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1.

Grupa Sescom –

podstawowe informacje



Sescom to spółka technologiczna, działająca w obszarze

usług technicznego Facility Management (FM), mocno

skoncentrowana na nowych technologiach do 

optymalizacji działalności własnej i klientów firmy, a także

na potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym

rozwojem.

W nietypowy dla firm FM sposób, łączy zalety dużej, 

międzynarodowej firmy z kreatywnością i elastycznością bliską

start-upom. Stale aktualizuje model zarządzania i wartość

oferowaną klientom w ponad 40 000 placówek w 25 krajach

Europy. 

W 2020 r. Sescom opublikował strategię Wise Futurist 2030, 

która zakłada skokowy wzrost biznesu, dzięki maksymalnemu

wykorzystaniu szans, jakie oferuje rynek nowych technologii 

i FM. 

Spółka od 2013 r. notowana jest na GPW w Warszawie.

1.1. Sescom – kim jesteśmy?
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Sescom – obszary działalności operacyjnej1.2.

Technical FM

utrzymanie techniczne

i kompleksowy facility

management 

IT Infrastructure

usługi utrzymania

infrastruktury IT

i rozwiązania 

multimedialne

Logistics Processes 

Support

usługi serwisu, wynajmu

i sprzedaży wózków

widłowych dla

przedsiębiorstw

Store

usługi remontu

i remodelingu obiektów 

sieciowych

Energy

usługi optymalizacji zużycia energii

elektrycznej i innych mediów

oraz rozwiązania wykorzystujące 

zeroemisyjne źródła energii

Digital

usługi optymalizacji

procesów

operacyjnych 

i pomocniczych

w oparciu o nowe

technologie



Sescom – Projekty wodorowe1.3.
▪ Technologie wodorowe będą rozwijane w ramach spółki celowej, ukierunkowanej

na upowszechnienie i komercyjne wykorzystanie ich na dużą skalę w transporcie 

drogowym, kolejowym i wodnym, a także ogrzewnictwie z wykorzystaniem OZE

▪ W trakcie badań i zgłoszenia patentowego jest m.in. kompaktowy kocioł

wodorowy, który znajdzie zastosowanie w modernizacji kotłowni węglowych 

i olejowych

▪ W ciągu najbliższej dekady Sescom pomoże wybudować ok. 500 instalacji do 

produkcji wodoru, które wyprodukują co najmniej 18 ton tego paliwa dziennie



Sescom – dywersyfikacja branż1.4.

>113 tys. 
zrealizowanych zleceń, przeglądów 

oraz prac interwencyjnych 

w 2019/20

25 
krajów, w których jesteśmy obecni

135,8 mln zł 
przychodów ze sprzedaży 

w 2019/20

▪ Sieci detaliczne, w tym dyskonty

▪ Sklepy wielkopowierzchniowe

▪ Bankowość i ubezpieczenia

▪ HoReCa

▪ Stacje paliw

▪ Telecom

36,1 mln zł 
sprzedaży zagranicznej 

w 2019/20

378 
klientów obsłużonych 

w 2019/20

Sieć serwisowa licząca ponad 

1 tys. zespołów na 

terenie całej Europy

Kluczowe liczby: Obsługiwane segmenty rynkowe:

▪ Sklepy autonomiczne

▪ Logistyka

▪ Small business FMCG i HoReCa

▪ Energetyka rozproszona, OZE i wodorowa

▪ Przemysł, automatyka

Nowe segmenty:



Sescom – sprzyjające otoczenie rynkowe1.5.

1,24 1,29 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,70

2019 2020(p) 2021(p) 2022(p) 2023(p) 2024(p) 2025(p) 2026(p) 2027(p)

CAGR=4%

Prognozowana wartość globalnego rynku FM w bln USD

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Fortune Business Insights

Mimo negatywnego wpływu koronawirusa, rynek FM 

utrzyma dodatnią dynamikę wzrostu dzięki:

▪ popularyzacji rozwiązań IoT

▪ dalszemu rozwojowi inwestycji w zrównoważoną 

infrastrukturę

30% globalnego rynku FM 

stanowi Europa, w tym 

kluczowe: Wielka Brytania, 

Niemcy i Francja

80% - Polska posiada jeden

z najwyższych w Europie

wskaźników pokrycia

zapotrzebowania na usługi FM 

outsourcingiem

3-5% - mimo pandemii, branża 

FM w Polsce zanotuje 

w 2020 r. wzrost zatrudnienia 

wg prognoz Polskiej Rady 

Facility Management



Sescom – szanse i silne strony1.6.

