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Szanowni Akcjonariusze, 
 
W imieniu Zarządu LSI Software S.A. mam zaszczyt przekazać Państwu sprawozdanie z kolejnego roku 
działalności, w którym Spółka osiągnęła założone cele rozwojowe. LSI Software S.A. kontynuowała strategię 
wzrostu opartą na rozwoju własnych produktów oraz sprzedaży ich na rynku krajowym jak i zagranicznym. 
Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla obsługiwanych branż 
oraz wysokiej jakości usług LSI Software jest obecnie uznawana za jednego z wiodących dostawców w 
Polsce. 
 
W związku z dynamicznym rozwojem działalności zagranicznej Spółka zawiązała nowy podmiot zależny LSI 
Software s.r.o. w Pradze oraz nawiązała współpracę z partnerami działającymi na rynkach Europy Zachodniej 
oraz Wschodniej, a także Ameryki Południowej. Na rok 2017 planowane są dalsze inwestycje kapitałowe na 
rynkach zagranicznych w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  
 
Wzmocnieniu uległa również aktywność Spółki w promowaniu swojej oferty na rynkach międzynarodowych, 
czego wyrazem jest udział w licznych imprezach targowych poza granicami Polski. Ostatnia z nich to targi 
CinemaCon w Las Vegas, które pozwoliły na zaprezentowanie oferowanego rozwiązania POSitive® Cinema 
klientom z całego świata w tym sieciom kinowym działającym w Stanach Zjednoczonych. Produkt ten mimo 
stosunkowo krótkiego okresu istnienia, już w chwili obecnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem branży 
kinowej, co w ocenie Zarządu będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe LSI Software S.A. w 2017 
roku. 
 
Z myślą o długoterminowym i stabilnym rozwoju, Spółka inwestuje w nowe i udoskonalanie istniejących 
produktów informatycznych. Nakłady na prace badawcze i rozwojowe finansowane są zarówno środkami 
własnymi, jak i pozyskiwanymi funduszami europejskimi. 
 
W kwestii oceny aktualnej pozycji i sytuacji finansowej LSI Software S.A. nie sposób nie wspomnieć o 
zawartej w dniu 1 lutego 2017 roku umowie nabycia udziałów Przedsiębiorstwa Projektowo – 
Wdrożeniowego „GiP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ocenie Zarządu zawarcie powyższej transakcji 
daje silne podstawy do zwiększenia dynamiki wzrostu przychodów oraz rentowności Grupy w kolejnych 
okresach, czego potwierdzeniem są prognozowane wyniki po pierwszym kwartale 2017 roku. Oferta 
produktowa nowej spółki zależnej będzie również dodatkowym bodźcem do zintensyfikowania działań 
związanych z internacjonalizacją działalności poprzez ekspansję na kolejne rynki europejskie. 
 
W ostatnim czasie Spółka otrzymała kilka znaczących nagród i wyróżnień, a wśród nich między innymi: 

• nagrodę za aplikację POS Display na monitorze Posiflex LM-620 w konkursie Innowacje Handlu 2016 
w kategorii „Systemy marketingowe, POS i Digital Signage”, 

• nagrodę za aplikację Roomio w konkursie na najlepszą ofertę IX Międzynarodowych Targów 
Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2016 w kategorii "Nowe technologie w zarządzaniu 
hotelem”. 

 
Wierzę, że w najbliższej przyszłości LSI Software S.A. będzie odnosić kolejne sukcesy w umacnianiu swojej 
pozycji rynkowej jako wiodącego dostawcy rozwiązań IT, tworząc tym samym wartość zarówno dla 
akcjonariuszy jak i pracowników. Jednocześnie w imieniu całego Zarządu kolejny raz chcę serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy w minionym roku przyczynili się do rozwoju i budowania silnej i innowacyjnej 
firmy jaką niewątpliwie jest LSI Software. 
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