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Do Akcjonariuszy LSI Software S.A. 
 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Zarządu LSI Software S.A. przekazuję Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2015 
roku. Zaprezentowane są w nim wyniki finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i informacjami 
o najważniejszych wydarzeniach minionego roku. 
 
Rok 2015 był dla nas wymagającym okresem, w czasie którego podjęliśmy szereg działań, mających na celu 
kreowanie nowej wartości w Spółce czego efektem są nienotowane w historii Grupy wyniki finansowe. 
Zarząd z sukcesem kontynuował konsekwentnie realizowaną od wielu lat strategię wzrostu opartą na 
własnych produktach oraz rozpoczął działania mające na celu rozwój działalności zagranicznej. Dzięki 
szerokiej palecie nowoczesnych produktów informatycznych oraz wysokiej jakości usług marka LSI Software 
jest dobrze rozpoznawana na rynku.  
 
W mijającym roku zawarliśmy kilka znaczących umów ze znanymi polskimi i zagranicznymi firmami oraz 
umocniliśmy współpracę z międzynarodowymi kontrahentami, takimi jak POSIFLEX oraz LRS, których 
jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Zakończone zostały również prace nad nowymi produktami, 
które są gotowe podbić nie tylko polski rynek, ale także zyskać przychylność klientów poza granicami 
naszego kraju. Duże nadzieje wiążemy m.in. z systemem POSitive® Show, który w chwili obecnej jest 
najnowocześniejszym rozwiązaniem tego typu na świecie. System ten, mimo krótkiego okresu istnienia, ma 
już pierwsze wdrożenia w Polsce i cieszy się ogromnym zainteresowaniem branży kinowej, co daje mocne 
podstawy do szybkiej ekspansji na rynki całego świata. 
 
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 2016 roku dają podstawy do oczekiwania dynamicznego i 
stabilnego wzrostu Spółki w bieżącym roku. 
 
W ostatnim czasie Spółka otrzymała kilka znaczących nagród i wyróżnień, a wśród nich między innymi: 

• LSI Software S.A. otrzymała miano Diamentu Forbesa 2015 roku w kategorii firm o poziomie 
przychodów od 5 do 50 mln PLN; 

• LSI Software S.A. otrzymała wyróżnienie w rankigu e-Diamenty Forbesa & Biznes.pl 2015 za 
najlepszą firmową stronę internetową; 
 

Jestem pewny, iż mimo ciągle niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej obecny rok ponownie 
potwierdzi Akcjonariuszom, że Spółka ma zdrowe fundamenty i potrafi sobie dobrze radzić w trudnym 
otoczeniu. Mam również 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 całego Zarządu chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w minionym roku 
przyczynili się do rozwoju i budowania silnej i innowacyjnej firmy jaką niewątpliwie jest LSI Software. 
 
 
Prezes Zarządu 
 
 
Bartłomiej Grduszak Łódź, dnia 25-04-2016 
 
 