Rosnąca wartość globalnego

rynku Facility Managament

i coraz większy udział nowych

technologii w tym rynku

Dywersyfikacja branż 

i klientów

Ekspozycja na 

dynamicznie rosnące 

rynki zagraniczne

Własne technologie

i know-how m. in. SES 

Control, patenty

technologii wodorowych

Szybka 

skalowalność 

biznesu

Stabilne wyniki

finansowe, brak

zadłużenia



2.

Cele strategiczne 

Wise Futurist 2030 – nowej strategii Sescom



Sescom – Cele strategiczne2.1.

Inwestycje 

i akwizycje

80 mln zł
Na akwizycje do 2025, w tym 

zagraniczne

30 mln zł 
W pięć lat na inwestycje w 

nowe technologie i R&D

13 mln zł
W ciągu pięciu lat na rozwój 

kapitału ludzkiego, w tym

rozbudowę ekosystemu 

technicznego

Strategia Sescom 2030: Wise Futurist

Cele rynkowe

i rozwój organiczny

• Mocniejsza obecność na 

aktualnych rynkach i wejście 

na nowe segmenty i branże

• Wzmacnianie 

międzynarodowej pozycji 

konkurencyjnej przez przejęcia 

zagraniczne

• Wdrożenie do 2021 r. 

mechanizmów

zrównoważonego rozwoju

• Efektywność i skalowalność, 

optymalizacja działania

• Organizacja data driven do 

2025 r.

Efekty finansowe

i organizacyjne

• Osiągnięcie 35 mln zł 

EBITDA w roku obrotowym 

2024/2025

• Do 2030 r. stworzenie

globalnego ekosystemu

techniczno-technologicznego, 

składającego się z 10 000 

firm

• 30 proc. przychodów

generowanych z usług

rozliczanych za wynik, a nie

za roboczogodziny do 2025 r.

• Zmniejszenie śladu

węglowego Sescom o 20% do 

2023 r. 

Finansowanie

wzrostu

• Środki własne

• Finansowanie

bankowe

• Dotacje i programy 

wsparcia rozwóju biznesu

• Do realizacji celów

zarząd Sescom              

nie planuje

dodatkowej emisji akcji



Sescom – dekada wzrostu na bazie strategii2.2.

Systemy  

informatyczne
Platformy: SES Support, SES Control

Projektowanie  

i budowa
sklepów oraz infrastruktury technicznej

Utrzymanie  

techniczne
sklepów oraz infrastruktury technicznej

Prognozowanie kosztów utrzymania

Zarządzanie utrzymaniem technicznym

R&D wodór - testy i eksperymenty, patenty

SES Control – Microserver – prototyp, testowe wdrożenia

Platformy: SES Support, SES Control,
Platformy: SES Support, SES Control, SES BI

ERP/IFS

+ BI, AI data science

+ ERP/IFS

wodór - testy i eksperymenty, rozwój konstrukcji – patenty

wodór - rozwój rozwiązań rynkowych - program HGaaS

prace nad autorskim systemem Business Intelligence

+ intensywny rozwój R&D w obszarze predictive  maintenace

oraz efektywności w FM

+ Spin-off projektów z Sescom Innovation Lab

+ prace nad autorskim systemem Business Intelligence,

+ Sescom Innovation Lab – inkubacja i akceleracja,

+ badania rynku FM w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii

sklepów, infrastruktury technicznej oraz IT
sklepów, infrastruktury technicznej oraz IT  infrastruktury do 

zbierania danych

+ procesów pomocniczych

+ infrastruktury do zbierania danych

sklepów oraz infrastruktury technicznej
sklepów oraz infrastruktury technicznej

wózków widłowych – logistyka, magazyny

+ automatów i sklepów autonomicznych

+ wózków widłowych – logistyka, magazyny

utrzymaniem technicznym

utrzymaniem technicznym

budżetami technicznymi  zbieraniem danych  

optymalizacja

+ business intelligence

+ budżetami technicznymi

+ zbieraniem danych

+ optymalizacja

kosztów utrzymania

kosztów utrzymania możliwych oszczędności

+ potencjalnych awarii – predictive maintenance

+ możliwych oszczędności

2008-2015 2016-2020 2021-2030



3.

