozwoju. 
 
Przy tej okazji chciałbym tak
pozytywnie ocenili LSI Software SA
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wynikała z zamknięcia projektów informatycznych, których 
kontynuowanie w obecnych czasach niepewności gospodarczej jest dla Spół
ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto, trwające rozmowy z inwestorem implikuj

cia niektórych projektów aby nie dublować produktów oferowanych 

Kolejny element straty to projekt dedykowany, zamknięty z uwagi na
sytuacji jednego z klientów nie daje gwarancji pomyślnego zakończenia projektu. 

ągły rozwój platformy internetowej foodoo.pl oferowanej przez 
dokapitalizowano Spółkę poprzez podwyŜszenie kapitału za

Rok 2008 obfitował w nagrody przyznane Spółce : 

Nagroda dla LSI Software za najlepszy produkt w konkursie EuroGastro 2008 o 
Ministra Gospodarki  

Nominacja w Konkursie „Teraz Polska” dla LSI Software 
Medal MERCURIUS GEDANENSIS dla systemu informatycznego LSI Software
Lider Nowoczesnych Technologii - LSI Software finalistą konkursu

dzynarodowych Targów Poznańskich za INTELIGENTNY HOTEL 
dzynarodowych targów HORECA 2008 w Krakowie dla Inteligentnej 

i LSI Software 

 przytoczone zdarzenia i otrzymane wyróŜnienia zach
Grupą Kapitałową LSI Software, Spółk

, z innowacyjnymi na skalę światową produktami, a przede wszystkim z 
ymim potencjałem rozwoju.  

Przy tej okazji chciałbym takŜe podziękować wszystkim Akcjonariuszom
pozytywnie ocenili LSI Software SA i wierzą w jej potencjał.  
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Grzegorz Siewiera 


