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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.  
 
W 2017 roku Spółka z sukcesem rozwijała się również poprzez przejęcie dotychczasowego konkurenta 
rynkowego GiP Sp. z o.o. Nabycie udziałów nowej spółki zależnej dało silne podstawy do zwiększenia 
dynamiki wzrostu sprzedaży. Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych dla obsługiwanych branż oraz wysokiej jakości usług, LSI Software S.A. jest obecnie 
uznawana za jednego z wiodących dostawców w Polsce. 
 
Wzmocnieniu uległa również aktywność Spółki w promowaniu swojej oferty na rynkach międzynarodowych 
w związku z dynamicznym rozwojem działalności zagranicznej oraz ekspansją produktu POSitive® Cinema. 
W tym celu zawiązana została kolejna spółka zależna POSitive Software USA LLC, która dedykowana jest do 
obsługi rynków obu Ameryk. Nawiązano również współpracę z partnerami działającymi na rynkach Europy 
Zachodniej oraz Wschodniej, a także Ameryki Południowej dzięki czemu oferta Spółki zaczęła docierać do 
takich krajów jak: Austria, Niemcy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Turcja, Rumunia, 
Serbia, Urugwaj, Argentyna. 
 
Z myślą o długoterminowym i stabilnym rozwoju, LSI Software S.A. 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 Spółki nie sposób nie wspomnieć o dokonanym w 
dniu 13 kwietnia 2018 roku połączeniu LSI Software S.A. z jej spółką zależną Softech Sp. z o.o., które ma na 
celu optymalizację i uproszczenie struktury właścicielskiej, w tym ograniczenie kosztów działalności 
funkcjonowania odrębnych struktur w spółkach oraz osiągnięcie w przyszłości dodatkowych przychodów, 
wynikających z możliwych do uzyskania efektów synergii. 
 
W ostatnim czasie Spółka otrzymała kilka znaczących nagród i wyróżnień, a wśród nich między innymi: 

• Tytuł “National Winner for Poland” w kategorii  “The Digital Technology Award“ w konkursie 
European Business Awards 2018 

• Nagrodę dla Elektronicznej Karty Meldunkowej jako najlepszego produkt dla hoteli „THE BEST OF 
WORLDHOTEL 2018” na targach EuroGastro/World Hotel  

• LSI Software S.A została laureatem plebiscytu Best Quality Employer 2017 m. in. za bogatą ofertę 
szkoleń pracowniczych 

• Wyróżnienie nagrodą TOP 5 PRACODAWCÓW ŁODZI przyznawaną przez Łódzkie Regionalne Targi 
Pracy i Rozwoju Osobistego 

 
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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