Wyniki finansowe 

2019/20



Październik 2019 r.:

Podpisanie kontraktu z Shell w zakresie optymalizacji zużycia energii na stacjach paliw sieci

Skup 50 tys. akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego

Marzec 2020 r.:

Skuteczna odpowiedź organizacji na wymagające otoczenie zewnętrzne będące następstwem wybuchu pandemii COVID-19. 

Dywersyfikacja obsługiwanych branż i klientów, przy zachowaniu reżimu kosztowego i szybkiej reakcji na zapotrzebowanie na nowe

usługi związane z sytuacją epidemiczną, odpowiedzią na spadek koniunktury gospodarczej

Kwiecień 2020 r.:

Objęcie 20 proc. udziałów w Sanasens Sp. z o.o., podmiocie zajmującym się projektowaniem i dostarczaniem rozwiązań predictive 

maintenance opartych na sztucznej inteligencji. Trójmiejska spółka koncentruje się na rozwiązaniach pozyskiwania, przetwarzania

i analizy danych dźwiękowych. Będą one testowane na urządzeniach HVAC, z którymi serwisanci Sescom mają regularną styczność

Wrzesień 2020 r.:

Publikacja strategii Wise Futurist 2030, zakładającej osiągnięcie 35 mln zł EBITDA na koniec roku obrotowego 2024/2025

Październik i grudzień 2020 r.:

Nabycie 100 proc. udziałów w FIXFM Sp. z o.o., która posiada prototypową technologię do automatyzacji procesu obsługi rynku

zamówień technicznych oraz dokapitalizowanie tej spółki w celu zdynamizowania jej rozwoju

3.1.
Kluczowe wydarzenia 2019/20 i ostatnich miesięcy nowego roku obrotowego
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Polska: Plany na najbliższy rok zakładają dokończenie procesu

integracji struktury Oddziału Gdańsk ze strukturą obsługującą rynki

zagraniczne. Opracowana ma zostać również docelowa struktura

połączonych obszarów, a co za tym idzie, docelowy model obsługi

klientów współpracujących ze spółką na wielu rynkach.

Rynki zagraniczne: W obecnym roku spółka spodziewa się kolejnych

utrudnień związanych z COVID-19 oraz nałożonymi restrykcjami. Nie

zmienia to jednak jej planów polegających na rozszerzaniu

współpracy z dotychczasowymi klientami, a także umacnianiu

obecności poza Polską.

3.2. Sescom Facility Management 
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Sescom IT Infrastructure

55 902

21 144

55 466

17 813

Prace wykonane w Polsce Prace wykonane poza Polską

Wolumen wykonanych prac linii FM (przeglądów, zleceń 
planowanych oraz awaryjnych) w Polsce oraz za granicą 

2018/19 2019/20

38 393 37 259

Wolumen prac zrealizowanych przez linię IT Infrastructure

2018/19 2019/20

Doświadczenia minionego roku pokazują wzrost zainteresowania klientów

spółki kasami samoobsługowymi oraz sprzedażą omnichannel. 

Szczególnie w tym pierwszym obszarze Sescom stanowi dla swoich

odbiorców rzetelne wsparcie. Świadczą o tym kolejne zamówienia na

montaż kas „self-checkout” w roku 2020/2021, gdzie firma posiada już

zlecenie instalacji i konfiguracji ok. 500 sztuk takich urządzeń.



W rozpoczynającym się 2021 r. Sestore będzie kontynuował

współpracę z sieciami hipermarketów w zakresie instalacji kas 

samoobsługowych i modernizacji oświetlenia. Kontynuowany jest 

projekt przebudowy strefy kas dla jednej z sieci stacji paliw. 

