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Do Akcjonariuszy LSI Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej 
 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Zarządu Grupy Kapitałowej LSI Software S.A. przekazuję Raport Roczny podsumowujący 
działalność Grupy w 2014 roku. Zaprezentowane są w nim wyniki finansowe wraz z opinią biegłego 
rewidenta i informacjami o najważniejszych wydarzeniach minionego roku. 
 
Rok 2014 był trudnym okresem w działalności Grupy i wiązał się z podjęciem niełatwych, lecz koniecznych 
decyzji mających na celu wyeliminowanie czynników mogących mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki. 
Jedną z takich decyzji niewątpliwie było dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości akcji spółki współzależnej 
BluePocket S.A. w związku z brakiem możliwości powołania jej Zarządu i faktyczną utratą zdolności LSI 
Software S.A. do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki. W ocenie Zarządu powyższa 
operacja, choć powodująca znaczne pogorszenie rentowności Grupy Kapitałowej w roku 2014, pozwoli na 
zminimalizowania wpływu działalności BluePocket S.A. na przyszłe wyniki Emitenta i ograniczy ryzyko 
związane z nieprzewidywalnymi działaniami pozostałych członków Rady Nadzorczej tej spółki. 
 
W minionym roku Zarząd konsekwentnie realizował działania związane z reorganizacją wewnętrzną Grupy 
Kapitałowej oraz realizacją przyjętej strategii jej rozwoju poprzez akwizycje podmiotów o komplementarnym 
profilu działalności. Wyrazem tych działań było m.in. zawarcie umowy dotyczącej przejęcia spółki BetaSI z 
Nowego Sącza, będącej dostawcą kompleksowych rozwiązań dla branży sanatoryjnej. Formalne włączenie 
BetaSi do Grupy Kapitałowej LSI Software powinno nastąpić jeszcze w tym roku, choć i bez niego już w tej 
chwili widoczne są wymierne efekty nawiązanej współpracy. 
 
W kwestii oceny pozycji i sytuacji finansowej Emitenta warto zauważyć, że pomimo powolnej zmiany 
trendów rynkowych oraz dość zachowawczego podejścia do inwestycji wśród Klientów, prognozowane 
skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał 2015 roku dają podstawy do twierdzenia o powrocie Grupy 
na ścieżkę dynamicznego i stabilnego wzrostu. 
 
W ostatnim czasie Grupa otrzymała kilka znaczących nagród i wyróżnień, a wśród nich między innymi: 

• LSI Software S.A. otrzymała miano Diamentu Forbesa 2015 roku; 
• LSI Software S.A. została kolejny raz laureatem konkursu „Gazele Biznesu 2014”; 
• Produkt Gastro Softech Sp. z o.o. otrzymał prestiżową nagrodę za „Najlepszy Produkt" na targach 

Euro Gastro 2014 w kategorii "Oprogramowanie sal restauracyjnych i barów". 
 
Jestem pewny, iż mimo ciągle niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej obecny rok udowodni 
Akcjonariuszom, że Grupa ma zdrowe fundamenty i potrafi sobie dobrze radzić w trudnym otoczeniu. Mam 
nadzieję, że zachęci to Państwa do zainteresowania się Grupą Kapitałową LSI Software, podmiotem 
nowocześnie zarządzanym, z innowacyjnymi na skalę światową produktami, a przede wszystkim z olbrzymim 
potencjałem rozwoju. 
 
Jednocześnie w imieniu Zarządu LSI Software S.A. chcę podziękować wszystkim, którzy w minionym roku 
wnieśli swój wkład w rozwój Grupy Kapitałowej: Pracownikom, Partnerom oraz w szczególny sposób 
Akcjonariuszom za dotychczasowe zaufanie i wiarę w spółki z Grupy. 
 
 
Prezes Zarządu 
 
 
Bartłomiej Grduszak Łódź, dnia 30-04-2015 
 