Przygotowywane są również projekty wykonawcze dotyczące otwarcia

kilku nowych salonów w Polsce dla klienta z Czech, działającego

w tradycyjnym retailu.

3.3. Sescom Store
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Sescom Energy

Typ prac

Prace
związane z 
instalacjami

HVAC

Otwarcia
Zamknięcia
obiektów

OBUD Modernizacje

Liczba
projektów

9 11 12 14 24

Sescom Energy jest odpowiedzialny za rozwój SES BI – narzędzia

business intelligence do analizy danych. Sukcesywnie rozwijana

technologia SES BI będzie miała zastosowanie w procesach

wewnętrznych grupy, ale również wzbogaci ofertę FM, Digital oraz

Energy o kompleksową analizę danych dotyczących zdarzeń

występujących w obiektach klientów, w tym np. informacje na temat

bieżącego stanu technicznego urządzeń.

W ramach SES BI pozyskano już pierwsze wyniki badań, 

w szczególności opracowano mechanizmy analityczne dla: śledzenia

śladu węglowego, analizy F-gazów i SZWO, detekcji uszkodzeń

urządzeń technicznych, analizy składowych sygnałów elektrycznych, 

analizy zużycia energii elektrycznej, śledzenia cyklu życia urządzeń

i wykorzystania RFID w procesach FM. Uzyskany poziom dojrzałości

technologicznej tych rozwiązań umożliwia podjęcie prac nad

komercjalizacją. 



Podobnie jak w roku ubiegłym, strategicznymi klientami LPS 

pozostają dwie ogólnopolskie sieci hipermarketów (27,3 proc. 

udziału w rocznej sprzedaży). Warto podkreślić, że klienci

z segmentu wielkich formatów spożywczych nie wstrzymali

działań inwestycyjnych oraz utrzymaniowych w miesiącach

zamknięcia gospodarki, stanowiąc stabilne źródło nowych

zleceń przez cały okres dziewięciu miesięcy 2020 r.

3.4. Sescom Logistics 

Processes Support
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Sescom Digital Sescom Innovation Lab

46%

44%

10%

Udział poszczególnych typów usług w 
przychodach linii LP

Sprzedaż wózków

Serwis wózków

Wynajem wózków

Aktualna sytuacja rynkowa będzie

determinować retailerów do 

optymalizacji swoich biznesów. 

Kluczowym sposobem realizacji

tego celu będzie cyfryzacja

i automatyzacja procesów za 

pośrednictwem nowych technologii. 

Jedną z kluczowych technologii, 

która skutecznie realizuje ten cel

w takim segmencie biznesu jest 

RFID. Rozwiązania wypracowane

w Sescom Digital, przetestowane

podczas pilotaży, doskonale

wpisują się w ten trend i właściwie

realizują potrzeby klienta.

SIL z sukcesem zrealizował

zakładane na koniec poprzedniego

roku cele, podejmując efektywną

współpracę ze startupami (wspólne 

projekty z tureckim Sensemore, 

polsko-czeskim DAC, polskim Sense 

Smart Roofs, polskim FIXFM) oraz

dając początek innowacyjnemu

projektowi (Sanasens), który będzie

dalej rozwijany w ramach grupy. 

Bieżący rok to przede wszystkim

skupienie na innowacjach na rzecz

grupy oraz jej cyfryzacji.



3.5. Wyniki finansowe 2019/20

17

131,6
135,8

2018/19 2019/20

Przychody ze sprzedaży (mln zł) 

84%

5%
3%

2% 6%

Geograficzna struktura sprzedaży 
w 2019/20 (%)

Polska

Niemcy

Węgry

Czechy

Pozostałe

63%

28%

4%
4%

1%

Udział poszczególnych grup usług w sprzedaży 
grupy (%)

Facility Management

IT Infrastructure

Store

Logistic Processes Support

Energy

Nietypowym zjawiskiem, które dotknęło grupę, była

pandemia koronawirusa, która przyczyniła się do 

nałożenia restrykcji handlowych w Polsce oraz wielu

krajach Europy. Obostrzenia utrudniły realizację prac

technicznych, głównie poza granicami Polski, co miało

negatywny wpływ na wartość przychodów, szczególnie

w III kwartale roku obrotowego. Pomimo trudności,

przychody ze sprzedaży wzrosły w analizowanym

okresie o 3 proc. rok do roku.



Sescom od roku obrotowego 2019/2020 zastosował po raz pierwszy standard MSSF 16. Jego 

implementacja skutkuje przyjęciem do bilansu spółki praw do użytkowania wynajmowanych 

pomieszczeń biurowych oraz zobowiązań z tytułu najmu. Dotychczas najem pomieszczeń 

ujmowany był w kosztach usług obcych.

Wpływ implementacji MSSF 16 na pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej 2019/2020

3.6. Implementacja MSSF 16 – istotny wpływ 

na zmiany prezentacyjne
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Wpływ na sprawozdanie 

finansowe 2019/2020:

▪ wzrost sumy bilansowej, 

w tym wzrost rzeczowych 

aktywów trwałych oraz 

zobowiązań długo-

i krótkoterminowych

▪ wzrost kosztów amortyzacji 

oraz spadek operacyjnych 

kosztów usług obcych

Wpływ na pozycje sprawozdania z sytuacji 

finansowej - MSSF 16

Stan na 

30.09.2019

Wpływ 

MSSF 16

Stan na 

01.10.2019

Stan na 

30.09.2020

Prawo do użytkowania składnika aktywów –

rzeczowe aktywa trwałe
- 4 799 274    4 799 274    3 627 314    

Zobowiązanie z tytułu leasingu, w tym: - 4 799 274    4 799 274    3 804 297    

długoterminowe - 3 607 108    3 607 108    2 636 602    

krótkoterminowe - 1 192 166    1 192 166    1 167 695    

Wpływ na sprawozdanie z całkowitych 

dochodów - MSSF 16
01.10.2018-30.09.2019

Wpływ 

MSSF 16
01.10.2019 - 30.09.2020

spadek kosztów z tytułu najmu
-

- (1 165 518)    

wzrost kosztów finansowych - odsetki
-

- 106 649    

wzrost kosztów finansowych - różnice 

kursowe -
- 84 653    

wzrost kosztów amortyzacji
-

- 1 151 201 



Mimo wyzwań, związanych

z zamknięciem handlu w Europie w II kwartale

2020 r., marże wygenerowane przez grupę

pozostały na podobnym poziomie, co rok

wcześniej. 

Na uwagę zasługuje istotny wzrost wyniku

EBITDA. Należy jednak zaznaczyć, że czynnikiem

wpływającym na wzrost jego wartości był m.in. 

wzrost kosztów amortyzacji. Wynikał on 

z konieczności zastosowania wymogów standardu

MSSF 16, zgodnie z którym opłaty związane

z wykorzystaniem aktywów będących

przedmiotem najmu zostały uwzględnione

w pozycji amortyzacja oraz w kosztach

finansowych, jako koszt odsetek.

3.7. Wyniki finansowe 2019/20
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8,8

5,4

10,7

5,4

EBITDA zysk netto

Zyski (mln zł)

2018/19 2019/20

2018/19 2019/20 Zmiana

Marża EBITDA 6,7 7,9 +1,2 p.p.

Marża EBIT 5,4 5,0 - 0,4 p.p.

Marża netto 4,1 4,0 - 0,1 p.p.



W roku obrotowym 2019/2020 koszty rodzajowe grupy wzrosły 

o 4,3 mln zł rok do roku, do 127,8 mln zł. Do najważniejszych 

zmian należy zaliczyć:

- wzrost kosztów amortyzacji o 2,1 mln zł, związany 

z implementacją MSSF 16, ale również nabyciem nowych 

rzeczowych aktywów trwałych: samochodów w leasingu w kwocie 

1,4 mln zł,

- zwiększenie o 2,1 mln zł kosztów w pozycji zużycie materiałów 

i energii, spowodowane wzrostem kosztów materiałów 

wykorzystanych w działalności operacyjnej IT Infrastructure,

- wzrost kosztów wynagrodzeń o 1,6 mln zł względem roku 

ubiegłego, wynikający ze wzrostu zatrudnienia w grupie,

- spadek wartości pozycji pozostałe koszty rodzajowe o ok. 1,1 mln 

zł r./r., odzwierciedlający ograniczenie podróży służbowych oraz 

kosztów reprezentacji w związku z pandemią koronawirusa. 

3.8. Struktura kosztów rodzajowych

20 1% 3%

9%
11%

62% 58%

1% 0,5%

10% 11%

2% 2%
2% 1%

12% 13%

2018/19 2019/20

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty rodzajowe

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Wynagrodzenia

Podatki i opłaty

Usługi obce

Zużycie materiałów i energii

Amortyzacja



3.9. Kreacja skonsolidowanego wyniku finansowego (tys. zł)
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3.10. Struktura zadłużenia

22

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia 0,46 0,42 0,41 0,36 0,38

ROA (proc.) 11,07 11,28 14,0 8,4 7,4

82,6 proc. sumy zobowiązań stanowią te

o krótkim terminie zapadalności. Suma 

zobowiązań wzrosła o 5,1 mln zł r/r, do 28,1 

mln zł. Częściowo jest to rezultat wdrożenia

MSSF 16 (zaksięgowanie w zobowiązaniach

finansowych 3,8 mln zł zobowiązań z tytułu

najmu rzeczowych aktywów trwałych). 

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost

tej wartości były zobowiązania handlowe

(+ 0,6 mln zł r/r). 

66,1%

25,6%

4,7%
1,8%

0,8%0,8%

0,1%

Struktura zobowiązań 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania finansowe

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Bieżące zobowiązania podatkowe

Pożyczki i kredyty bankowe

Rezerwy

Przychody przyszłych okresów

Pozostałe zobowiązania

-1,25

-0,9375

-0,625

-0,3125

0,

0,3125

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Dług netto/EBITDA



3.11. Wyniki finansowe historycznie
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70,4

96,2

131,4 131,6 135,8
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175,
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przychody ze sprzedaży

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Przychody (mln zł) 70,4 96,2 131,4 131,6 135,8

EBITDA (mln zł) 6,6 8,8 12,4 8,8 10,7

Zysk netto (mln zł) 4,4 5,2 8,3 5,4 5,4

Marża EBITDA 9,4% 9,1% 9,4% 6,7% 7,9%
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8,8

12,4

8,8

10,7

4,4
5,2

8,3

5,4 5,4

0,

5,

10,

15,

20,

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

EBITDA zysk netto



▪ Działania władz krajów Europy podjęte

wobec ponownego wzrostu zachorowań

▪ Wpływ epidemii na otoczenie rynkowe grupy

Sescom

▪ Zmiany zachodzące w sieciach handlowych

▪ Automatyzacja w obiektach handlowych

▪ Wdrożenie nowej strategii rozwoju grupy

Sescom

▪ Utrzymanie obecnej kadry i dalsze 

pozyskiwanie specjalistów z rynku

3.12. Czynniki kształtujące wyniki Sescom 

w kolejnych kwartałach
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Nota prawna
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Niniejszy dokument został przygotowany przez Sescom S.A. („Sescom”) z siedzibą w Gdańsku (80-244), przy ul. Grunwaldzkiej 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000314588, NIP 9571006288, REGON 220679145, kapitał zakładowy 2.100.000 zł, w całości wpłacony.

Sescom nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez

właściwe przepisy prawa.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej Sescom („Grupa Sescom”),

zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i

wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Sescom, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Sescom, doradcy Sescom, ani jakiekolwiek

inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi

oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Sescom nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności

przyrzeczenia Sescom dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę Sescom ani określonego poziomu wyceny Grupy Sescom w przyszłości.

Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. Sescom nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu

przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Sescom ani też zachęty do składania ofert nabycia lub

zapisu na papiery wartościowe Sescom, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Sescom w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia

14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia

dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).

Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Sescom i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu

tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego

dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej.

Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za

dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wszelka odpowiedzialność Sescom, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu Sescom, doradców Sescom, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób

oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje

inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody

(zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).



Dziękujemy 

za uwagę

Kontakt IR:

Marek Tymecki

IR Manager

508 964 347

marek.tymecki@sescom.eu


